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Bakgrunn: 
Med dette legges Rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan for perioden 
2020 til 2023 frem til politisk behandling. Det vises til fellesmøter mellom formannskapet 
og administrasjonen, samt budsjettdugnad 31. oktober og 1. november 2019 vedrørende 
neste års budsjett og økonomiplan. 
 
Inntektssiden: 
Skatteanslaget for 2020 er oppjustert sammenlignet med budsjett 2019. 
Budsjettberegningene er fastsatt ut ifra prognosemodellen fra KS, og prognose for 
skatteinngang justert for snittet av de tre siste års skatteinngang. Med bakgrunn i at 
skattøren er nedjustert for 2020, og at eiere av aksjeselskap sannsynligvis har tilpasset 
seg skattesystemet er det knyttet noe usikkerhet til utvikling av skatteinngang til 
kommunen (inntekt- og formueskatt på individnivå).  
 
Lurøy kommune vil, ifølge forslaget til statsbudsjett for 2020, motta 128,207 mill. kroner i 
rammeoverføringer (økning på kun kr 2 444 000,- sammenlignet med rammeoverføringer 
i 2019), mens anslaget for skatt er satt til 68,044 mill. kroner og inntektsutjevningen til -
4,833 mill. kroner. 
 
Folketall per 1. juli 2019 (1908 stk.) er grunnlaget for rammeberegningene (budsjett) for 
2019. Når det gjelder skatteinngang har en ikke fullstendig oversikt før i begynnelsen av 
februar 2021 for budsjettåret 2020. Rådmannen har lagt til grunn folketellingen per 1. juli 
(1908 stk.) for beregning av skatteanslag 2020.     
 
Eiendomsskatten er netto anslått til kr 3,1 mill. for næring. Forutsetningen er at satsen 
beholdes på 7 promille for 2020, og at takstgrunnlaget for oppdrettsanlegg 
opprettholdes. Økningen skyldes i hovedsak innlemming og taksering av 
oppdrettsanleggene i kommunen. 
 
Eiendomsskatt for verker og bruk er avviklet med en nedtrappingstid på 7 år. For 2020 gir 
dette ca. kr 307 000,- i inntekter. Inntektene nedtrappes med en syvendedel for hvert år. 
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Satsen er 7 promille. I tillegg kompenseres kommunen for noe av inntektsbortfallet, noe 
som utgjør kr 72 000,- i 2020.   
 
For bolig og fritidseiendommer er eiendomsskatten beregnet (netto) til 3,0 mill. kroner i 
2020. Satsen er foreslått opprettholdt med 4 promille og et bunnfradrag på kr 200 000,-. 
Reduksjonen på ca. 1,7 mill. kroner sammenlignet med 2019 har sin årsak i at regjeringen 
bestemte at takstgrunnlaget skulle reduseres med 30 %.   
 
Rentekompensasjon investeringer er med bakgrunn i regnskap 2018 nedjustert til kr 
500 000,-. 
 
Samlet budsjettert netto inntekt/rammeoverføring/rentekompensasjon/eiendomsskatt 
utgjør med dette 198,119 mill. kroner for 2020  
 
Finans:  
Renteinntekter baseres på budsjettall for 2019.  
 
Rentenivået på kommunale innlån er relativt stabilt. Rentenivået på våre lån har økt en 
del, og er fortsatt på et relativt lavt nivå. og vil etter signalene kunne øke noe i fremtiden.  
 
Renteutgiftene er lagt inn i økonomiplanen i løpende utgifter, som tilsier at overslagene 
vil måtte justeres når rentene eventuelt stiger. Det er lagt til grunn samme renten som for 
budsjett 2019 for å få budsjettet i balanse. Hvis rentekostnadene overstiger budsjett vil en 
måtte benytte avdrags- og rentefondet for å dekke differansen jf. retningslinjene i 
finansreglementet.  
 
Avgifter/gebyr: 
Kommunale avgifter og gebyrer har i dette budsjettet vært gjenstand for vurdering.  
Økningene/reduksjon i avgifter og gebyrer justeres for prisstigning, konsumpris, indeks 
og selvkost avhengig av hvilken type gebyr/avgift. Utgangspunktet er at økningene blir 
mest mulig i tråd med prisutviklingen/kostnadsnivået. Det kan nevnes at HAF i 2019 har 
gjennomført kostnadsbesparende tiltak, noe som bidrar til at renovasjonsgebyret for 
husholdning ikke vil bli økt i 2020. Med bakgrunn i de utfordringer selskapet har stått i er 
dette et gledelig budskap. Styret har i så måte gjort en svært god jobb under krevende 
omstendigheter.    
 
Inntektsutvikling i økonomiplanperioden: 
Inntektspotensialet for budsjett 2020 er i stor grad benyttet (der vi tidligere hadde 
marginer).  
 
