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1 LURØY KOMMUNES ØKONOMIPLANARBEID 
 
Administrasjonens utgangspunkt for økonomiarbeidet er ny kommunelov (kapittel 14) 
samt Kst.-sak 44/93 om rullering av økonomiplan og årsbudsjett. 
 
Basisdokumentene som er lagt til grunn er fjorårets økonomiplan 2019 - 2022, 
årsberetning 2018, årsregnskap for 2018 og konklusjonene fra kommunestyremøte den 3. 
mai 1995 om mål og strategier. Foreløpige driftsrammer er basert på rammene for 2019 
med tillegg av beregnet lønns- og prisvekst, samt varige driftstiltak som er vedtatt 
innarbeidet.    
 
Budsjettrundskrivet baserer seg på Prop. 1 S (2019-2020): Kommuneproposisjonen 2020, 
og på KS’ prognosemodell. 
 
1.1 Hovedsatsingsområder 
 
Mål- og strategimøte den 3. mai 1995 konkluderte med at Lurøy kommunes overordnede 
mål fortsatt skal være: 
 
Å SKAPE GODE LEVEVILKÅR FOR INNBYGGERNE I LURØY   
BYGD PÅ KVALITET, TRYGGHET OG TRIVSEL 
 
For å oppnå kommunens overordnede målsetting ble 3 hovedsatsingsområder pekt ut: 
 
 Næringsutvikling med vekt på infrastruktur 
 Bygdeutvikling med vekt på barn og unge 
 Kompetanseutvikling med vekt på organisasjonsutvikling 
 
1.2 Rammebetingelser 
 

 Regjeringens forslag til statsbudsjett 

 Rentekompensasjon 

 Kommunens skattefundament 

 Kommunale avgifter og egenandeler 
 
Statsbudsjettet skal etter planen behandles i Stortinget i slutten av november 2019. Da 
det nå er en flertallsregjering er det mindre sannsynlig at det kommer vesentlige 
endringer ved Stortingets behandling, men noen justeringer vil kunne skje. Eventuelle 
konsekvenser vil eventuelt bli korrigert/justert i egen sak i 2020.  
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2 KOMMUNEPROPOSISJONEN 2020 
 
2.1 Regjeringens politikk for kommunesektoren 
 
Regjeringen vil legge til rette for at kommunene kan tilby gode tjenester, legge til rette 
for verdiskapning og arbeidsplasser, og at vi har et sterkt lokalt folkestyre som gir alle 
innbyggere mulighet til å påvirke både sin egen hverdag og samfunnsutviklingen. 
 
Regjeringen hevder videre at det er viktig at kommunene arbeider for å være godt rustet 
til å møte dagens og fremtidens utfordringer. Større og sterkere kommuner kan gi bedre 
velferdstjenester, en mer bærekraftig samfunnsutvikling og et sterkere lokalt selvstyre. 
Derfor må kommunereformen fortsette, gjennom positive insentiver og verktøy for gode 
lokale prosesser. 
 
Regjeringen foreslår en vekst i de frie inntektene på mellom 1,0 og 2,0 mrd. kroner i 2020. 
Veksten må ses i lys av at veksten i demografi- og pensjonskostnader er betydelig lavere 
enn den har vært de senere årene.   
  
Rammestyring er hovedprinsippet for statens styring av kommunesektoren. Ny 
kommunelov trer i kraft høsten 2019. Det kommunale selvstyret er lovfestet, og med det 
tydeliggjort at kommuner og fylkeskommuner er selvstendige rettssubjekter med egen 
folkevalgt ledelse, som ikke kan styres eller instrueres av statsforvaltningen uten hjemmel 
i lov. 
 
Regjeringen vil arbeide for en brukerrettet og effektiv offentlig forvaltning. Dette gir 
bedre tjenester til innbyggerne og effektiv bruk av offentlige ressurser. En satsing på 
innovasjon er nødvendig for å møte de store utfordringene offentlig sektor står overfor, 
med blant annet strammere økonomiske rammer, demografiske endringer og større 
sektorovergripende utfordringer, som klimaendringene. 
 
Det gjøres i dag et betydelig omstillings- og effektiviseringsarbeid i kommunesektoren. 
Kommunenes tjenestetilbud er i hovedsak godt over hele landet, men det er store 
forskjeller i tjenestetilbud og effektivitet mellom kommuner. Effektivisering oppnås også 
ved at kommunesektoren har et økonomisk handlingsrom til å gjøre egne prioriteringer 
lokalt, og at eventuelle effektiviseringsgevinster beholdes i kommunen. 
 
Regjeringen vil føre en politikk som legger til rette for at alle barn og unge får en trygg og 
god oppvekst. Regjeringen viderefører redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i 
barnehagen, og vil innføre ordning med redusert foreldrebetaling og gratis opphold på 
SFO etter skoletid for barn med foreldre med lav inntekt. Regjeringen vil innlemme 
midlene til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats i rammetilskuddet. 
 
Opptrappingsplanen for rusfeltet og styrking av tjenestetilbudet innenfor psykisk helse er 
noen av regjeringens viktigste satsingsområder. Kommunen har en viktig oppgave med 
forebygging og behandling av utfordringer knyttet til rus og psykiske lidelser. Regjeringen 
vil forsterke det boligsosiale arbeidet og styrke bostøtten til barnefamilier.   
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2.2 Det økonomiske opplegget for 2020 – statlige styringssignaler 
 
Regjeringen legger opp til en realvekst i frie inntekter (skatt og rammetilskudd) til 
kommunene på 1,3 mrd. kroner i 2020. Dette tilsvarer en vekst på omlag 0,3 prosent.     
 
Det opplyses at høyere sysselsetting og fortsatt høye uttak av utbytte gjør at 
kommunesektoren ligger an til å få merskatteinntekter inneværende år på 4,9 mrd. 
kroner, sammenlignet med anslaget i kommuneproposisjonen i mai. Denne 
merskatteveksten påvirker imidlertid ikke inntektsveksten for 2020 som bestemmes og 
måles ut fra inntektsnivået i mai 2019. Dette betyr også at merskatteveksten i 2019 er en 
engangsinntekt og dermed ikke en finansieringskilde for varig økning i driftsutgiftene. 
 
Tas det hensyn til forventet merskattevekst inneværende år ligger det an til at de frie 
inntektene reelt vil gå ned med 3,8 mrd. kroner fra 2019 til 2020. I disse beregningene er 
det benyttet et anslag for samlet lønns- og prisvekst fra 2019 til 2020 på 3,1 prosent. 
 
Kommunenes samlede inntekter forventes å stige med 3,2 mrd. kroner fra 2019 til 2020. 
Veksten er regnet med utgangspunkt i hva inntektsnivået ville vært i 2019 uten 
merskattevekst. Veksten i samlede inntekter i 2020 er sammensatt slik: 
 
       Mrd. 
Frie inntekter      1,3 
Frie inntekter knyttet til endringer i oppgaver 0,1 
Øremerkede tilskudd    1,4 
Gebyrinntekter     0,5 
Realvekst i samlede inntekter   3,2 
 
Frie inntekter knyttet til endringer i oppgaver økes med 0,1 mrd. kroner. Endringene 
knytter seg i hovedsak til: 

 Inntektsgradert foreldrebetaling for 1. og 2. trinn på SFO 

 Gratis SFO innen skole- og fritidsordningen for barn med særskilte behov på 5. til 7. 
trinn 

 Helårseffekten av gratis kjernetid i barnehage for 2-åringer fra lavinntektsfamilier 
 

Øremerkede tilskudd økes med netto 1,4 mrd. kroner. Noen av endringene i øremerkede 

tilskudd er: 

 Tilskuddene til særskilte transporttiltak under samferdselsdepartementet øker 
reelt med 1,6 mrd. kroner. Økningen gjelder i hovedsak belønningsmidler til 
tilskuddsordninger i byområder og store kollektivprosjekter i tråd med 
regjeringens bompengeavtale 

 Det legges til rette for investeringstilskudd til 2 000 heldøgns omsorgsplasser. 

 Det er ikke lagt inn forventede inntekter til salg av oppdrettstillatelser i 
havbruksnæringen i budsjettet for 2020 
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På vanlig måte legges det opp til at de kommunale og fylkeskommunale skattørene for 
2020 fastsettes ved behandling av statsbudsjettet for 2020. Det legges opp til at 
skattøren fastsettes på grunnlag av målsetting om at skatteinntektene skal utgjøre 40 
prosent av kommunens samlede inntekter. 
 
Regjeringen har med bakgrunn i ovenstående foreslått å redusere det kommunale 
skatteøren med 0,45 prosentpoeng til 11,1 %. 
 
Inntektssystemet: 
 
Inntektssystemet for kommunene ble endret fra og med 2017. Ved behandling av 
kommuneproposisjonen for 2017 ble det varslet at departementet skulle arbeide videre 
med enkelte problemstillinger. For 2020 budsjettet er det ikke foreslått større endringer 
med inntektssystemet.  
 
Med bakgrunn i at flere kommuner slås sammen fra årsskiftet (1. januar 2020) vil 
basiskriteriet bli justert fra og med 2020, slik at verdien av et fullt basistilskudd ikke 
endres som følge av sammenslåingene, men isolert sett beholdes på samme nivå som før 
sammenslåingene. Dette er en teknisk justering av vekting av kostnadsnøkkelen. 
 
Departementet har satt ut et prosjekt for å få mer kunnskap om mulige insentivvirkninger 
av toppfinansiering for ressurskrevende tjenester og rapportering av psykisk 
utviklingshemmede til inntektssystemet. I prosjektet skal det gjennomføres en analyse av 
om regelverk og utforming av disse ordningene påvirker omfanget av tjenester, 
innretning av tjenestetilbudet, organisering av tjenestene og om det er eventuelle andre 
virkninger av ordningene. Det skal vurderes om det kan gjøres endringer i regelverk og 
utforming av ordningene, for å motvirke eventuelle uheldige virkninger, og som legger til 
rette for at kommunene kan gi tjenester av god kvalitet. Departementet kunngjorde 
prosjektutlysningen i mars, og etter planen skal prosjektet ferdigstilles i løpet av 2019. 
  
Departementet legger opp til at distriktsindeks for 2019 videreføres ved fordeling av 
distriktstilskudd Sør-Norge og distriktstilskudd Nord-Norge også i 2020. Departementet 
gjennomfører en faglig gjennomgang av distriktsindeksen. Gjennomgangen skal være 
ferdig i løpet av august 2019.  
 
Departementet vil videre vurdere innretningen på de regionalpolitiske tilskuddene i 
inntektssystemet nærmere. Vurderingen vil primært ha fokus på bruken av 
distriktsindeksen ved fordeling av distriktstilskuddene i inntektssystemet. Departementet 
vil komme tilbake til dette på et egnet tidspunkt. 
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2.2.1 Oppgavefordeling og rammer 
 
Under presenteres utdrag av de tiltakene/områdene som berøre kommunen innenfor 
regjeringens forslag til oppgavefordeling og regelverk i kommuneproposisjonen for 2020. 
 
Arbeids- og sosialdepartementet: 
 
Forsøk med kommunalt ansvar for deler av trygdeordningene 
 
Regjeringen vurderer nasjonal forsøksordning hvor en del av det statlige 
trygdebudsjettet overføres til utvalgte kommuner som får ansvar for å finansiere noe av 
trygden sammen med staten, og som får beholde besparelsen dersom de lykkes i å hjelpe 
utsatte grupper inn i arbeidslivet. Det videre arbeidet med utforming av forsøket, samt 
vurdering av når forsøket kan tre i kraft, vil skje i dialog med KS. 
 
Barne- og familiedepartementet: 
 
Gjennomføring av barnevernsreformen 
 
Barnevernsreformen bygger på Prop. 71 L (2016-2017) Endringer i barnevernloven 
(barnevernsreform) som ble behandlet i stortinget i juni 2017. Det overordnede målet er 
bedre tilpasset hjelp til barn og familier i barnevernet og økt vekt på forebygging og tidlig 
innsats. Økt kvalitet skal oppnås dels gjennom økt ansvar og valgfrihet for kommunene 
og dels gjennom målrettede kvalitetstiltak. Fylkesmannen har fått i oppgave å etablere 
kommunale nettverk som skal fremme samarbeid mellom kommunene og redusere 
sårbarhet i små barnevernstjenester. 
  
Helse- og omsorgsdepartementet: 
 
Ressurskrevende tjenester: 
 
Med virkning fra regnskapsåret 2019 foreslås det at innslagspunktet for denne 
tilskuddsordningen økes med kr 50 000,- utover lønnsvekst. Regjeringens forslag til nytt 
innslagspunkt blir da kr 1 361 000,-. Over innslagspunktet får kommunen 80 prosent av 
egne netto lønnsutgifter til helse- og omsorgstjenester til enkeltbrukere. Økningen i 
innslagspunktet utover lønnsvekst vil gi kommunene merutgifter til ressurskrevende 
tjenester på om lag 350 mill. kroner. Tilskuddsordningen gjelder brukere under 67 år. 
 
«Leve hele livet» - en kvalitetsreform for eldre: 
 
Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre ble behandlet av 
Stortinget i november 2018. Reformen Leve hele Livet består av 25 konkrete og utprøvde 
løsninger på områder hvor det ofte svikter i tilbudet til eldre i dag.  
Reformen skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp 
når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan 
bruke sin kompetanse i tjenestene. Leve livet har følgende fem innsatsområder: 
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 Et aldersvennlig Norge 

 Aktivitet og fellesskap 

 Mat og måltider 

 Helsehjelp 

 Sammenheng i tjenestene 
 
På hvert av innsatsområdene legger reformen fram forslag til løsninger. Løsningene er 
basert på lokale eksempler som kommunene og spesialisthelsetjenesten, i samarbeid 
med frivillig sektor og andre aktører i lokalsamfunnet, kan gjennomføre med lokale 
tilpasninger.  
 
Reformperioden startet 1. januar 2019 og varer frem til 2023 med ulike faser for 
planlegging, gjennomføring og evaluering. Kommunene har årene 2019 – 2020 til å ta 
stilling til løsninger i reformen, og planlegge hvordan de vil utforme og gjennomføre dem 
lokalt. Reformen legger opp til at kommunene kartlegger egne behov og utfordringer 
gjennom egne politiske vedtak selv tar stilling til forslagene i Leve hele Livet.  
 
Det legges opp til endringsprosesser med sterk medvirkning fra eldrerådene og den eldre 
befolkningen i dette planarbeidet, og med støtte og bistand fra fagmyndigheter og 
nasjonale og lokale fagmiljøer. Kommuner som omstiller seg i tråd med reformen vil bli 
prioritert innenfor relevante eksisterende og eventuelle nye øremerkede ordninger.  
  
Innlemming av tilskudd og plikt til å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer 

med demens 

Utbygging av tilpassede og fleksible dagaktivitetstilbud er en av hovedsatsingsområdene 

i Demensplan 2020. Kommunene vil få en plikt til å tilby et dagaktivitetstilbud til 

hjemmeboende personer med demens. Det tas sikte på at plikten skal tre i kraft 1. januar 

2020.  

Det er bevilget til sammen 348 mill. kroner for å dekke videreføring av plasser for 

inneværende år og for opprettelse av 450 nye plasser i 2019. I 2020 legges det inn 369 

mill. kroner som innarbeides i rammeoverføringene til kommunene. For Lurøy kommune 

utgjør dette kr 258 000,- per år. 

Omsorg 2020: 
 
Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020. Planen skal bidra til at 
kommunene utvikler gode og bærekraftige løsninger for å møte framtidens utfordringer 
på omsorgsfeltet. 
 
Resultatet av Omsorgsplan 2020 skal evalueres etter endt planperiode. De viktigste 
sakene i 2020 er forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene og 
investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser. 
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Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene 
 
Regjeringen vil utvide forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenestene. De seks 

kommunene som deltar i forsøket vil delta i forsøket ut 2022.   

Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser   

I årene fremover blir det viktig å få flere heldøgns omsorgsplasser for å møte økningen i 

antallet brukere som vil komme fram mot 2030. Det er besluttet at investeringstilskuddet 

deles på to poster og at 50 prosent av den samlede tilsagnsrammen nyttes til ren netto 

tilvekst. Det resterende tilsagnsbeløpet skal gå til rehabilitering og utskifting av 

eksisterende plasser. Det er vedtatt at tilsagnsrammen i 2019 økes tilsvarende om lag 900 

plasser. Bevilgningen og tilsagnsrammen fordeles likt mellom tilskudd til rehabilitering og 

tilskudd til netto tilvekst.  

Stortingsmelding om lindrende behandling og omsorg 

Regjeringen vil fremme en egen sak til Stortinget om palliativ omsorg og oppfølging av 

NOU 2017:16 På liv og død – Palliasjon til alvorlig syke og døende. Regjeringen har startet 

arbeidet med en Stortingsmelding om lindrende behandling og omsorg. NOU 2017:16 og 

høringsinnspillene til denne danner hovedgrunnlaget for arbeidet med meldingen. Det tas 

sikte på at stortingsmeldingen legges fram i løpet av 2019.  

Innlemming av tilskudd og krav om psykologkompetanse 

Med bakgrunn i Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidenes primærhelsetjeneste - nærhet og 

helhet har Stortinget innført lovkrav om psykologkompetanse i norske kommuner.  

Lovkravet trer i kraft 1. januar 2020. I perioden 2013 til 2019 har kommuner som 

rekrutterer psykolog til sin helse- og omsorgstjeneste hatt mulighet til å motta et årlig 

tilskudd per psykologårsverk. For 2019 er det bevilget 205 mill. kroner til 

tilskuddsordningen. Regjeringen har i statsbudsjettet for 2020 foreslå å innlemme 

bevilgningen på 212 mill. kroner i kommunenes rammetilskudd fra og med 1. januar 2020. 

For Lurøy kommune utgjør dette kr 204 000,- per år.  

Digitalisering av helse- og omsorgstjenesten 

Regjeringens mål er «En innbygger – en journal». Direktoratet for e-helse har fått i 

oppdrag å gjennomføre et forprosjekt for en felles pasientjournalløsning for 

kommunene.  

Regjeringen vil komme nærmere tilbake til kommunesektorens bidrag til finansiering av 

veksten av kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold av nasjonale e-helseløsninger i 

statsbudsjettet for 2020. Regjeringen legger opp til at kommunesektorens andel av 

medlemsavgiften for helsenettet justeres i 2020 budsjettet for å reflektere bruken.   
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Allmennlegetjenesten 

Regjeringen viderefører arbeidet med å beholde og rekruttere flere fastleger. I 2019 er 

tilskuddet til kommuner for rekruttering av fastleger økt til totalt 64 mill. kroner. I tillegg 

er det bevilget 46 mill. kroner til tilskudd til kommuner for å kompensere kostnader ved å 

oppfylle krav til veiledning for leger under spesialistutdanning i allmennmedisin. 

Regjeringen vil forberede og modernisere fastlegeordningen.  

Evalueringen av fastlegeordningen skal leveres i september 2019. regjeringen skal våren 

2020 legge fram en handlingsplan for allmennlegetjenesten i kommunene. 

Spesialistutdanning og spesialistgodkjenning av leger 

I mars 2019 trådte ny forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning av leger i 

kraft for alle spesialiteter. Spesialisteforskriften regulerte i første omgang 

sykehusspesialitetene. I desember 2018 ble spesialitetene allmennmedisin, 

samfunnsmedisin og arbeidsmedisin også omfattet av forskriften. Den praktiske 

tjenesten skal gjennomføres under veiledning og supervisjon av kvalifiserte leger.  

Det utlyses tilskudd til kommunene for dekning av utgifter til veiledning av leger under 

spesialisering i allmennmedisin med inntil tre timer per måned i 10,5 av årets måneder. I 

tillegg gis det i samme tidsrom tilskudd til dekning av forarbeid og etterarbeid for veileder 

på inntil en time. Tilskudd gis for inntil fem år.  

Masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie 

Regjeringen vil innføre en ny masterutdanning i avansert klinisk allmensykepleie med 

tilhørende offentlig spesialistgodkjenning. Forslag til forskrift om utdanningen sendes på 

høring våren 2019, med sikte på fastsettelse høsten 2019. Det er i 2019 bevilget 10 mill. 

kroner i lønnstilskudd til sykepleiere i kommunal helse- og omsorgstjenester som vil 

gjennomføre videreutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie på masternivå. 

Tilskuddet utbetales til kommuner. 

Pårørendestrategi 

Pårørende er en stor og mangfoldig gruppe som består av mennesker i alle aldre og 

livsfaser. I tillegg til at pårørende kan ha stor betydning for den enkelte pasient og bruker, 

er den samlede innsatsen pårørende yter av stor betydning for samfunnet som helhet.  

Regjeringen vil utarbeide en overordnet strategi som tegner et helhetlig utfordringsbilde 

og angir regjeringens videre arbeid på dette feltet. Strategien skal beskrive utfordringer, 

behov og mulige løsninger for pårørende i alle livsfaser og på sentrale områder i livet. 

Helse- og omsorgsdepartementet skal lede arbeidet.   
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Justis- og beredskapsdepartementet: 
 
Kompetanse til å utføre enkle notarialforretninger 
 
Som en del av kommunereformen skal kommunene gis kompetanse til å utføre enkle 
notarialforretninger som i dag utføres av domstolene. Kommunens adgang til å utføre 
oppgaven kommer i tillegg til muligheten til å få den utført i domstolene, slik at borgerne 
selv kan få den utført i domstolene.  
 
Kommunen ved administrasjonssjefen vil også kunne delegere notarialmyndighet til 
ansatte i kommunen. Forskriften (notarius publicus) vil bli endret slik at den kan tre i kraft 
1. januar 2020. 
 
Innlemming av tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak 
 
Regjeringen understreker viktigheten av å styrke forebyggende tiltak mot rusmisbruk 
overfor barn og ungdom, blant annet gjennom samordning av lokale 
kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) i kommunene.  
 
Regjeringen mener at kommunene og politirådene best kan vurdere hvordan det 
kriminalitetsforebyggende arbeidet bør skje framover og har i statsbudsjettet for 2020 
foreslått å innlemme ordningen i rammetilskuddet til kommunene med 150 mill. kroner. 
For Lurøy kommune utgjør dette kr 123 000,- per år. 
  
Klima- og miljødepartementet: 
 
Forvaltning av de små verneområdene  
  
Kommunene som har mindre verneområder som per i dag ikke forvaltes av nasjonalpark-
/verneområdestyrer, har fått tilbud om å overta forvaltningsmyndighet etter 
naturmangfoldloven § 62 for disse verneområdene.   
 
Viltforvaltning 
 
Fylkeskommunen har myndighet til å utvide jakten på de fremmede artene stripegås og 
kanadagås, med inntil 15 dager i forkant av ordinær jakttid, og inntil to måneders 
forlenging i ettertid av ordinær jakttid. I forbindelse med kommunereformen overføres 
fylkeskommunens myndighet til å fastsette utvidet jakttid for disse kommunene fra 1. 
januar 2020. 
 
Innlandsfisk 
 
Fylkeskommunens myndighet etter forskrift 26. juni 2009 nr. 851 om fisk etter 
innlandsfisk mv. og fangst av kreps (innlandsfiskeforskriften) § 2 tredje ledd er besluttet 
overført til kommunene fra 1. januar 2020 i forbindelse med kommunereformen. 
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Behandling av støy fra motorsportbaner, skøytebaner og vindmøller 
 
I forbindelse med kommunereformen er det besluttet at myndighet etter 
forurensningslovens § 11 hva gjelder behandling av støy fra motorsportbaner, skytebaner 
og vindmøller overføres fra fylkesmannen til kommunene.   
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet: 
 
Forskrift til ny kommunelov 
 
Stortinget vedtok 22. juni 2018 ny kommunelov. Departementet vil i løpet av høsten 2019 
fastsette forskrifter til den nye kommuneloven. I ny kommunelov er det fastsatt at 
kommuner får plikt til å opprette eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og 
ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom.  
Dagens kontrollutvalgsforskrift og revisjonsforskrift vil bli erstattet av en forskrift. Det 
skal fastsettes flere forskrifter som gjelder kommunens økonomiforvaltning. 
 
Innlemming av tilskudd og oppgaveoverføring til kommunene – etablering og tilpasning 
av bolig 
 
Som en del av kommunereformen vedtok Stortinget at lov om bustøtte bygges ut med et 
kapittel som slår fast at kommunene etter søknad må vurdere å gi tilskudd til 
boligetablering og boligtilpasning til vanskeligstilte på boligmarkedet. Endringen trer i 
kraft 1. januar 2020. I statsbudsjettet for 2020 er det foreslått å innlemme tilskudd til 
etablering og tilpasning av bolig i rammetilskuddet til kommunene med 496 mill. kroner.  
Kommunene vil med dette verken måtte søke om eller dokumentere bruken av midlene 
til husbanken. For Lurøy kommune utgjør dette kr 130 000,- per år. 
 