I økonomiplanen illustreres det at rammeoverføringene i hovedsak opprettholdes i årene 
fremover. Dette er det knyttet noe usikkerhet til da Lurøy kommunes rammeoverføringer 
vil være sensitiv (den mest sensitive i Norge) for endringer i utgiftsutjevningen. Her vil 
regnskapene for kommunene samlet sett i 2019 (og årene fremover) kunne ha stor 
påvirkning på utviklingen i rammeoverføringer for Lurøy kommune i årene fremover.      
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Etter innføring av nytt inntektssystem i 2017 har Lurøy kommune hatt lavere vekst enn 
snittet av kommunene i Norge. Kommunens lave vekst i rammeoverføringer har blitt noe 
kompensert gjennom overgangsordningen (INGAR), noe som vil si at kommuner som har 
lavere vekst enn kr 400 per innbygger blir kompensert noe via overgangsordningen. For 
2020 er det beregnet en vekst i rammeoverføringene for Lurøy kommune med kr 647,- 
per innbygger, mens snittet for landet utgjør kr 669,-. Dette betyr at Lurøy kommune for 
første gang siden 2016 oppnår en positiv vekst i rammeoverføringen, og med den 
bakgrunn ikke løser ut midler fra overgangsordningen. Dette er positivt, men som 
tidligere nevnt er det knyttet usikkerhet til årene fremover da det skal lite til for at Lurøy 
kommune rammes av lavere vekst.   
 
Som tidligere nevnt er takstgrunnlaget for bolig- og fritidshus redusert med 30 %. Dette er 
innarbeidet i budsjett for 2020. Rådmannen har ikke tatt initiativ til endringer for å oppnå 
økte eiendomsskatt for bolig- og fritidseiendommer i økonomiplanperioden. 
Rådmannens vurdering er at en først bør vurdere potensialer innenfor driften og 
investeringer før en eventuelt vurderer økt eiendomsskatt.   
 
Driftsrammer: 
Etatenes rammer er, med basis i 2019 rammene og innarbeidete varige driftstiltak, økt 
med anslått prisvekst for varer og tjenester, deflator (3,1 %) for tilskudd og lignende, 
årsvirkningen (2020) fra lønnsoppgjøret i 2019, samt stipulerte endringer i 
pensjonskostnader. Budsjett for pensjonskostnader er basert på budsjett 2020 for KLP og 
SPK (pensjonsordninger).   
 
Lønnsvekst og pensjonsvekst 2020 er som tidligere lagt på eget ansvarsområde innenfor 
sentraladministrasjonen til fordeling basert på lønns -og pensjonsjusteringer som oppstår 
i 2020. Endringen for 2020 er at en har økt midlene til dette fra 1,8 % til 2,4 % i 2020 for å ha 
mer realistiske ramme. Dette begrunnes med at TBU har beregnet lønnsveksten for 2020 
med hele 3, 6 %, samt at en i 2019 hadde lagt til grunn for liten avsetning på 
lønnsvekstposten. 
 
KLP har signalisert noe økning av pensjonskostnadene i 2020 utover 2019 budsjett. Dette 
baseres på prognoser for lønnsoppgjør i 2019 med mere. Blir det økning utover det som 
er signalisert vil en kunne benytte lønnsvekstfondet for å dekke økte kostnader.    
 
Samlede netto driftsrammer for etatene i 2020 utgjør med dette 176,967 mill. kroner. 
Dette er en økning på 8,4 mill. kroner sammenlignet med opprinnelige driftsrammer for 
2019. Mye av dette skylde lønnsoppgjøret i 2019 (ble dyrt) samt innarbeidelse av 
driftstiltak med mere. Utover dette foreslås det nye driftstiltak i 2020 som netto utgjør 
2,203 mill. kroner. Innenfor nye driftstiltak er det foreslått nye tiltak med 4,044 mill. 
kroner, mens det er foreslått -1,841 mill. kroner i varige driftsreduserende tiltak for å 
oppnå budsjettbalanse. Sum netto drift for 2020 utgjør med dette 179,170 mill. kroner. 
 
I de driftsreduserende tiltak er det med basis i tidligere vedtak vedrørende 
driftsreduksjon oppvekst og utfasing av skatteoppkrever lagt inn reduksjoner. Videre er 
det lagt inn driftsreduksjon (redusert ramme teknisk) som følge av husleier for 2 nye 
hybelboliger (Aldersund og Lovund).   
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I tillegg ble det i budsjettdugnaden innspilt fra det politiske nivået en rekke tiltak innenfor 
skolemat, søskenmoderasjon (SFO/barnehage) og sommeråpen barnehage 
SFO/barnehage med definerte beløp. Dette er medtatt i tabellen for nye driftstiltak. Det 
er viktig å merke seg at det ikke er gjort vurderinger av hvordan dette skal løses og at 
beløpene ikke er vurdert i forhold til hva slike tiltak vil koste. Det er med denne bakgrunn 
formålstjenlig at oppvekstsjefen utreder hvordan dette skal kunne innfris, og da i forhold 
til de rammer som er skissert. Oppvekstsjefen vil med denne bakgrunn fremme en sak til 
kommunestyret i mars/april 2020. 
 