Innlemming av tilskudd til inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn og regionale tiltak 
for utvikling av næringsmiljøer og tilgang på kompetanse 
  
Tilskudd til inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn er særlig knyttet til å inkludere 
tilflyttere, styrke sårbare næringsmiljøer og styrke kommunenes evne til å planlegge, 
mobilisere, samarbeide om og gjennomføre utviklingstiltak. I 2019 er den samlede 
bevilgningen på 97 mill. kroner. Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2020 foreslå å 
innlemme tilskuddene i fylkeskommunenes rammetilskudd. 
 
Kulturdepartementet: 
 
Tilskudd til idrettsanlegg i kommunene 
 
Fylkeskommunene har i dag ansvar for å vurdere og prioritere søknader til idrettsanlegg i 
kommunene. Departementet arbeider med forenklinger (melding) knyttet til 
tilskuddsordningen til idrettsanlegg i kommunene. Det tas sikte på å fremme en slik 
melding i løpet av inneværende stortingsperiode. 
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Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning 
 
Ved behandling av Prop. 91 L (2016-2017) sluttet Stortinget seg til forslag om å gi 
kommunene myndighet til å foreta idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer for 
svømmeanlegg, med virkning fra tildeling av spillemidler til idrettsanlegg i 2020.  
 
Kunnskapsdepartementet: 
 
Endring i barnehageloven med forskrifter 
 
Departementet sendte i april 2019 et forslag til endringer i barnehageloven med 
forskrifter på høring. Blant annet foreslås det at ansvaret for føring av tilsyn med 
barnehagene overføres til departementet, og at eventuelle dispensasjoner fra 
bemanningskravene i barnehageloven flyttes fra kommunen til fylkesmannen.  
 
Begrunnelse for dette forslaget er å sikre likebehandling mellom kommunale og private 
barnehager. Departementet tar sikte på å legge fram en lovproposisjon for Stortinget 
høsten 2019.  
 
Endringer i opplæringsloven og friskoleloven 
 
Departementet har foreslått endringer i opplæringsloven og friskoleloven som berører 
kommuner som skoleeier. Blant forslagene er en plikt for kommuner til å tilby 
leirskoleopphold eller annen skoletur med overnatting for elever i grunnskolen. Det 
overføres 69,3 mill. kroner til kommuneramma for finansiering. Virkningen for Lurøy 
kommune vil være kr 36 000,- per år.  
 
Integreringsstrategien og reform av kvalifiseringsordningene for nyankomne innvandrere 
 
Departementet arbeider med en helhetlig gjennomgang av introduksjonsloven som blant 
annet regulerer introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for 
nyankomne innvandrere.  
 
Departementet utreder hvordan fylkeskommunens ansvar for kvalifisering av nyankomne 
innvandrere og øvrige oppgaver på integreringsfeltet bør fremgå av introduksjonsloven. 
 
Fagfornyelsen 
 
Departementet har sendt forslag til nye læreplaner i grunnskolen og gjennomgående fag i 
videregående skole på høring. Med nytt læreplanverk innføres ny overordnet del, nytt 
faglig innhold og nye elementer som tverrfaglige tema og nytt kompetansebegrep.  
 
De nye læreplanene skal fastsettes av departementet høsten 2019 og skal tas i bruk i 
skolen fra høsten 2020. Departementet vil i de ordinære budsjettene vurdere behovet for 
kompensasjon for eventuelle merutgifter knyttet til fagfornyelsen. Regjeringen foreslår å 
sette av totalt 250 mill. kroner til læremidler i forbindelse med fagfornyelsen.  
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Lærernorm i grunnskolen 
 
Den nasjonale normen for lærertetthet på 1.-10- trinn ble innført høsten 2018. Fra høsten 
2019 skal gruppestørrelse 2 være 14 på 1.-4. trinn og 20 på 10 trinn. Normen gjelder på 
hvert hovedtrinn, på skolenivå. Normen regulerer ikke skolens klassestørrelse eller 
størrelsen på undervisningsgrupper. Høsten 2018 og 2019 er kommunene blitt mer enn 
fullt ut kompensert for innføringen av lærernormen.  
 
I 2020 legger regjeringen opp til at midler til tidlig innsats i skolen gjennom økt 
lærerinnsats på 1.-10. trinn, innlemmes i rammetilskuddet til kommunene med 500 mill. 
kroner. For Lurøy kommune utgjør dette kr 523 000,- per år, noe som er langt lavere enn 
det som har vært gitt som øremerket tilskudd. Dette betyr at en må tilleggsbevilge kr 
444 000,- av frie midler for å opprettholde satsingen i Lurøy  
 
Samlet sett legges det opp til at midler som kan benyttes til flere lærerårsverk som følge 
av lærernormen, videreføres på om lag samme nivå i 2020 som i 2019. 
 
Innlemming av tilskudd til opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og 
lærekandidater med særskilte behov 
 
Tilskuddsordningen skal stimulere lærebedrifter til å gi lærlinger, praksisbrevkandidater 
og lærekandidater med særskilte behov muligheten til å oppnå en fagutdanning eller 
deler av en fagutdanning. I 2019 er det bevilget 62,9 mill. kroner til formålet.  
 
Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2020 foreslå å avvikle tilskuddsordningen og 
innlemme tilskuddet i rammetilskuddet til fylkeskommunene.  
 
Innlemming av tilskudd til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning 
 
Tilskuddsordningen skal stimulere til etableringen av fylkesvise partnerskap for 
karriereveiledning for å bidra til at alle, inkludert voksne, har et tilbud om 
karriereveiledning. I 2019 er det bevilget 34,5 mill. kroner til ordningen.  
 
Regjeringen vil overføre tilskuddet til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning og 
tilhørende karrieresentra til fylkeskommunene. Tilskuddet vil statsbudsjettet bli foreslått 
innlemmet i rammetilskuddet til fylkeskommunene fra 2020. 
 
Moderasjonsordninger SFO 
 
Regjeringen vil høsten 2019 legge fram stortingsmelding om tidlig innsats og 
inkluderende fellesskap. Denne vil omhandle både barnehage, SFO. Lokale 
støttesystemer (f.eks. PPT) og statlige støttesystemer (Statped). 
 
Regjeringen foreslår likevel allerede nå å innføre en moderasjonsordning for SFO fra 
august 2020 som innebærer at ingen skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede 
inntekt for en SFO plass på 1. og 2. trinn. Inntektsgrensen samsvarer med den som er 
gjeldende for barnehage. Det bevilges 58,2 mill. kroner til denne ordningen.  
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I tillegg innføres det en ordning med gratis SFO til barn med særlige behov på 5.-7. trinn. 
Denne ordningen er kostnadsberegnet til 21 mill. kroner fra august 2020. For Lurøy 
kommune utgjør disse to ordningene kr 121 000,- per år. Virkningen i 2020 utgjør kr 
50 000,-.  
  
Landbruks- og matdepartementet: 
 
Overføring til kommunene av forvaltningsansvar for ulike landbrukspolitiske tilskudd 
  
Som en del av kommunereformen vil kommunene få overført ansvaret fra fylkesmannen 
for forvaltning av tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, og tilskudd til tiltak i 
beiteområder og tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene 
Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap.  
 
Fylkesmannens forvaltning av ordningene i dag tilsvarer om lag 13 årsverk. Overføring av 
midler til rammetilskuddet til kommunene fremkommer i statsbudsjettet for 2020 med 
10,4 mill. kroner. For Lurøy kommune utgjør dette kr 10 000,- per år. 
 
Innlemming av tilskudd til veterinærvakt 
 
Tilskudd til veterinærdekning har siden 2008 vært gitt som et øremerket tilskudd som skal 
sette kommunene i stand til å sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra 
dyrehelsepersonell. I 2019 er bevilgningen til formålet 129,8 mill. kroner. Posten 
inneholder også 44,3 mill. kroner til stimuleringstiltak for å sikre tilfredsstillende tilgang 
på tjenester fra dyrehelsepersonell i næringssvake distrikter.  
 
Kommunene har etter dyrehelsepersonelloven ansvar for å sørge for tilfredsstillende 
tilgang til tjenester fra dyrehelsepersonell, herunder klinisk veterinærvakt utenom 
ordinær arbeidstid. Regjeringen har ved fremleggelse av statsbudsjettet for 2020 avklart 
at dette fortsatt skal være øremerkede midler som det kan søkes på, og ikke innlemming i 
rammeoverføringen som tidligere signalisert. Rammen er derimot redusert med ca. 10 
mill. kroner fra 2019 til 2020 (170 mill. kroner). 
 
Samferdselsdepartementet: 
 
Lov om overføring av ansvar for kollektivtransport 
 
I Prop. 91 L (2016-2017) foreslo regjeringen at ansvaret for kollektivtransport kan 
overføres til store kommuner etter søknad og på bestemte vilkår. Stortinget sluttet seg til 
forslaget. Loven trer i kraft 1. januar 2020. Størrelsen på overføring av økonomiske 
ressurser fra fylkeskommunen til kommunen for ansvaret for kollektivtransport må 
vurderes i forbindelse med den enkelte søknad.  
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Ny havne- og farvannslov  
 
I Prop. 85 L (2018-2019) foreslår departementet en ny lov om havner og farvann. Det 
foreslås å videreføre delt ansvar mellom stat og kommune for framkommelighet i 
farvannet.  
I forslaget gis departementet myndighet til å regulere ferdsel i farvannet, mens 
kommunen gis myndighet til å regulere bruk av fritidsfartøy i eget sjøområde og til å 
regulere ankring, krav om taubåtassistanse og dykking. Kommunens myndighet til å gi 
tillatelser til søknadspliktige tiltak etter loven foreslås videreført.  
 
Videre foreslås det at kommunens adgang til å kreve anløpsavgift videreføres under 
betegnelsen farvannsavgift. Det foreslås at kommunene som havneeier kan ta utbytte fra 
overskudd i havnevirksomheten. Lovforslaget gir kommunene adgang til å midlertidig 
begrense fartøyers opphold i havn for å unngå eller begrense luftforurensning. I tillegg 
inneholder lovforslaget regler om blant annet ulykker og andre hendelser i farvannet, 
losordning, mottaksplikt og krav til forvaltning og drift av havn. 
 
Innlemming av tilskudd til skredsikring av fylkesveier 
 
I forbindelse med forvaltningsreformen ble det daværende øvrige riksveinettet i all 
hovedsak overført til fylkeskommunene fra 1. januar 2010. Tilskuddsordningen til 
skredsikring ble opprettet i forbindelse med forvaltningsreformen. Regjeringen viser til at 
fylkesveinettet er et fylkeskommunalt ansvar der hovedregelen er rammefinansiering. 
Som et ledd i arbeidet med redusert statlig detaljstyring og som en oppfølging av 
områdegjennomgangen av øremerkede tilskudd til kommunesektoren, vil regjeringen 
derfor i statsbudsjettet for 2020 foreslå å innlemme tilskuddet knyttet til skredsikring fra 
1. januar 2020. I 2019 er det bevilget 776,9 mill. kroner til ordningen.  
 
Innlemming av tilskudd til gang- og sykkelveier 
 
Hensikten med tilskuddsordningen til gang- og sykkelveier har vært å legge til rette for 
mer gange og økt bruk av sykkel der det ligger til rette for dette. Dette er en type 
oppgave som kommunesektoren forutsettes å dekke gjennom rammetilskuddet. Som 
ledd i arbeidet med reduserte statlig detaljstyring, og som en oppfølging av 
områdegjennomgangen av øremerkede tilskudd til kommunesektoren, har regjeringen i 
statsbudsjettet for 2020 forslått å innlemme tilskuddet knyttet til gang- og sykkeltiltak fra 
1. januar 2020 med kr 48,6 mill. kroner. Midlene skal fordeles med kr 9,09 per innbygger. 
For Lurøy kommune utgjør dette i overkant av kr 17 000,- per år. 40 % av opprinnelige 
tilskuddsmidler beholdes av fylkeskommunen til tilskudd for gang- og sykkelveier.  
  
Skatteoppkreving 
 
I statsbudsjettet foreslås det at skatteoppkrevingen overføres til kommunene til staten 
med virkning fra 1. juni 2020. Regjeringen trekker dermed ut i overkant av 1,1 mrd. kroner 
fra kommunerammen, noe som utgjør ca. kr 670 000,- for Lurøy kommune. Lurøy bruker 
ca. kr 400 000,- til tjenesten i dag. Differansen må derfor kompensere med frie midler. For 
2020 trekkes det ut 644 mill. kroner av kommuneramma (halvårsvirkning).   
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2.2.2 Oppsummering fra Rådmannen vedrørende økonomisk opplegg for 2020 
 
Rådmannen ser med bekymring på den systematiske omfordeling som skjer innenfor 
rammene til kommunene. I tillegg legges det opp til lovendringer og i stor grad 
innlemming av tidligere øremerkede midler i rammeoverføringene til kommunene. Dette 
medfører at kommunene får større ansvar for tjenestene, spesielt innenfor omsorg, 
helse, barnehage og skole. En ser at flere tiltak ikke er tilstrekkelig finansiert, og at en må 
bevilge fire midler for å ivareta tjenestene.   
 