Videre er det funnet rom for kr 400 000,- i driftsbudsjettet for renovering av garderober 
ved Kvarøy oppvekstsenter. Dette ble også innspilt i budsjettdugnaden.  
 
Fordeling netto driftsrammer: 
Lokalutvalgenes drift er nå innarbeidet i kommunens regnskapssystem der hvert enkelt 
lokalutvalg har egne ansvarsområder som de selv har tilgang til via kommunens 
regnskapssystem. Denne oppryddingen har vært helt nødvendig, og har også flere 
fordeler for lokalutvalgene som nå får hele budsjettet sitt tilgjengelig fra 1/1, samt at de 
får momskompensasjon på innkjøp og andre driftsutgifter.  
  
Under fremkommer netto driftsrammer for den enkelte etat, hensyntatt ovenstående:   
 
Sentraladministrasjon: 
 Driftsrammen utgjør kr 22 342 000,- (Inklusiv lønnsvekstpost, kr 25 122 000,-). 

Oppvekst: 
 Driftsrammen utgjør kr 59 717 000,- 

HSO: 
 Driftsrammen utgjør kr 78 286 000,- 

Teknisk: 
 Driftsrammen utgjør kr 13 842 000,- 

 
For sentraladministrasjon og politisk styring avsettes følgende midler til nye driftstiltak 
i 2020: 

 
 Folkevalgtopplæring, kr 150 000,- 
 Driftstilskudd Lurøy næringsforum, kr 40 000,- 
 Samarbeidsavtale med HAF, kr 35 000,- 
 Trainee sentraladm., kr 300 000,- 
 Reduksjon ramme, og kompensering uttrekk skatteoppkrever, kr -191 000,- 
 Økt satsing turistinformasjon, kr 50 000,- 

 
For oppvekstetaten avsettes følgende midler til nye driftstiltak i 2020: 
 

 Besparelse strukturer oppvekst, kr -1 450 000,- 
 Økt lærertetthet, kr 523 000,- 
 Tidlig innsats, kr 795 000,- 
 Leirskoleopphold, kr 36 000,- 
 Inntektsgradert foreldrebetaling, kr 37 000,- 
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 Gratis SFO, kr 13 000,- 
 Skolemat, kr 150 000,- 
 Søskenmoderasjon, kr 75 000,- 
 Sommer SFO, kr 100 000,- 

 
For Helse Omsorgs- og Sosialetaten avsettes følgende midler til nye driftstiltak i 2020: 
 

 Helsestasjon, kr 14 000,- 
 Dagaktivitetstilbud, kr 258 000,- 
 Psykolog, kr 204 000,- 
 Rustiltak, kr 123 000,- 
 Tilpasning bolig, kr 130 000,- 
 Habilitere/rehabilitering, kr 84 000,- 
 Økt kostnad som følge av økt innslagspunkt ressurskrevende. brukere, kr 300 

000,-   
 
For Teknisk etat avsettes følgende midler til nye driftstiltak i 2020: 
 

 Renovering garderober Kvarøy oppvekstsenter, kr 400 000,-  
 Landbruk, kr 10 000,- 
 Gang- og sykkelveier, kr 17 000,- 

 
Majoriteten av nye tiltak for etatene har sin årsak i nye oppgaver i regjeringens forslag til 
statsbudsjett. 
 
Driftstiltakene for 2020 har en samlet nettokostnad på 2,203 mill. kroner. 
 
For øvrig vises til fremlagte budsjettdokument der etatenes driftsrammer, bemannings- 
og handlingsplaner er gjengitt, samt budsjettforslag på ansvarsnivå (både brutto og 
netto). 
 
Investeringer: 
 
På investeringssiden følges økonomiplanen/budsjett opp med følgende forslag til 
bevilgninger for 2019: 
 

 Enøk, kr 100 000,- 
 Kloakkprogram, kr 500 000,- 
 Vannverk, kr 500 000,- 
 Miljøterapeutisk bofellesskap (Aldersund), kr 6 000 000,-. 
 Konsvik omsorgssenter, kr 5 000 000,- 
 Aldersund omsorgssenter, kr 5 000 000,- 
 Uteområder omsorgssenter, kr 7 000 000, 
 Bolig Lovund, kr 7 000 000,- 
 Bolig Aldersundet, kr 4 500 000,-  
 Avdrag Startlån, kr 1 050 000,- 
 Egenkapitalinnskudd KLP, kr 800 000,- 
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Forslag til investeringene har en samlet ramme på 37,450 mill. kroner for 2020. 
 
Forslag til finansiering av investeringer i 2020 har følgende fordeling: 
 

 Langsiktig lån med 14 mill. kr. 
 Husbanktilskudd uteområder omsorg, 2,73 mill. kroner. 
 Bruk av disposisjonsfond med 10,35 mill. kroner. 
 Momskompensasjon med 4,62 mill. kr. 
 Husleie nye boliger, 0,375 mill. kroner 
 Avdrag inn Startlån med 0,7 mill. kr. 
 Overføring fra drift, avdrag startlån med 0,4 mill. kr. 
 Bruk av handlefrihet (overført fra drift) med 4,275 mill. kr. 

  
Finansiering av investeringene utgjør 37,450 mill. kroner for 2020. 
 
Utover budsjettert investering i 2020 videreføres følgende prosjekter fra 2019 og 
tidligere år: 
 

 Biblioteksbygg Lovund, kr 0,625 mill. kroner 
 Konsvik skole, 2,690 mill. kroner 
 Konsvik omsorgssenter, 24,675 mill. kroner 
 Lovund omsorgssenter, 2,030 mill. kroner 
 Sleneset omsorgssenter, 30,550 mill. kroner 
 Lurøy omsorgssenter, 0,75 mill. kroner 
 Miljøterapeutisk bofellesskap, 31,724 mill. kroner 
 Aldersund omsorgssenter, 0,497 mill. kroner 
 Bolig Aldersund, 3,0 mill. kroner 
 Parkeringsplass Sleneset, 0,66 mill. kroner 
 Lundvollveien, 0,857 
 Kvarøy havn, 0,75 mill. kroner 
 Stuvland kai, 2,315 mill. kroner 
 Lovund vannverk, 0,137 mill. kroner  
 Aldersund vannverk, 0,3 mill. kroner 
 Kvarøy vannverk, 0,29 mill. kroner 
 Sør Nesøy vannverk, 0,75 mill. kroner 
 Enøk, 0,17 mill. kroner 
 Kloakkprogram, 1,3005 mill. kroner 
 Branngarasje Lurøy innland, 2,0 mill. kroner 
 Uteområde Lovund skole, kr 0,1 mill. kroner 
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Overførte prosjekter til 2020 anslås per dags dato å utgjøre kr 105 576 500,-, som har 
følgende finansiering: 
 

 Momskompensasjon      kr  19 959 800,- 
 Bruk av UBINV fond (aksjesalg) Sørnesøy vannverk kr       750 000,- 
 Forskuttering husbankmidler    kr  39 140 043,-  
 Ubrukte lånemidler (bruk av lån)     kr  45 726 657,- 
 Sum finansiering       kr 105 576 500,- 

   
Det bemerkes at overførte prosjekter kun er et anslag mht. kjente forhold per dags dato. 
Rammene vil bli nærmere justert i budsjettregulering i kommunestyret 17. desember 2019. 
Det henvise til budsjettdokumentet for begrunnelser. 
   
Handlefrihet: 
Av budsjettert netto driftsresultat for 2020 foreslås det å avsette 2,0 mill. kroner til 
reserveposten i 2020. Med bakgrunn i usikkerhet omkring kostnader i drift, pensjon, 
investeringsprosjekter og andre påkomne forhold, er det viktig at reserveposten ikke 
budsjetteres for lavt. På sikt vil et lavt nivå på reserveposten ikke være gunstig.   
 
Tilskuddspost 1 reduseres til 0,5 mill. kr i 2020, noe som i hovedsak benyttes til tilskudd 
infrastruktur/næring.  
 
Tilskuddspost 2 reduseres til kr 0,5 mill. kr for å ivareta Folk i Husan-tilskudd og bolyst i 
2020. Avsatte fondsmidler vil i tillegg kunne benyttes ved behov. 
 
Tilskudd veilys benyttes for å kunne gi tilskudd til veilysforeninger, herunder tilskudd til 
utskifting av armaturer til lag og foreninger. Tilskuddsposten utgjør 150 000 kroner og 
forvaltes av TRU i henhold til vedtatte retningslinjer. 
 
Tilskudd uteområder benyttes til uteområder ved skoler og barnehager. Posten er satt i 0 
for 2020. Det er fondsmidler som kan benyttes til formålet ved behov. 
 
Tilskuddspost for investeringer kirker og gravgårder reduseres til kr 60 000,-. 
Tilskuddsposten håndteres av TRU basert på søknader. 
 
Tilskudd lokalutvalg opprettholdes med kr 50 000,-. Tilskuddsposten håndteres av TRU 
basert på søknader fra lokalutvalgene. 
 
Reasfaltering er å betrakte som vedlikehold og må derfor finansieres via driftsbudsjettet. 
Det foreslås at det avsettes 1,0 mill. kroner til reasfaltering i 2020. Vedlikeholdsposten 
forvaltes av TRU. 
 