Lurøy kommune ble hardt økonomisk som følge av endring av kostnadsnøklene som ble 
gjennomført i 2016, gjeldende fra 2017. De største utslagene er innenfor 
grunnskolenøkkelen med en reduksjon på i overkant av 9 mill. kroner per år, 
sammenlignet med 2016 rammene.   
 
På landsbasis har kostnadene økt innenfor pleie- og omsorg og kommunehelsetjeneste så 
mye at vektene på sone og nabokriteriet øker med en hundredel fra 2019 til 2020. Dette 
basert på regnskapstall for kommunesektoren for 2018. For Lurøy kommune medfører 
opp vektingen av nabo- og sonekriteriene at utgiftsutjevningen har økt fra 62,83 % i 2019 
til 65, 74 % i 2020. Dette har bidratt til at Lurøy kommune oppnår en vekst på 647 kroner 
per innbygger (landsgjennomsnitt utgjør kr 669). Det vil si at Lurøy kommune ikke løser 
ut INGAR da veksten ligger 247 kroner per innbygger over grensen for å løse ut INGAR. 
Isolert sett er dette positivt og kan legges til grunn for økonomiplanperioden, selv om det 
knyttes usikkerhet til om situasjonen vedvarer i årene fremover. Rammeoverføringen til 
Lurøy vil derfor i stor grad avhenge av kommunenes regnskap og ressursbruk på pleie- og 
omsorg, grunnskole og kommunehelsetjeneste.  
 
Regjeringens reduksjon av takstgrunnlaget med 30 % for bolig- og fritidsboliger gir 
reduserte eiendomsskatteinntekter i 2020. Noe kompenseres gjennom re-taksering av 
oppdrettsanlegg. Dette avhenger av vedtak i eiendomsskattenemnda i oktober, og 
eventuelle klager på vedtak i nemnda. 
 
Skatteinngangen har vært god de senere år, noe som har kompensert for reduksjon i 
rammeoverføringene. Det er viktig å være oppmerksom på at når skatteinntektene 
reduseres så vil kommunen måtte vurdere omstilling og kostnadsreduserende tiltak. 
Regjeringen har foreslått å redusere skattøret med 0,45 prosentpoeng til 11,1 %. Dette vil 
utvilsomt medføre reduksjon i kommunens skatteinntekter. I tillegg har det vært 
gjennomført noen strukturelle tiltak som vil kunne medføre reduserte skatteinntekter i 
årene fremover. Det er derfor påkrevd at vi har kontroll på kostnadssiden for å kunne 
håndtere reduserte inntekter på en mest mulig skånsom måte. 
 
Regjeringens forslag om økning av innslagspunktet for ressurskrevende tjenester vil 
kunne medføre økte kostnader for kommunen. Dette vil også gjelde for regnskapsåret 
2019.  
 
Innenfor HSO vil det være nye krevende tiltak som skal være på plass i 2020, bla skal 
kommunen ha på plass psykologressurs fra 1. januar 2020.  
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Videre vil utdanning av helsepersonell, digitalisering, dagaktivitetstilbud og innfasing av 
reformen Leve hele livet, samt utvikling av barnevernsreformen kreve betydelige 
ressurser og fokus i 2020. 
Videre foreslås plikt for kommunen å tilby leirskoleopphold for elever i grunnskolen, samt 
innføring av moderasjonsordninger for SFO.  
 
I sum bidrar alle forslag (herunder ny kommunelov) og oppgaveoverføringer fra 
regjeringen til kommunen at organisasjonen blir mer bundet til pålagt oppgaveløsning og 
rapporteringer. Dette reduserer handlefriheten og styrker føringene om at kommunen 
skal driftes mer planmessig der kommunestyret får i oppgave å gi de overordnede 
rammene for kommunens drift og planlegging. 
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3 BUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLANEN 2020-2023 

 
3.1 Ny kommunelov og Økonomiplanens bestemmelser 
 
Bestemmelsene i ny kommunelov vil være gjeldende for økonomiplanleggingen for 2020 
og årene fremover. Det er i den forbindelse utarbeidet «Forskrift om økonomiplan, 
årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.» 
  
Kommunelovens kapittel 14 regulerer økonomiforvaltningen. I § 14-1 fremkommer de 
grunnleggende krav til økonomiforvaltningen: 
 

 «Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske 
handleevnen blir ivaretatt over tid. 

 Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide samordnete og realistiske planer for 
egen virksomhet og økonomi og for lokalsamfunnets eller regionens utvikling. 

 Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte finansielle midler og gjeld på en måte 
som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko, blant annet slik at 
betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall.» 

 
 §§§§ 14-2, 14-3, 14-4 og 14-5 i ny kommunelov pålegger kommunene å vedta henholdsvis 
økonomiplan og årsbudsjett, samt budsjettstyring og tydeliggjøring av årsbudsjettets 
bindende virkning.    
 
3.1.1 Økonomiplanens status i kommuneplansystemet: 
 
All planleggingsvirksomhet i kommunen skal skje i sammenheng med 
økonomiplanleggingen, jfr. bestemmelsene i kommuneloven. Hoved premisser som ligger 
til grunn i økonomiplanen kan ikke fravikes i andre planer så som årsbudsjett, 
sektorplaner eller kommuneplaner uten av konsekvensene er vurdert i 
økonomiplansammenheng.   
 
Dersom konsekvensene for økonomiplanen av de øvrige planene ikke er av vesentlig 
betydning for kommunens økonomiske handlefrihet, er det ikke et krav at 
økonomiplanen tas opp til særskilt revidert behandling.  I motsatt tilfelle hvor konkrete 
tiltak i andre planer binder opp ressurser, er det et krav at økonomiplanen tas opp 
samtidig til revidert behandling 
 
Føringen i ny kommunelov er at en i større grad skal implementere 
økonomiplanleggingen i tråd med samfunnsplanleggingen. Samfunnsplanen vil i så måte 
våre det overordnede plandokumentet for all planlegging i kommunene. For å få disse 
planene til å harmonere sammen må man revidere samfunnsplanen slik at den kan være 
førende for økonomiplanleggingen. Denne prosessen starter høsten 2019. 
Kommunestyret vil da legge føringer for all planlegging i kommunen i et lengre 
perspektiv. Dette betyr at hvis en rekker å ferdigstille ny samfunnsplan med 
handlingsplaner inne medio 2020 så vil en kunne legge samfunnsplanen til grunn for neste 
økonomiplanprosess. 
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3.2 Rammetilskudd 2020 
 

Beregninger ut i fra statsbudsjettet for 2020 gir følgende fordeling av rammetilskudd for 
Lurøy kommune: 
 
Innbyggertilskudd           47 859    
Utgifts utjevningen           70 231 
Nord-Norgetilskudd             3 450 
Småkommunetilskudd            5 875 
Saker til særskilt fordeling              894           
INGAR                - 103 
Sum rammetilskudd                     128 207   
  
Rammetilskuddet er regulert for pris og lønnsstigning for 2020. Anslått pris- og 
lønnsstigning (deflator) utgjør 3,1 %.  
 
Toppfinansieringen for ressurskrevende tjenester basert på en andelsvis refusjonsordning 
i forhold til kommunens faktiske utgifter. Innslagspunktet er for 2020 satt til 1 361 000,-. 
Lønnskostnader utover innslagspunktet dekkes med 80 % via refusjonsordningen.   
 
3.3 Kommunens skattefundament: 
 
Lurøy kommune har så langt i 2019 hatt en økt utvikling i skatteinntektene i forhold til 
budsjett. Prognosen for 2020 er basert på de tre siste års utvikling i skatteinngangen. 
 

 
 
For 2020 er det prognostisert skatteinngangen, målt mot skatteanslag 2019.  
 
Dette som følge av at kommunesektorens skatteinntekter skal ligge på ca. 40 % av 
kommunesektorens frie inntekter. 
 
For årene 2014 til og med 2018 er det benyttet regnskapstall, mens det for 2019 og 2020 er 
budsjettall (anslag). 
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Til sammen er det innenfor næring, verker og bruk budsjettert med en skatteinngang på 
23 407 000,- kroner i 2020. Skattesatsen er for 2020 satt til 7 promille, som er samme nivå 
som i 2019. Skatteområdet Verker og bruk ble av Stortinget vedtatt fjernet fra og med 
2019. Det ble i den forbindelse vedtatt en nedtrapningsordning (7 år) for de anleggsmidler 
som er definert innenfor skatteområdet Verker og Bruk. Bygninger, kraftnett, 
oppdrettsanlegg med mere ble fra 2019 definert inn i skatteområdet næring. Økningen 
innenfor næring baserer seg på re-taksering av oppdrettsanlegg i 2019.     
 
Det er i 2020 budsjettert med en netto skatteinngang på 3 000 000,- kroner for 
skatteområdet bolig- og fritidseiendommer. Skattesatsen for boliger- og 
fritidseiendommer er i 2020 satt til 4 promille, med et bunnfradrag på 200 000 kr, som er 
samme nivå som i 2019. Årsaken til nedgang i eiendomsskatt for bolig- og 
fritidseiendommer er at Stortinget har vedtatt at takstgrunnlaget for bolig- og 
fritidsboliger skal reduseres med 30 % gjeldende fra og med 2020.     
 
3.4  Kostnadsutvikling kommunale avgifter og gebyrer 
 

 
  
3.5 Fond pr. 31.12.2018 
 

Bundne driftsfond   6 139   
Ubundne investeringsfond   3 521  
Bundne investeringsfond       3 733  
Disposisjonsfond*                 115 677 
Saldo pr 31.12.17             129 070 
 
* Disposisjonsfondet består for øvrig av 
investeringsfond/pensjonsmidler/premieavvik/aksjefond/likviditet og avsatte midler av 
mindreforbruk til regulering av budsjett ved befolkningsnedgang etc. 
 

2020 2021 2022 2023

Husleier**** indeks indeks indeks indeks

Omsorgstjenester 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 %

Egenandel barnehage* justeres justeres justeres justeres

Egenandel musikkskole 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 %

Egenandel SFO 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 %

Norskopplæring 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 %

Vannavgifter (selvkost) 3,8 % 4,0 % 4,0 % 4,0 %

Kloakkavgifter (selvkost) 2,7 % 3,5 % 3,5 % 4,0 %

Feieavgifter (selvkost) 1,5 % 3,1 % 3,1 % 3,1 %

Renovasjon (HAF) 0,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 %

Tilknytningsavgifter vann/avløp 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Kaiavgifter 3,1 % 3,0 % 3,0 % 3,0 %

Oppmåling/matrikkelarbeid** -5,6 % 3,1 % 3,1 % 3,1 %

Byggesaksgebyrer 3,1 % 3,1 % 3,1 % 3,1 %

Festetomter m.v*** 0 % KPI 0 % KPI

*Maks avgift fremkommer i statsbudsjett

***Festeavgifter reguleres annenhvert år med basis i KPI

**Ingen økning på nye tomter. Gjelder tillleggstomter,grensegang mm. Reduksjon i 2020 har sin årsak i i 

at det innføres behandlingsgebyr jf plan og bygningsloven

****Husleier i eksisterende leieforhold justeres normalt med indeks i henhold til husleieloven. Når 

boenheter blir ledige skal husleie vurderes i forhold til vanlig leiepris. Når leiligheter pusses opp skal ny 

husleie settes i forhold til ny standard og eventuelt inkluderte hvitevarer.
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3.6 Forutsetninger for årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023.   
 
Følgende forutsetningene er i hovedsak basert prognoser for 2020: 
 

 Samlet lønns og pensjonsvekst anslås for 2020 til 3,1 % (årsvirkning 2020 2,4 %) av 
samlet lønnsbudsjett i 2019. Det legges videre til grunn at eventuelle økninger i 
pensjonskostnader og EK til KLP utover avsatte midler i investeringsregnskapet 
dekkes av lønnsvekstposten, så fremt det er rom for det.    

 Det er lagt inn kr 0,8 mill. kroner i investeringsregnskapet til årlig EK- innskudd i 
KLP 

 Prisvekst er foreløpig anslått til 2,2 % i 2020.  
 Deflatoren for 2020 er foreløpig anslått til 3,1 %.   
 Lånerente på 2,0 % er lagt til grunn for nye lån i planperioden. For eksisterende lån 

legges dagens løpende rente til grunn, som i utgangspunktet vil være 
regnskapstall forrige år. 