Da netto driftsresultat for 2020 utgjør kun 6,3 mill. kroner vil det være nødvendig og 
benytte 3,0 mill. kroner av disposisjonsfond for finansiering.  Handlefriheten bedrer seg 
allerede i 2021, og det vil med den bakgrunn kunne argumenteres for nevnte fondsbruk i 
2020. Fond for eiendomsskatt ble avsatt til formålet ved disponering av mindreforbruket 
for 2018.  
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Det har tidligere blitt bevilget og avsatt 2,0 mill. kroner som tilskudd til Nova Sea for 
utdyping av innseiling Lovund havn. Nova Sea har sagt fra seg tilskuddet da utdypingen 
ikke planlegges gjennomført de nærmeste år. Midlene foreslås derfor til finansiering av 
reserveposter/tilskuddsposter i 2020. 
 
Ny kommunelov legger begrensninger på bruk av disposisjonsfond til finansiering av 
investeringer. Dette betyr at en må budsjettere med bruk av disposisjonsfondet i 
driftsbudsjettet, og at en øker overføring til investeringsbudsjett tilsvarende. Det er 
tidligere vedtatt at disposisjonsfond investering (havbruksmidler) skal benyttes til 
forskuttering av husbankmidler. For 2020 utgjør bruk av fond for investering 13,08 mill. 
kroner. 
 
Ovenstående betyr at de investeringsprosjektene som overføres fra 2019 og tidligere år, 
og har finansiering av disposisjonsfond investering, må budsjetteres via driftsregnskapet.  
 
Husleie fra nye boliger synliggjøres for å vise at de er en del av finansiering av boliger. 
 
Videre overføres 4,675 mill. kroner fra drift til investeringer, herunder kommunal andel av 
avdrag husbanklån og egenkapitalinnskudd i KLP. 
 
Netto driftsresultat: 
I følge kommunelovens § 14-1 skal kommunen forvalte økonomien slik at den økonomiske 
handleevnen blir ivaretatt over tid. For å ivareta dette må kommunen vedta finansielle 
måltall for utvikling av kommunens.  
 
For å kunne finansiere kommunens tilskuddsordninger, reasfaltering og bærekraftig 
overføring til investering bør en sikte seg inn på et netto driftsresultat på ca. 10 mill. 
kroner. Hvis en legger til grunn netto inntekter vil dette utgjøre ca. 5 %. Vurderingen bak 
et slikt nivå på netto driftsresultat er for å kunne ha handlingsrom til nødvendig 
vedlikehold og utviklingskraft.  Hvis kommunen skal kunne opprettholde et netto 
driftsresultat på dette nivået innebærer det at en er tilbakeholden med å øke lånegjelden 
vesentlig. Som en ser i handlefrihetstabellen i budsjettdokumentet bidrar reduserte 
kapitalkostnader til økt handlefrihet. Dette styrker også målet om et måltall for gjeld til 
investeringer på 50 % av netto driftsinntekter.  
 
Andre forhold: 
Kontrollutvalget (KU) har oversendt budsjettforslag for 2020 (vedlegg). I tillegg har 
IHKUS (Indre Helgeland kontrollutvalgssekretariat) også oversendt budsjett 2020 
(vedlegg).  
 
Innenfor ansvarsområdet revisjon ligger det en post på kr 100 000,- som KU fritt kan 
benytte til forvaltningsrevisjon, eller selskapskontroll. Budsjettinnspillene fra KU er 
innfridd i Rådmannens forslag til budsjett for 2020.   
 
Lurøy kommune sin drift presses som følge av beskjeden vekst i rammeoverføringer 
(realnedgang), samtidig som kommunen pålegges nye oppgaver.   
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I kommunestyresak 1/18 ble det vedtatt at rentenivå for næringslånene skulle fastsettes i 
de årlige budsjettvedtak. Renten ble da satt til 3 % og vil være flytende. Utgangspunktet 
er at den justeres en gang per år. Sentralbanken har økt styringsrenten noe i 2019, og det 
knyttes noe usikkerhet til renteutviklingen i årene fremover. Mye avhenger av 
renteutviklingen i landene rundt oss. Rådmannen foreslår med denne bakgrunn at 
rentene på næringslånene opprettholdes uendret på 3 % for 2020.   
 
Avslutning: 
Rådmannen er tilfreds med å kunne presentere et budsjett for 2020 som går i balanse, til 
tross for en realnedgang i inntektene og bruk av fond til drift samt innfasing av nye 
oppgaver. Det at en i tillegg opprettholder investeringer på et respektabelt nivå er 
positivt, noe som gir gode signaler mht. kommunale tjenester til næringsliv og 
innbyggerne i kommunen. Vedtatte omsorgsutbygginger er dominerende i så måte.  
 
Det er viktig at det bidras til positiv befolkningsutvikling fremover for å opprettholde 
tjenestenivået og optimismen i kommunen. Vekstprosjektet vil i så måte kunne være en 
drivkraft fremover. I tillegg er det viktig at kommunen har nødvendig og sterk 
utviklingskraft, herunder den nødvendige økonomiske handlefriheten. 
  