 Opptak av formidlingslån (Startlån) med 2,0 mill. kroner per år i planperioden. 
 Økning i kommunale avgifter og egenandeler på henholdsvis indeks, selvkost, og 

prosentvis økning/reduksjon på øvrige tjenester og avgifter, se tabell kap. 3.4.   
 Eiendomsskatt for verker- og bruk og næring med 7 promille 
 Eiendomsskatt bolig- og fritidseiendommer med 4 promille og bunnfradrag på kr 

200 000,- 
 Arbeidsgiveravgift på 5,1 %.       
 Pensjonsandel KLP på 20,00 % på fellesordningen, inkludert lønn og G- regulering 

og AFP- tilskudd. For folkevalgte er pensjonsandelen lik fellesordningen (fra og 
med 2014). 

 Pensjonsandel KLP for sykepleierordningen på 21,00 %.    
 Pensjonsandel på 13,00 % for ansatte på statlig avtaleverk.   
 Premien for drift av pensjonskontoret utgjør 0,007 % av samlet pensjonsgrunnlag 

pr 31.12 foregående år, jfr. HA vedlegg nr. 5 (§16-3) 
 Tilskuddet til sikringsordningen for 2018 er fastsatt til 0,075 % av 

pensjonsgrunnlaget for aktive medlemmer av pensjonsordningen jfr. 
Overføringsavtalens § 9 første ledd. Sikringsordningen ivaretar samordning av 
pensjonsrettigheter (overføringsavtalen) mellom Statens pensjonskasse og andre 
leverandører av offentlig tjenestepensjon. 

 Rammetilskuddet er korrigert for endringer i kostnadsnøkkel og systemendringer. 
  
2020 – 2023 
 

 Faste priser, dvs. at en ikke tar hensyn til fremtidig lønns- og prisvekst 
 Faktisk utvikling i rente- og avdragsbelastning i henhold til de låneopptak som er 

foretatt + beregnede konsekvenser av nye lån foreslått opptatt i planperioden. 
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3.7 Driftsrammer 2020 
 

 
 
 
Lønnsreguleringsmidler fordeles på etatsnivå basert på faktisk 
lønnsregulering/pensjonsregulering i 2020, samt andre kostnadsendringer innenfor 
pensjon og lønnsreguleringer. Endringer av godtgjørelse og pensjon for folkevalgte 
fordeles også fra disse midlene.   
 
Det legges til grunn at eventuelle mindreforbruk av lønnsvekstmidlene i 2020 overføres til 
Lønnsvekstfond for å håndtere årlige svingninger innenfor lønnsforhandlinger og 
kostnadsendringer innenfor pensjon. Eventuelt merforbruk utover lønnsvekstposten 
dekkes ved bruk av lønnsreguleringsfondet. 
 
Årsvirkning lønnsoppgjør 2019 er basert på lønnsoppgjørets resultat (ca. 3,7 %).    
 
 
 

Sentraladministrasjonen og Oppvekstetat

Politisk styring

Ramme budsjett 2019* 21 535 Ramme budsjett 2019* 56 996

Prisvekst 150  Prisvekst 200           

Deflator, tilskudd etc. 254 Deflator, tilskudd etc. 118           

403    2 403        
  

Nye tiltak/reduksjoner: Nye tiltak/reduksjoner:

  

Ramme sentraladministrasjonen 22 342

Lønnsvekst og pensjonsvekst 2020** 2 780     

    

Nettoramme 2020 25 122 Nettoramme 2020 59 717

Helse- og sosialetat  Teknisk etat

Ramme budsjett 2019* 75 863 Ramme budsjett 2019* 12 941       

Prisvekst 247  Prisvekst 376           

Deflator, tilskudd etc. 181 Deflator, tilskudd etc. 77

1 995        448           

Nye tiltak/reduksjoner: Nye tiltak/reduksjoner   

   

Nettoramme 2020 78 286 Nettoramme 2020 13 842

176 967

 Total netto driftsramme for 2020 for alle etater:  Kr 176.967.000,-.

*Ramme budsjett 2019 omfatter revidert ramme 2019 tillagt varige driftstiltak 2019 (planperioden)

**Lønnsvekst og pensjonsvekst 2020 baseres på en vekst på 2,4 % av samlet lønnsbudsjett 2019.

Årsvirkning lønnsoppgjør 2019

Årsvirkning lønnsoppgjør 2019 Årsvirkning lønnsoppgjør 2019

Årsvirkning lønnsoppgjør 2019
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3.8 Nye driftstiltak (2020-2023) 
 

Tabellen under viser nye driftstiltak.  

 
 
Følgende justeringer fra økonomiplan 2019 – 2022 er gjennomført: 
 

 Trainee rådmannskontoret er lagt inn med lønnskostnader for ett års engasjement 
 Avvikling av skatteoppkrever i statsbudsjettet medfører større reduksjon i 

rammeoverføringen enn hva vi i dag bruker på tjenesten, noe som må 
kompenseres. 

 Det er ønskelig å fortsette satsingen på turistinformasjonen i årene fremover. Økt 
kostnad anslås til kr 50 000,- per år. 

 Besparelsen i struktursaken (oppvekst) er lagt inn som forutsatt i kst-sak 23/18 
 Innlemming økt lærertetthet i rammeoverføringen medfører at etaten styrkes 

med kr 523 000,- per år. 
 Innlemming av tidlig innsats i rammeoverføringen er ikke fullfinansiert og 

medfører at en må kompensere for reduserte overføringer 
 Tilskudd leirskoleopphold lovfestes. Noe som innebærer økt rammeoverføring 
 Inntektsgradert foreldrebetaling, og gratis for de med særskilte behov, i SFO 

kompenseres i statsbudsjettet 
 Helsestasjon og skolehelsetjenesten styrkes i budsjettet 

 Tall i hele 1000 kr

Nye driftstiltak 2020-2023
  Netto

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020

Sentraladministrasjon  

Valg  200    

Folkevalgtopplæring 150  50    150

Driftstilsk. Kystinkubator    

Driftstilskudd Lurøy næringsforum 40 40 40 40 40

Samarbeidsavtale (HAF) Marint avfall 35  35

Trainee rådmannskontoret 300 400 300

Uttrekk midler skatteoppkrever jf statsbudsjettet -391 -670 -670 -670 -391

Kompensering uttrekk skatteoppkrever 200 270 270 270 200

Økt satsing turistinformasjon 50 50 50 50 50

 

Oppvekst   

Besparelse oppvekst jf kst-sak 23/18     -1 450       -2 050    -2 050        -2 050         -1 450       

Innlemming Økt lærertetthet jf statbudsjett 523 523 523 523 523           

Tidlig innsats i skolen jf statsbudsjett 444 444 444 444 444          

Bruk av frie midler til tidlig innsats 351 351 351 351 351            

Tilskudd til leirskoleopphold jf. statsbudsjettet 36 36 36 36 36             

Inntektsgradert foreldrebetaling SFO 1. og 2. trinn jf. statsbudsjett 37 89 89 89 37              

Gratis SFO særskilte behov 5-7 trinn jf. statsbudsjettet 13 32 32 32 13              

Skolemat (kommunens andel) 150 150 150 150 150            

Søskemoderasjon SFO/Barnehage 75 150 150 150 75              

Sommer SFO/Barnehage 100 100 100 100 100           

 

Helse- og sosial   

Helsestasjon og skolehelsetjenesten jf statsbudsjettet 14 14 14 14 14

Dagaktivitetstilbud hjemmeboende med demens jf statsbudsjettet 258 258 258 258 258

Krav om psykologkompetanse i kommunen jf statsbudsjettet 204 204 204 204 204

Rustiltak jf statsbudsjettet 123 123 123 123 123

Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig jf. statsbudsjettet 130 130 130 130 130

Tilskudd til habilitering og rehabilitering jf. statsbudsjettet 84 84 84 84 84

Økt innslagspunkt  ressurskrevende brukere 300 300 300 300 300

 

Teknisk   

      

Renovering garderober Kvarøy oppvekstsenter 400 400          

Forvaltningsansvar landbrukspolitiske tilskudd 10 10 10 10 10              

Innlemming av 60 % av tilskudd til gang og sykkelveier (kr 9,09 pr innbygger) 17 17 17 17 17              

Husleie boliger til finansiering investering -190 -375 -375

 

Totalt 4 044  3 975   3 425   3 375    -1 841       -2 910     -3 095        -3 095         2 203         
  

Tiltak som gjelder hele planperioden legges inn i rammene til den enkelte etat.  

Driftsreduksjoner (tiltak)Driftsøkninger (tiltak)
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 Dagaktivitetstilbud hjemmeboende med demens styrkes i rammeoverføringen 
 Driftsmidler psykolog (lovkrav) innlemmes i rammeoverføringen 
 Rustiltak styrkes i rammeoverføringen 
 Tilskudd til tilpasning bolig innlemmes i rammeoverføringen 
 Tilskudd til habilitering og rehabilitering styrkes i rammeoverføringen 
 Økt innslagspunkt ressurskrevende brukere må kompenseres av 

rammeoverføringen (6 stk.). 
 Renovering av eksisterende garderober ved Kvarøy oppvekstsenter er tenkt 

gjennomført i 2020. 
 Overføring av noe forvaltningsansvar innenfor landbruk innlemmes i 

rammeoverføringen 
 60 % av tilskuddet til sykkelveier innlemmes i rammeoverføringen 
 Uttrekk av husleie for hybelbyggene på Lovund og i Aldersundet er lagt inn med 

halvårsvirkning i 2020 og deretter helårsvirkning. 
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3.9 Rente- og avdragsoversikt – eksisterende lån og nye låneopptak 2020 – 2023 
  
For kommende planperiode foreslås det opptatt ordinære lån (5 år) for kortsiktige 
investeringer. I tillegg kommer langsiktige låneopptak (20 år) for finansiering av 
bygningsmasse, og nasjonale satsinger der utgiftene til renter og avdrag kompenseres via 
rammeoverføringene.  
 
I figuren er det innenfor avdrag tatt hensyn til ordinære og langsiktige lån jfr. oversikt 
(tabell side 32) over finansiering av investeringer.  
 
Avdrag formidlingslån kommer utenom da de belastes, og fremkommer i, 
investeringsregnskapet. Formidlingslån (Husbanklån) er langsiktig med en løpetid på 25 
år. 

 
Innenfor renteelementet er renter 
for samtlige lån medtatt. Renter for 
formidlingslån belastes 
driftsregnskapet. 
 

 
Total lånegjeld pr. 31.12.2018: 97 839 362,- kroner.    
 
Lånegjeld pr. innbygger pr 31.12.2018: 51 359,- kroner. 
 
Landsgjennomsnittet vedrørende kommunal lånegjeld var i 2018 på kr 59 868,- per 
innbygger. Ved tertial 1 i 2019 var lånegjelden i Lurøy økt til ca. 126 mill. kroner, noe som 
gir en gjennomsnittlig lånegjeld per innbygger på ca. kr 66 000,-. 
 
Rådmannen er av den oppfatning at Lurøy kommune bør være varsom med å øke 
lånegjelden vesentlig. Økt lånegjeld vil påvirke kapitalkostnadene som igjen vil kunne 
tvinge frem reduksjon i driftsnivået. Fornuftig låneprofil vil i den sammenheng kunne 
bidra til forsvarlig finansiering av investeringer fremover. 
 
Økt opptak av langsiktige lån vil redusere handlefriheten i årene framover, samt utgjøre 
et usikkerhetsmoment mht. konsekvensene av eventuell renteøkning. Vi ser nå at 
driftsbudsjettet presses som følge av reduserte rammeoverføringer. Reduserte inntekter 
presser derfor kommunens handlefrihet, og dermed evnen til å ta opp nye lån. 
Kommunestyret har derfor lagt opp til at investeringsfondet (bla havbruksfondet) skal 
benyttes til finansiering av investeringer fremover, samt til forskuttering av 
husbankmidler ved omsorgsutbygging.  
 
I tillegg er det verdt å merke seg at opptak av langsiktige lån betyr å overføre kostnader 
til senere generasjoner. 

2020 2021 2022 2023

Renter 2 830 2 870 2 990 3 030             

Avdrag 12 009 9 749 9 880 9 880

Sum 14 839 12 618 12 870 12 910
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3.10 Handlefrihet 
 
Kommunens økonomiske handlefrihet uttrykker hvor mye som er igjen til investeringer 
og nye driftstiltak (som ikke allerede ligger i vedtatt økonomiplan) etter at driften av 
kommunen er justert i forhold til fjorårets nivå, samt etter at renter og avdrag er betalt og 
netto avsetninger er foretatt. 

 

 

HANDLEFRIHET 2020 2021 2022 2023

Skatt på formue og inntekt 68 044 68 044 68 044 68 044

Netto inntektsutjevning -4 833 -4 833 -4 833 -4 833

Eiendomsskatt verker og bruk 307 245 184 123

Kompenssasjon endring verker og bruk (statsbudsjett) 72 108 143 179

Eiendomsskatt næring 3 100 3 100 3 100 3 100

Eiendomsskatt bolig- og fritidseiendom 3 000 3 000 3 000 3 000

Sum anslag skatteinngang 69 690 69 664 69 638 69 613

Rammetilskudd 128 032 127 944 127 931 127 914

Overgangsordning (INGAR) -103 -86 -76 -67

Rentekompensasjon investeringer 500 500 500 500

Sum rammeoverføring/rentekomp 128 429 128 358 128 355 128 347

Sum rammeoverføring/rentekomp/skatt 198 119 198 022 197 993 197 960

Netto driftsutgifter -176 967 -176 967 -176 967 -176 967

Øk.plan tiltak netto -2 203 -1 065 -330 -280

Sum drift (netto) -179 170 -178 032 -177 297 -177 247

Brutto driftsresultat 18 949 19 990 20 696 20 713

Renter inn (innskudd + utlån) 2 200 2 200 2 200 2 200

Renter ut -2 830 -2 870 -2 990 -3 030

Avdrag ut -12 009 -9 749 -9 880 -9 880

Sum finans -12 639 -10 418 -10 670 -10 710

Netto driftsresultat 6 310 9 572 10 026 10 004

Anvendt slik:

Bruk av fond eiendomsskatt bolig/fritid 1 000

Bruk av fond innseiling Lovund havn 2 000

Reservepost* -2 000 -2 012 -2 296 -4 274

     

Tilskuddspost 1. * (næring/utredning) -500 -500 -1 000 -1 000

Tilskuddspost 2. * (bolyst) -500 -500 -800 -800

Tilskudd veilys** -150 -150 -150 -150

Tilskudd uteområder*** 0 -100 -100 -100

Tilskudd investering kirker**** -60 -200 -200 -200

Tilskudd lokalutvalg***** -50 -50 -50 -50

Vedlikeholdspost Reasfaltering****** -1 000

Overfør investeringsbudsjett:

Bruk av dispfond investering (forskuttering husbank) 2 730

Bruk av disposisjonsfond til investering 10 350 1 850

Overfør investering(finansiering uteområder omsorg) -13 080 -1 850

Finansiering (overfør inv) nye boliger (husleie) -375 -565 -750 -750

Øk.plan investeringer netto (inkl EK KLP) -4 275 -5 195 -4 380 -2 380

Overfør invbudsjett - Avdrag startlån -400 -300 -300 -300

Sum udekket 0 0 0 0

Renter ut og avdrag ut er i hht nedbetalingsplaner+beregnede renter/avdrag på låneopptak.

* Tilskuddspostene og Reservepost disponeres/forvaltes av formannskapet.

** Tilskudd veilys forvaltes av Tilsyns- og rettighetsstyret (TRU)

   

****Tilskudd kirker og gravgårder forvaltes av TRU

*****Tilskudd lokalutvalg forvaltes av TRU

******Vedlikeholdspost reasfaltering, forvaltes av TRU

Tall i hele 1000 kr

***Tilskudd uteområder forvaltes av Tilsyns- og rettighetsstyret (TRU)



Rådmannens forslag til Økonomiplan 2020 – 2023 og årsbudsjett 2020 
 Side 28 

Usikkerhetsmomenter ved beregning av forventet handlefrihet kan bl.a. være: 
 

 Rente-, pris- og lønnsutvikling 
 Økte pensjonskostnader 
 Driftskonsekvenser nye investeringer 
 Statlige rammeoverføringer 
 Skatteinntekter, endring i skatteregler 
 Fremtidige låneopptak 
 Befolkningsendringer 

 
Skatteanslaget er i handlefrihetstabellen lagt på et relativt høyt nivå. Grunnlaget er basert 
på utviklingen de 3 siste år med basis i revidert nasjonalbudsjett 2019. Det knyttes noe 
usikkerhet til anslaget, spesielt mht. foreslåtte reduksjon av skattøret med 0,45 
prosentenheter). Inntektsutjevningen er beregnet med basis i Lurøy kommune sin andel 
av landsgjennomsnittet. Dette betyr at Lurøy kommune må være bidragsyter i 
utjevningen. 
 
Grunnlag eiendomsskatt for bolig- og fritidsboliger er beregnet med basis i 30 % reduksjon 
av takstgrunnlaget jf. Stortingets vedtak i 2018. I tillegg er grunnlaget redusert med   
fratrukket innvilget fritak og andre kostnader relatert til ordningen.   
 
Grunnlaget for eiendomsskatt for næring er beregnet med basis i re-taksering av 
oppdrettsanlegg (basert på innsendte data fra oppdrettsselskap). Nytt takstgrunnlaget 
forutsettes da vedtatt av eiendomsskattenemnda høsten 2019. 
 
Eiendomsskatt for verker og bruk er som kjent avviklet og trappes ned over 7 år. 
 
Rentekompensasjonen er regulert og nedjustert i henhold til regnskapstall for 2018.  
 
Tidligere tiltak som gjaldt hele planperioden er innarbeidet i driftsrammene. Nye 
driftstiltak er derfor betydelig redusert i årene fremover. 
 
Renter inn baseres på renter fra bankinnskudd og utlån (næringslån og startlån) og er 
oppjustert i henhold til regnskapstall 2018.  
 
Renter ut omfatter rentekostnader med lån til investering, samt rentekostnader på 
opptatte startlån i Husbanken. 
 
Avdrag ut omfatter låneavdrag på kommunens lån som benyttes til investering. 
 
Oversikt over netto driftsutgifter fremkommer i kapittel 3.7 vedrørende netto 
driftsrammer 2020.  
 
Kommunen må planlegge budsjett 2020 etter forskriften i den nye kommuneloven. Dette 
betyr blant annet at en må legge til grunn et måltall for netto driftsresultat.   
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Måltall netto driftsresultat 
Det er etablert en praksis/standard der 3 % netto driftsresultat legges til grunn hvis en skal 
betegne økonomien som sunn. Netto driftsresultat beregnes da ut ifra brutto inntekter. 
Netto driftsresultat skal brukes til å delfinanisere finansieringer. Det som ikke kan 
finansieres med egenfinansiering (hentes fra netto driftsresultat) må lånes. En av 
hovedgrunnene for å ha et netto driftsresultat vil være å opprettholde et «relativt høyt» 
investeringsnivå over tid. Dersom en ikke makter å ha en høy egenfinansieringsandel vil vi 
enten bli «spist opp» av renter og avdrag eller vi må redusere investeringsnivået drastisk. 
Videre vil det være en del av kostnadene i investeringsbudsjettet som ikke kan 
lånefinansieres. 
 
Menon Economics har på oppdrag fra KS gjennomført vurderinger av minimumsnivå på 
netto driftsresultat for kommuner. Vurderingene i rapportene måles mot TBU (Teknisk 
beregningsutvalg) sin utarbeidede norm for hva kommunesektorens netto driftsresultat 
bør ligge på overtid. Normen bygger på et prinsipp om formuesbevaring over tid. Basert 
på relativt kompliserte modeller anbefales det at mediankommunen har minimum 2,08 % 
netto driftsresultat målt mot brutto inntekter. Da snakker vi om minimum for 
opprettholdelse av driften, samt at det er lagt til grunn en inntektsvekst på 3,5 % per år. 
 
For å ikke gjøre måltallet for komplisert foreslår rådmannen at en legger til grunn et 
måltall for netto driftsresultat på minimum 5,0 % av «netto inntekter», noe som vil utgjøre 
ca. 10 mill. kroner for budsjett 2020. En kan da merke seg at eiendomsskatteinntektene 
utgjør i overkant av 6 mill. kroner. Ved å velge netto driftsresultat på 5 % vil en kunne 
gjennomføre nødvendig vedlikehold og opprettholde tilskuddsordningene 
(utviklingskraft).    
 
Når det gjelder måltall for netto lånegjeld i forhold til brutto driftsinntekter er statens 
anbefaling 50 % for hele låneporteføljen. Per nå utgjør dette måltallet ca. 55 % for Lurøy. 
Lurøy bør derfor ha som målsetting at måltallet for lånegjeld ikke overstiger 50 % i forhold 
til brutto driftsinntekter.     
 
Da eiendomsskatteinntektene blir noe lavere som følge av at takstgrunnlaget på bolig og 
fritidseiendom er blitt redusert med 30 % benyttes fond for eiendomsskatt og fond for 
innseiling Lovund havn (Nova Sea har sagt fra seg tilskuddet) i 2020 for å opprettholde 
handlefrihetens finansieringer. 
 
Etter rådmannens vurdering bør det være en viss størrelse på reserveposten for å kunne 
håndtere driftsendringer og andre påkommende forhold som påvirker driften i løpet av 
budsjettåret. Som et minimum er reserveposten nå lagt inn med 2,0 mill. kroner per år. 
 
Tilskuddspost 1, tilskuddspost 2, tilskudd veilys, tilskudd uteområder (skoler/barnehager) 
og er lagt inn med redusert nivå. I tillegg er det vedtatt opprettelse av en egen 
tilskuddspost på kr 50 000,- som lokalutvalgene kan søke på til div lokale tiltak. TRS 
foretar tildeling fra denne posten.    
 
Når det gjelder tilskuddspost uteområder så vil prosjekt over kr 100 000,- bli ført i 
investeringsregnskapet. Prosjektene vil med denne bakgrunn bli individuelt vurdert. 
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I tillegg etableres det en tilskuddspost til reasfaltering da slike investeringer betraktes 
som vedlikehold og må finansieres over drift. Rådmannen må i den forbindelse avklare 
hva som fordres av reasfaltering, og hva som skal betraktes som påkostning 
(oppgradering) og kan belastes investeringsregnskapet. Reasfaltering må med denne 
bakgrunn finansieres over driftsbudsjettet. 
 
Overføring til investeringsbudsjett omfatter kommunens andel av kostnader med avdrag 
på startlån, som ikke inndekkes av avdragsinnbetalinger fra låntakerne. Dette er naturlig 
når utlånsrammen til kommunen ikke fullt ut er disponert. Avdragene og 
rentekostnadene vil løpe uavhengig om midlene er utlånt eller ikke.  
 
I anvendelse av handlefriheten (netto driftsresultat) fremkommer også overføringer til 
investeringer i investeringsbudsjettet. Foreslåtte beløp anses som et minimum i forhold til 
bærekraftig forvaltning/drift.  
 
Det er lagt inn bruk av disposisjonsfond med 3,0 mill. kroner, samt bruk av dispfond 
investeringer for finansiering av uteområder ved omsorgssentrene. Årsaken til dette er at 
det lengre ikke er anledning til å legge inn bruk av dispfond i investeringsbudsjettet. Dette 
i henhold til ny kommunelov.  
 
Til finansiering av investeringene foreslås en andel av husleieinntektene på de nye 
boligene benyttet. Denne linjen er medtatt for å illustrere at inntektene fra boligene er 
med på finansiering av investeringen. 
 
Overføring investering innbefatter EK -midler til KLP med kr 800 000, som skal finansieres 
over drift. Dette vil være en årlig kostnad fremover som må budsjetteres over drift.  
 
Til slutt i handlefrihetstabellen overføres kr 400 000,-  i 2020 til finansiering av avdrag 
husbanklån. Dette da avdrag fra låntakerne ikke fullt dekker kommunens avdrag på 
lånene. Beløpet trappes ned til kr 300 000,- i påfølgende år. 
 
Handlefrihetstabellen for 2020 er dermed finansiert. I perioden 2021 til 2023 øker 
handlefriheten som følge av reduserte kapitalkostnader og redusert driftsbudsjett for 
oppvekstetaten.     
 
Hvis en skal opprettholde driften og vedtatt tjenestenivå er det viktig at en evner å 
redusere budsjettet til oppvekstetaten som forutsatt (full virkning i 2021), samt at en i 
årene fremover reduserer låneopptak og finansierer investeringene i større grad ved bruk 
av disposisjonsfond (havbruksfond) for investeringer.  
 
Kommunestyret har tidligere vedtatt at midler fra havbruksfondet skal tilfalle 
disposisjonsfond for investeringer. Fondet er nå låst til forskuttering av husbankmidler til 
omsorgsutbyggingen. Som nevnt vil en måtte kanalisere disse midlene via 
driftsregnskapet ved bruk av fond og økt overføring til investering. Blant annet vil denne 
finansieringen av overførte investeringsprosjekter måtte regnskapsføres via 
driftsregnskapet i 2020.   
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3.11 Investering 
 

 
 
Det er ikke avsatt midler i investeringsbudsjettet for asfaltering (2020 og 2021) eller 
opprusting av veier (planperioden). Det vises i så måte til midler avsatt til reasfaltering i 
driftsbudsjettet.  
 