Vedtatte satsninger innenfor HSO vil i stor grad båndlegge administrasjonen også i 2020. 
Det fordres kritisk vurdering av ressursbruken og organiseringen av tjenestene for å få til 
effektiv og bærekraftig drift. I tillegg vil planlegging av vedtatte utbygginger innenfor 
omsorg båndlegge administrative ressurser. Etaten er inne i flere omstillingsfaser, blant 
annet innenfor sosial/barnevern og NAV gjennomføres det strukturelle endringer for å 
tilpasse tjenesten i forhold til de utfordringer som er rådende. Omstilling av barnevern er 
helt nødvendig for å etablere en robust tjeneste for fremtiden, bla med økt fokus på 
forebyggende arbeid samt etablering av hensiktsmessig og helhetlig ledelse av arbeidet 
innenfor sosial/barnevern og NAV. Dette er et arbeid som vil ha høy prioritet i 2020.   
 
Rådmannen har stor tro på at det nye kommunestyret og administrasjonen sammen vil 
bidra til gode fremtidsrettede løsninger for Lurøy kommune i 2020 og årene fremover. 
 
Vurdering av vedtakets påvirkning på folkehelse:  
Budsjettet og økonomiplanen er et av de viktigste styringsverktøy kommunen har for 
planlegging og utvikling av kommunen samt for sysselsettingen. Det å tilnærmet 
opprettholde samme tjenestenivået vil for ansatte og kommunens innbyggere kunne 
bidra til bedre folkehelse. Utvikling av arealer og sysselsetning samt tilrettelegging for 
økt næringsaktivitet må avveies opp mot andre konsekvenser. Kommunen skal ivareta 
balansegangen mellom de ulike interesser og skal gjennom dette arbeide 
(samfunnsplanleggingen) bidra til positiv samfunnsutvikling og derigjennom fremme 
folkehelsen.  
 
Omstillinger innenfor oppvekst der en har etablerert tre nye helhetlig oppvekstmiljø vil 
være en positiv driver og trygghet for barna fra de starter i barnehagen til de avslutter 
grunnskolen. Mange av disse skal etterhvert videre til videregående skoler der de må bo 
på hybel.  
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Ett av målene til oppvekstsentrene må være at barna etter et helhetlig opplæringsløp i 
kommunen skal være best mulig rustet til overgangene mellom barnehage/skole og 
deretter til videregående skole. Det ligger mye folkehelse i dette spennende arbeidet. 
 
Satsingen på omsorg for eldre og andre brukere har stor betydning for livskvalitetene og 
dermed folkehelsen for de dette berører. Ansatte i disse tjenesten vil også få bedret sine 
arbeidsmiljø. Dette er områder det satses sterkt på i økonomiplanen.  
 
Videre er en i gang med et større arbeid med tilpasninga av barnevern til nytt lovverk, bla 
utvikles det tversektorielt forebyggende arbeid gjennom Koordinerende team. Videre 
organiseres aktuelle tjenester, herunder psykiatri, slik at tiltak kan settes inn med styrke 
der behovene er størst. Tjenestene rigges for fremtiden ved at de organiseres i en egen 
velferdsenhet. I sum vil nevnte tiltak kunne ha stor betydning på folkehelsen, spesielt de 
berørte. 
 
Det er høyt trykk på nye investeringsprosjekter. Nye moderne bygg og fasiliteter innenfor 
omsorg og skole vil kunne ha positiv effekt på brukere og ansatte. Videre forbedres 
vannverk og annen infrastruktur som har betydning for folkehelsen. 
 
Oppsummert vil budsjettet og økonomiplanen ha stor betydning videre utvikling og 
arbeidsmiljø for ansatte. Dette vil hver for seg og samlet kunne gi gode effekter på 
folkehelsen.   
     
Vedlegg:  Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023. 

Budsjettforslag (2020) fra kontrollutvalget 
Budsjett 2020 IHKUS 
 

Utskrift samtlige budsjettdokument til: 
Fylkesmannen i Nordland 
Kommunerevisjonen (Deloitte) 
IHKUS 
Etatene 
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Rådmannens innstilling: 
 
Det anbefales at formannskap, eldreråd, ungdomsråd og kommunestyre fatter følgende 
vedtak: 

 
 Økonomiplan for perioden 2020 til 2023 og årsbudsjett for 2020 for Lurøy kommune, 

vedtas slik det fremkommer i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan, 
følgende rammer og føringer legges til grunn: 

 Samlet netto driftsramme med kr 176 967,- (tabell 3.7 i budsjettet), som har 
følgende fordeling: 

 Sentraladministrasjon og politisk styring med kr 25 122 000,-, inkludert 
lønnsvekstpost med kr 2 780 000,- 

 Oppvekst med kr 59 717 000,- 
 Helse- og sosialetat med kr 78 286 000,- 
 Teknisk etat med kr 13 842 000,- 

 Nye driftstiltak (kr 2 203 000,-) med følgende fordeling (netto), tabell 3.8 i 
budsjettet: 

 Sentraladministrasjonen og politisk styring med kr 384 000,- 
 Oppvekst med kr 279 000,-: 

 Kommunestyret ber rådmannen utrede organisering og 
benyttelse av følgende bevilgninger til kommunestyret i 
mars/apr 2020:  

o Skolemat, kr 150 000,- 
o Søskenmoderasjon, kr 75 000,- 
o Sommer SFO, kr 100 000,- 

 Helse- og sosialetat med kr 1 113 000,- 
 Teknisk etat med kr 427 000,- 

 Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre interne budsjettreguleringer 
innenfor den enkelte etats totalramme (planområde). 

 Rådmannen gis fullmakt til å fordele/regulere midler fra lønnsvekstposten og 
lønnsreguleringsfondet til økt lønn, økt godtgjørelse, økt arbeidsgiveravgift, 
økte pensjonskostnader, samt egenkapital i pensjonsordningene. 
Overskytende midler overføres lønnsreguleringsfondet. Rådmannen gis 
fullmakt til å bruke av lønnsreguleringsfondet hvis ikke lønnsvekstposten 
strekker til.   

 Rådmannen gis fullmakt til å justere avsetning til pensjonsordningene, samt 
avsetning/bruk av premiefond i KLP.   

 Innenfor driftsrammen til sentraladministrasjonens område vedtas følgende 
bevilgninger til Kontrollutvalgets (KU) virksomhet, herunder revisjonen for 
2018: 

 Ansvar 1100 (Revisjon): 
 Revisjon, kr 200 000,- 
 Konsulenttjenester, kr 100 000,-. Midlene disponeres av KU til 

forvaltningsrevisjon og lignende. 
 Ansvar 1110 (Kontrollutvalg):  

 Driftsutgifter KU, kr 62 000,- 
 Kostnader med IHKUS, kr 69 000,- 
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 Rådmannen gis fullmakt til å benytte driftsmidler avsatt på driftsfond (merket 
disp. rådmann), som det tidligere er gitt fullmakt til.  

 Kommunestyret legger til grunn følgende finansielle måltall for kommunens 
økonomi i planperioden, jf. kml. § 14-2: 

 Netto driftsresultat på 5,0 % av netto inntekter 
 Netto lånegjeld på 50 % av brutto inntekter.  
 Måltall for disposisjonsfond vurderes når nivået kommer ned mot 15 % 

av netto inntekter.   
 Investeringsbudsjettet (tabell 3.11 i budsjettet) gis en brutto 

investeringsramme/finansiering med 37 450 000,- kroner i 2020.  
 I tillegg videreføres prosjekter/finansiering fra 2019 og tidligere år med 

brutto 105 576 500,- kroner i 2020.  
 Videreførte prosjekter (kapittel 3.12) justeres i budsjettdokumentet og 

denne innstillingen basert på kommunestyrevedtak i budsjettregulering 
investering den 17. desember 2019. 

 Rådmannen gis fullmakt til å benytte lønnsreguleringsfondet til 
forskuttering av husbankmidler (investering omsorg) når/hvis det ikke 
er tilstrekkelig dekning på dispfond. investering. 

 Utbetaling/mottak av husbanktilskudd tilbakeføres i sin helhet til 
dispfond. investering. 

 Rådmannen gis fullmakt, innenfor budsjett, å vurdere fordeling/strykning av 
lån, bruk av investeringsfond (dispfond. og UBINV), bruk av lån og overføring 
fra drift til investering (forutsetter overskudd) ved finansiering/balansering av 
investeringsregnskapet ved årsavslutningen. 

 Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre interne budsjettreguleringer 
innenfor investeringsbudsjettets totalramme. 

 Rådmannen gis fullmakt til å justere og oppdatere budsjettdokumentet mht. 
faktaopplysninger, forskriftsmessige budsjettoppstillinger, samt innarbeide 
budsjettvedtak og budsjettregulering investering vedtatt av kommunestyret 
17. desember 2019. 

 Eventuelle utbetalinger fra havbruksfondet til Lurøy kommune i 2020 settes av 
på disposisjonsfond investering.   

 Renten på Næringslån (NL I og NL II) settes til 3 % (flytende). Renten vurderes 
årlig og fastsettes i kommunens budsjett. 

 Rammene/budsjett er bindende, jfr. Kml. §14-5.  
 