Videre sluttfinansiering av omsorgsutbyggingene i 2020, herunder finansiering av 
uteområdene. Fra Husbanken er det forutsatt at uteområdene ferdigstilles før utbetaling 
av husbanktilskudd.   
 
I tillegg har rådmannen lagt inn 7 mill. kroner til bygging av ny bolig for ansatte på 
Lovund. Det planlegges i så måte en bolig med 3-4 (litt mindre) leiligheter for ansatte 
basert på de boligbehov som har utviklet seg i forhold til rekruttering av kommunalt 
ansatte.    
 
Restfinansiering av ansatte bolig i Aldersundet er medtatt i 2020.  

Investeringer 2020 - 2023 2020 2021 2022 2023

 

Enøk 100                 100                 100                100                

Asfaltprogram -                 -                  1 000            1 000            

Kloakkprogram (uten mva) 500               700                700              700              

Kommunale veger -                 -                  -                -                

Vannverk (uten mva) 500               700                700              700              

Utvidelse gymsal, renovering garderober Konsvik skole 3 600             

Konsvik skole vent. ung.skole -                  3 500            -                

Utvidelse Lovund skole

Ventilasjon Onøy skole  -                  2 000           -                

Ventilasjon Sleneset skole  -                  2 000           -                

Garderober Sleneset skole 3 000             

Bofellesskap RB, jfr kst- sak 2/15 6 000            

Konsvik omsorgssenter 5 000            

Aldersund omsorgssenter 5 000            

Uteområder omsorgssenter 7 000            

Bolig for ansatte Lovund (ikke mvakompberettig) 7 000            

Bolig Aldersund  (ikke mvakompberettig) 4 500            -             -                -                

Avdrag Startlån 1 050             1 050             1 050            1 050            

Egenkapitalinnskudd KLP 800               800                800              800              

 

Finansieringsbehov (A) 37 450 9 950 11 850 4 350

                   Tall i hele 1000 kr
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Videre er det vedtatt av sittende kommunestyre i økonomiplanen en satsning på skolene i 
perioden 2021 til 2022, og utbygging Konsvik i 2020 (er anbudsutsatt).   
 

 
 
Ordinært/kortsiktig låneopptak (2020-2022) benyttes i hovedsak til finansiering av 
infrastrukturtiltak.  
 
Det foreslås opptatt ekstraordinært/langsiktig lån med 14 mill. kroner i 2020 til 
finansiering av øvrige prosjekter (hovedsakelig omsorgsutbyggingen). Videre er det lagt 
inn 4 mill. kroner i lån i 2022.   
 
For å skape rom for driften (tjenesteproduksjonen) er det nødvendig å redusere 
kapitalkostnadene. For å oppnå dette må en redusere takten av opptak av nye lån. For å 
kunne opprettholde allerede vedtatt investeringsplan innfases bruk av disposisjonsfond 
for investeringer i 2020 og noe i 2021. Videre vil en måtte dekke forskuttering av 
husbankmidler til omsorgsutbyggingen, noe som i sum vil utgjøre flere titalls millioner. 
Eventuell finansiering av ny bolig på Lovund og delfinansiering av Lovund skole vil måtte i 
stor grad dekkes av bruk av disposisjonsfond investering. 
 
Mva. kompensasjonen, utløst av investering, er i sin helhet inntatt i 
investeringsbudsjettet, jfr. nye regler fra og med regnskapsåret 2014. 
  
Husleie nye boliger er lagt inn som finansiering av nye investeringer. Dette for å illustrere 
at husleien går med til investeringene (selvfinansierende). 
 
Avdrag inn relateres til innbetalte avdrag fra låntakerne vedrørende startlån, som i 
henhold til kommunal regnskapsskikk skal inntektsføres i investeringsregnskapet.  
 
Overføring fra drift vedrørende avdrag startlån er som tidligere nevnt kommunens 
utlegg/bidrag på startlånene, grunnet ubenyttet låneramme/periodisering. 
I bruk av handlefrihet ligger innskudd EK til KLP med kr 800 000,- per år, som skal 
finansieres av driften men utgiftsføres i investeringsregnskapet.  Lurøy kommune er som 
andre eiere i KLP forpliktet til å finansiere egenkapitaløkningen i KLP.   

Finansiering: 2020 2021 2022 2023

Ordinært låneopptak -                   

Langsiktig lån investering 14 000         4 000          

 

Husbanktilskudd 2 730           

Bruk av disposisjonsfond investering (overført fra drift) 10 350         1 850            

Momskomp. investeringer 4 620           1 340            1 720           220              

   

Husleie nye boliger (overført fra drift) 375               565               750              750              

Avdrag inn (startlån) 700              700              700             700             

Overføring fra drift avdrag startlån 400             300              300             300             

Bruk av handlefrihet, inkl finansiering EK - KLP 4 275           5 195            4 380         2 380          

Sum finansiering (B) 37 450 9 950 11 850 4 350

Diff behov og finans (A-B) 0 0 0 0
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Handlefriheten er betydelig redusert i økonomiplanperioden for å få rom til 
finansieringen av investeringene. 
  
Låneopptakene er justert som følge av endrede forutsetninger. 
 
Utover ovenstående er det ikke endringer i investeringsbudsjettet i forhold til 
økonomiplan 2019 – 2022. 
 
3.12 Videreførte prosjekter 
 
Prosjekter som foreslås videreført og overført fra 2019 til 2020 fremkommer i tabellen 
under. Mer oppdatert overføring av investeringsprosjekter fremmes som egen 
reguleringssak 17. desember 2019. 
 

 
 
Som en ser forklart er det utrolig mange investeringsprosjekter som skal igangsettes og 
videreføres i 2020. Det at omsorgsutbyggingen og boligbyggingen er fullfinansiert i 2020 
gjør at en kan planlegge helhetlig for å holde god fremdrift samt fokus på 
kostnadseffektivitet. Målet er at dette skal gi en mer effektiv drift samt at 
tjenestetilbudene forbedres. 

Videreførte prosjekter fra 2019 og tidligere år Kommentar

Biblioteksbygg/Adm 625 000          Gjennomføres i løpet av tertial 1

Konsvik skole 2 690 000     Må avklares (jan/feb)

Konsvik Omsorgssenter 24 675 000   Oppstartes 2020

Lovund Omsorgssenter 2 030 000      Ferdigstilles jan/feb 2020

Sleneset Omsorgssenter 30 550 000   Oppstartes 2020

Lurøy Omsorgssenter 750 000         Benyttes i løpet av tertial 1

Miljøterapeutisk bofellesskap 31 724 000    Oppstartes 2020

Aldersund Omsorgssenter 497 000         Ferdigstilles i løpet av 1. tertial

Bolig Aldersundet 3 000 000    Anbudsutlyses første halvår 2020

Veier og gater 66 000            Til ferdigstilles av parkeringsplass Sleneset

Lundvollvegen (Lovund) 857 000         Overføres 2020

Kvarøy havn 750 000         Gjennomføres i løpet av 2020

Stuvland kai 2 315 000       Avklares i løpet av første halvår 2020

Lovund vannverk 137 000          Overføres 2020

Aldersund vannverk 300 000        Sluttføring prosjekt 1. halvår 2020

Kvarøy Vannverk 290 000         Ferdigstilles første halvår 2020

Sørnesøy vannverk 750 000         Overføres til 2020

Enøk 170 000          Benyttes i 2020

Kloakkprogram 1 300 500      Vurderes mot prosjekt på Lovund

Branngarasje Lurøy Innland 2 000 000     Vurderes i 2020

Uteområde Lovund skole 100 000          Søker om spillemidler 2020

Finansieringsbehov 105 576 500

Finansiering:

Momskompensasjon 19 959 800

Bruk av UBINV fond (aksjesalg) Sørnesøy vannverk 750 000 Overført fra 2019 pga overføring av prosjektet

Forskuttering husbankmidler 39 140 043 Overført fra regulering husbankmidler omsorgsutbygging 2019

Ubrukte lånemidler (Investering) 45 726 657

Sum finansiering 105 576 500

Diff behov og finans 0
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4 NY KOMMUNEPLANPROSESS 
 
Det legges opp til gjennomføring av ny kommuneplanprosess rett etter konstituering av 
nytt kommunestyre. Det betyr at administrasjonen starter arbeidet med ny planstrategi 
høsten 2019 slik at planstrategien kan vedtas av det nye kommunestyret i 2019. Det tas 
sikte på forenkling av plansystemet der flere av dagens temaplaner inngår i 
samfunnsplanen, og at det utarbeides sektororienterte handlingsplaner som kan 
revideres i kommunestyreperioden.  
 
Ny samfunnsplan bør ha et perspektiv på 10-15 år. Det er viktig at kommunen overordnet 
planlegger i et langsiktig perspektiv for å gi forutsigbarhet og en ønsket fremtidig retning 
for kommunen. I dette arbeidet bør kommunens økonomiske rammer og handlefrihet 
være førende for planverket. Videre har en erfart viktigheten av helhetlig planlegging av 
arealforvaltningen i kommunen.  

 
Planstrategien bør omfatte en 
drøfting av kommunens 
strategiske valg knyttet til 
samfunnsutvikling, herunder 
arealbruk, miljøutfordringer, 
sektorenes virksomhet og en 
vurdering av kommunens 
planbehov i påkomne 
kommunestyreperiode.  
 
Kommunestyret skal minst en 
gang i hver valgperiode, og senest 
innen ett år etter konstituering, 
utarbeide og vedta en kommunal 
planstrategi.  
 

Ny kommunelov stiller klarer krav til helhetlig planlegging og at økonomiplanen inngår i 
kommuneplansystemet. God samhandling mellom planene bidrar til forutsigbarhet og 
helhetlig utvikling av kommunen og kommuneorganisasjonen. 
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4.1 Planer og tidspunkt for rullering 
 

  Vedtatt 2019 2020 2021 2022 Utarbeides av 

Opplæringsplan * Årlig x x x x Alle 

       

Plan for kommunal kriseledelse 
(Beredskapsplan) * 

20.03.2013 x x x x S 

Ros-analyse 19.06.2013 x     S 

Lønnspolitisk plan 19.06.2013  x   S 

Kulturverneplan 03.01.2007      S 

Barne- og ungdomsplan 20.03.2013  x   S 

Bibliotekplan 26.07.2007  x   S 

       

Rehabiliteringsplan 17.12.1997 x    HSO 

Psykiatriplan 27.06.2018     HSO 

Demensplan   x    HSO 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 28.09.2016  x   HSO 

Handlingsplan for folkehelsearbeid 
(Folkehelseplan) *  

16.06.2010 x x x x S/HSO/OPPV 

       

Kommunal planstrategi 29.06.2017 x    S 

Kommuneplan, samfunnsdel 2014  x   S 

Kommuneplan, strategi   x   S 

Kommuneplan, areal 20.06.2006  x   Teknisk 

Kommunedelplan Aldersund 13.12.2000 x    Teknisk 

Kommunedelplan Konsvik 18.06.2003   x  Teknisk 

Kommunedelplan Stokkvågen 27.06.2018     Teknisk 

Kommunedelplan Sleneset 21.03.2012   x  Teknisk 

Kommunedelplan Lovund 14.12.2011   x  Teknisk 

Kommunedelplan Tonnes  2014    x Teknisk 

Kommunedelplan Onøy/Lurøy 2014    x Teknisk 

Hovedplan vann 2007 x    Teknisk 

Hovedplan avløp 2000 x    Teknisk 

Renovasjonsplan 26.06.2002     Teknisk 

Havneplan  25.10.2006     Teknisk 

Trafikksikkerhetsplan 23.05.2012 x    Teknisk 

Energi- og klimaplan 15.12.2010   x  Teknisk 

Vedlikeholdsplan * 2004 x x x x Teknisk 

Næringsplan, strategi 07.10.2015  x   Teknisk 

Næringsplan, handlingsdel * Årlig x x x x Teknisk 

Boligetablering   2014 x    Teknisk 

Boligsosial handlingsplan   2014 x    Teknisk /HSO 

       

 
*= rulleres årlig 
 
Tabellen over har ikke vært gjennom helhetlig revisjon, noe som vil bli gjennomført ved 
behandling av planstrategi. Rådmannen ser at det er hensiktsmessig at en forenkler 
plansystemet og innarbeider en del av sektor-/-temaplaner i ny samfunnsdel (revisjon). 
Dette søkes løst ved at en forbereder planstrategi for det nye kommunestyret til ett av de 
første møtene etter konstituering.   
 