Lurøy, 26. november 2019 Karl-Anton Swensen, rådmann 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 03.12.2019 sak 109/19 
 
Behandling: 
 

Forslag fra SP v/Nina Bentzen om endring i pilpunkt 2: 
Utrede skolemat/skolefrukt 

 
Enstemmig vedtak: 
 
Det anbefales at eldreråd, ungdomsråd og kommunestyre fatter følgende vedtak: 

 
 Økonomiplan for perioden 2020 til 2023 og årsbudsjett for 2020 for Lurøy kommune, 

vedtas slik det fremkommer i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan, 
følgende rammer og føringer legges til grunn: 

 Samlet netto driftsramme med kr 176 967,- (tabell 3.7 i budsjettet), som har 
følgende fordeling: 

 Sentraladministrasjon og politisk styring med kr 25 122 000,-, inkludert 
lønnsvekstpost med kr 2 780 000,- 

 Oppvekst med kr 59 717 000,- 
 Helse- og sosialetat med kr 78 286 000,- 
 Teknisk etat med kr 13 842 000,- 

 Nye driftstiltak (kr 2 203 000,-) med følgende fordeling (netto), tabell 3.8 i 
budsjettet: 

 Sentraladministrasjonen og politisk styring med kr 384 000,- 
 Oppvekst med kr 279 000,-: 

 Kommunestyret ber rådmannen utrede organisering og 
benyttelse av følgende bevilgninger til kommunestyret i 
mars/apr 2020:  

o Skolemat/skolefrukt, kr 150 000,- 
o Søskenmoderasjon, kr 75 000,- 
o Sommer SFO, kr 100 000,- 

 Helse- og sosialetat med kr 1 113 000,- 
 Teknisk etat med kr 427 000,- 

 Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre interne budsjettreguleringer 
innenfor den enkelte etats totalramme (planområde). 

 Rådmannen gis fullmakt til å fordele/regulere midler fra lønnsvekstposten og 
lønnsreguleringsfondet til økt lønn, økt godtgjørelse, økt arbeidsgiveravgift, 
økte pensjonskostnader, samt egenkapital i pensjonsordningene. 
Overskytende midler overføres lønnsreguleringsfondet. Rådmannen gis 
fullmakt til å bruke av lønnsreguleringsfondet hvis ikke lønnsvekstposten 
strekker til.   

 Rådmannen gis fullmakt til å justere avsetning til pensjonsordningene, samt 
avsetning/bruk av premiefond i KLP.   

 Innenfor driftsrammen til sentraladministrasjonens område vedtas følgende 
bevilgninger til Kontrollutvalgets (KU) virksomhet, herunder revisjonen for 
2018: 



LURØY KOMMUNE  Side 14 av 14 

Arkivsaksnr. 19/340 

 Ansvar 1100 (Revisjon): 
 Revisjon, kr 200 000,- 
 Konsulenttjenester, kr 100 000,-. Midlene disponeres av KU til 

forvaltningsrevisjon og lignende. 
 Ansvar 1110 (Kontrollutvalg):  

 Driftsutgifter KU, kr 62 000,- 
 Kostnader med IHKUS, kr 69 000,- 

 Rådmannen gis fullmakt til å benytte driftsmidler avsatt på driftsfond (merket 
disp. rådmann), som det tidligere er gitt fullmakt til.  

 Kommunestyret legger til grunn følgende finansielle måltall for kommunens 
økonomi i planperioden, jf. kml. § 14-2: 

 Netto driftsresultat på 5,0 % av netto inntekter 
 Netto lånegjeld på 50 % av brutto inntekter.  
 Måltall for disposisjonsfond vurderes når nivået kommer ned mot 15 % 

av netto inntekter.   
 Investeringsbudsjettet (tabell 3.11 i budsjettet) gis en brutto 

investeringsramme/finansiering med 37 450 000,- kroner i 2020.  
 I tillegg videreføres prosjekter/finansiering fra 2019 og tidligere år med 

brutto 105 576 500,- kroner i 2020.  
 Videreførte prosjekter (kapittel 3.12) justeres i budsjettdokumentet og 

denne innstillingen basert på kommunestyrevedtak i budsjettregulering 
investering den 17. desember 2019. 

 Rådmannen gis fullmakt til å benytte lønnsreguleringsfondet til 
forskuttering av husbankmidler (investering omsorg) når/hvis det ikke 
er tilstrekkelig dekning på dispfond. investering. 

 Utbetaling/mottak av husbanktilskudd tilbakeføres i sin helhet til 
dispfond. investering. 

 Rådmannen gis fullmakt, innenfor budsjett, å vurdere fordeling/strykning av 
lån, bruk av investeringsfond (dispfond. og UBINV), bruk av lån og overføring 
fra drift til investering (forutsetter overskudd) ved finansiering/balansering av 
investeringsregnskapet ved årsavslutningen. 

 Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre interne budsjettreguleringer 
innenfor investeringsbudsjettets totalramme. 

 Rådmannen gis fullmakt til å justere og oppdatere budsjettdokumentet mht. 
faktaopplysninger, forskriftsmessige budsjettoppstillinger, samt innarbeide 
budsjettvedtak og budsjettregulering investering vedtatt av kommunestyret 
17. desember 2019. 

 Eventuelle utbetalinger fra havbruksfondet til Lurøy kommune i 2020 settes av 
på disposisjonsfond investering.   

 Renten på Næringslån (NL I og NL II) settes til 3 % (flytende). Renten vurderes 
årlig og fastsettes i kommunens budsjett. 

 Rammene/budsjett er bindende, jfr. Kml. §14-5.  
 
 
 
 