 



Rådmannens forslag til Økonomiplan 2020 – 2023 og årsbudsjett 2020 
 Side 36 

5 HMS  
 
Lurøy kommune har et pågående arbeid med formål å forbedre internkontrollen.  
Følgende forhold vektlegges: 
 

 Ledergruppen deltok i KS sitt interkontrollnettverk i 2016, dette utvikles videre.  
 HMS lederkurs for alle ledere ble gjennomført i 2017. Nytt kurs for nye ledere 

høsten 2019. 
 40 timers HMS kurs for AMU og verneombud ble gjennomført i juni 2017. For nye 

verneombud gjennomføres kurs høsten 2019 
 Forebyggende tiltak skal planlegges og iverksettes 
 Statistikker over sykefravær, yrkesskader og permisjoner rapporteres månedlig 
 Innføring av nytt avvikssystem (Compilo) med årsaks kartlegging og forebyggende 

tiltak for å hindre gjentakelser gjennomføres i 2019.   
 Systematisk arbeid for reduksjon av sykefravær i samarbeid med IA-avtalen. 

 
Figuren viser befolkningsutviklingen i Lurøy kommune fra år 2008 og frem til 01.01.2019.  

 
Befolkningsutviklingen 
siden 2008 frem til i 
dag har variert fra 
1883 – 1937 
innbyggere, og sunket 
til 1905 per 1. januar 
2019. (1913 per 3. 
kvartal 2019)  
 
  
 
 
 
 
 

 

6 SVEKKET ØKONOMI 
 

 Innføring av nytt inntektssystem svekker rammebetingelsene for Lurøy kommune.  
 Kommunens langsiktige økonomiske utvikling er bekymringsfull, med bakgrunn i 

høyt drifts- og investeringsnivå. 
 Den høye og stadig økende andelen lønnskostnader og pensjonskostnader gir 

mindre handlingsrom for andre type utgifter. 
 Reformer koster mer enn forutsatt og blir ikke fullt ut kompensert. 

 
Lurøy kommune den 26. november 2019.   
   
Karl-Anton Swensen 
Rådmann  
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7 SENTRALADMINISTRASJONEN 
 
PLANOMRÅDE 1000-1999 
 
Etatens overordnede mål og strategi: 
 

 Yte tilfredsstillende tjenester til publikum, det politiske system, egen organisasjon og 
annen offentlig virksomhet. 

 Forsvarlig og lovmessig saksbehandling. 

 Implementering og etterlevelse av ny kommunelov 

 Effektiv økonomistyring m/rapportering. 

 Effektiv innfordring av skatter, avgifter og andre kommunale krav. 

 Samordne/utvikle kommunens personalpolitikk. 

 Utvikle/initiere nye sektorovergripende systemer. 

 Legge til rette for økt bosetting i Lurøy. 

 Ivareta overordnet ansvar for kultur- og bibliotekarbeidet i kommunen. 

 Målsetting for arbeid med barn- og unge i Lurøy skal være sammenfallende med 
kommunens overordnede målsetting.   

 Arbeide for økt velferd, gjennom kunnskapsbasert og målrettet folkehelsearbeid 

 Videreføre arbeidet med kommunens informasjonsplattformer, med et spesielt fokus 
på rekrutteringsarbeidet. 

 Forankre Vekstprosjektet «De gode prosjektene» i organisasjonen, gjennom 
kartlegging og ferdigstillelse.    

 Sluttføre profilprosjekt  

 Videreføre rekrutteringsarbeidet og bruke hensiktsmessige plattformer for 
annonsering  

 Bruke Eierskapsmeldingen aktivt for å sikre best mulig økonomisk eller 
samfunnsmessig forvaltning av de selskap- og foretak som kommunen har 
eierinteresser i.  

 Sikre tilgjengelige næringsareal til næringsformål 

 Øke miljøfokuset i alle ledd av organisasjonen 

 Tilrettelegging for innbyggerengasjement i strandrydding og andre miljøkampanjer 
 
Resultatvurdering/konklusjoner fra siste årsmelding: 
 

 Saksbehandlingsrutinene er i kontinuerlig forbedring. Etatene må fortsatt bli 
flinkere til å overholde frister for innsending av saker til politisk behandling slik at 
man unngår tilleggssaker utdelt i, eller rett før møte. 

 Arbeidsprosessen i forbindelse med budsjett– og økonomiarbeidet fungerer 
etterhvert bedre, men må være gjenstand for jevnlig vurdering og forbedring. 

 Budsjettdisiplinen, økonomistyring og tilbakemeldingsrutiner har 
forbedringspotensial. 

 Bibliotek- og kulturarbeidet er samlet i sentraladministrasjonen.   
o Endringer i lånetilbudet på Lurøy innland er endret i tråd med 

kommunestyrevedtaket i budsjettbehandlingen for 2018. 
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 Oppfølgingsarbeid for lokalutvalg. Utvalgenes økonomi er innlemmet i kommunalt 
økonomisystem.  

 Plattformen: «ledige stillinger i Lurøy» fungerer godt, og benyttes også av privat 
næringsliv.  

 Bruk av annonsering via sosiale medier, spesielt i vårhalvåret, har fungert svært 
godt. Arbeidet med rekruttering via hjemmesiden er lagt på is, trolig vil vi oppnå 
mer med bruk av regionale satsinger («Heile Helgeland»)  

 Arbeidet med profilprosjektet er forsinket. Avtale med designer er inngått. 
Profilhåndbok vil bli ferdigstilt i løpet av mars 2020  

 Rekrutteringsarbeidet til lokale stillinger har gitt positive resultater og må 
videreføres. 

 
Framtidige utfordringer: 
 

 Kompetanseheving og utvikling av intern kompetanse 

 Stimulere til kulturelt mangfold i kommunens kretser 

 Følge opp folkehelse-prosjekter   

 Realisering av miljømålsettinger 

 Fullstendig innfasing av økonomisystemet 

 Forbedre budsjettdisiplin og tilbakemeldingsrutiner 

 Forbedre regnskapskvaliteten 

 Organisere av økonomiarbeidet, herunder systemer og sårbarhet 

 Optimalisere økonomistyringsrutiner i hele organisasjonen 

 Vurdere datasystemene mot andre systemer 

 Aktiv bruk av nye datasystemer 

 Synliggjøring/kommunikasjon av positive kommunale tiltak bør formidles. 

 Rekruttering av tilstrekkelig og riktig kompetanse 

 Effektivisere enkelte arbeidsoppgaver for enkeltansatte og enheter med tanke på nye 
moduler i økonomisystemet 

 Få reiseregningsmodulen ut til de aller fleste enhetene 

 Få kobling mot Folkeregisteret og stoppe dobbelutsendinger (pga. feile adresser) av 
faktura og kostnader med porto. 

 
Handlingsmål: 

 Innføring av nytt IK-system 

 Når profilhåndboken foreligger vil det utarbeides profilingsutstyr, brosjyrer, rollups 
etc. til bruk i rekrutteringssammenheng 

 Delta på karrieredager og messer, i rekrutteringsøyemed  

 Utarbeide profileringsutstyr til bruk i rekrutteringssammenheng 

 Forbedre saksbehandlingsrutiner og arkiv 

 Implementering av og opplæring i nytt saksbehandlingssystem i 2020 

 Videreføre arbeidet med videoløsninger, og bruk av skype business, eventuelt 
oppgradere til Teams 

 Lokalutvalgenes saksbehandling inn i kommunalt saksbehandlingssystem.  

 Etablering av nytt modulbygg for bibliotek, i tilknytning til skolen, på Lovund 

 Legge til rette og stimulere til økt bruk av friluftsområder i et folkehelseperspektiv 
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 Bruke KOSTRA-informasjon aktivt i planlegging og resultatvurdering 

 Informere om og koordinere kulturtilbudet i Lurøy kommune 

 Arbeide for fremtidig samarbeid for barn og unge over sektorgrensene 

 Tilrettelegge for bedre betalingsordninger, så som e-faktura etc.  

 Sikre stabilt arbeidsmiljø med kompetente og motiverte medarbeidere 

 Tilby kurs og kompetanseprogram for å styrke den helsefremmende oppvekstarenaen. 

 Stimulere til innbyggerinvolvering gjennom ordningen med frivillighetsmidler. 

 Innarbeide i saksbehandlingen vedtakenes påvirkning på kommunens folkehelse. 

 Innarbeide i saksbehandlingen vedtakenes vurderte effekt på overordnede mål og 
strategier – samfunnsdelen. 

 Innarbeide nye systemer og rutiner for avfallssortering i hele organisasjonen. 

 Lansere omfattende stimuleringskampanje for engasjement rundt strandrydding.  

 Implementere flere moduler i økonomisystemet, bl.a. eOrdre. Videre vurderes 
anskaffelse av Visma skole og Visma barnehage 

 Få tilgang til og kunne «vaske» reskontroene i alle modulene mot Folkeregisteret. 

 Få i første omgang lederne i oppvekstetaten inn i bruken av expense 
(reiseregningsmodul), deretter de folkevalgte. 

 
Ikke-økonomiske aktivitetsendringer: 
 

 Tilpasning til nye lover, forskrifter og regelendringer. 
  
Internkontrolltiltak (HMS): 
 

 Internkontrollarbeidet innarbeides i organisasjonen 

 Videre utvikling av elektronisk kvalitetsstyrings- og avvikssystem 

 Oppfølging av fraværssystem for sykdom. 

 Sikre rutiner for kommunens interne og eksterne pengetransaksjoner 

 Holde oppdatert kommunens planer for kriseledelse og ROS - analyse. 

 Øke kompetansen innenfor det samlede internkontrollarbeidet 

 Implementering av digitalt IK-system, inkl. prosess- og kompetanseplan. 
 
Satsningsområder relatert til kommunens hovedsatsningsområder: 
 
Næring- og utvikling: 
 

 Videreutvikle arbeidet i næring- og utviklingsteamet   

 Bruke Innovasjon Norge aktivt gjennom kurs og møter med lokalt næringsliv 

 Videreføre gründeruka, med årlig arrangement på ulike kretser 

 Gjennomføre Temauke (annet hvert år?) med fokus på fiskeri og havbruksrelaterte 
områder 

 Påfyll til det kommunale næringsfond når regnskapsresultatet tillater dette 

 Stimulere til gründeretablering 

 Utarbeide ny planstrategi 

 Revidere kommuneplanens samfunnsdel  

 Tilpassing/modernisering av kommunalt plansystem 
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 Komplettere grunnleggende kartlegging av kommunens innarbeidede tiltak 

 Systematisere og planlegge utviklingsarbeidet på tverrsektorielt nivå 

 Etablere målrettet planverk for markedsføring og rekruttering 

 Kontinuerlig fokus på utbedring av infrastruktur for transport  

 Arbeide for å opprettholde areal og produksjonsvolum knyttet til landbruk og fiskeri 

 Forvalte sjøareal og tilrettelegge for videre utvikling av sjøbasert oppdrett og samtidig 
ivareta viktige fiske- og fangstområder 

 Arbeide for tilrettelegging og øke mulighetene til arbeidspendling  

 Utnytte lokale ressurser til mest mulig lokal verdiskapning  

 Markedsføre og bidra til positiv omdømmebygging av kommunen  

 Utnytte Innovasjon Norges, regional og kommunale virkemidler til utvikling av lokalt 
næringsliv 

 Rekruttering og unge skal ha høy prioritet i næringsarbeidet 

 Få på plass gode rapporteringsprosedyrer for å sikre oppfølging av kommunens 
støtteordninger 

 
Bygdeutvikling: 
 

 Bruke lokalutvalg som høringsparter 

 Koordinering av kulturtilbud 

 Aktivt å utnytte offentlige utviklingsressurser og tilskuddsordninger 

 Vektlegge kunnskapsbasert og målrettet folkehelsefokus 

 Informere innbyggere, privat næringsliv og politikere om betydningen av lokalt 
næringsliv gjennom bruk av Steinkjerringa og sosiale medier. 

 Fremme samarbeid mellom næringsliv og skole for å gi kunnskap om lokalt næringsliv  

 Fokus på opprettholdelse av folketallet i kommunen ved å bidra til gode og trygge 
bygdemiljø. 
 

Kompetanseutvikling: 
 

 Arbeide aktivt for å øke og ajourholde nødvendig kompetanse i alle ledd i 
organisasjonen. 

 Samarbeide med privat sektor om rekruttering, kompetanseutveksling og utvikling, 
markedsføring og tilrettelegging.  

 Utvikle intern kompetanse og ta aktivt i bruk sosiale medier  
 Gi folkevalgte i kommunestyre og lokalutvalg en grundig opplæring slik at de er i stand 

til på best mulig måte å utføre sine verv.  
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 Sentraladministrasjon og politisk styring 2020 – 2023 
 

 
 
 

Ny driftstiltak/driftsreduksjoner med kr 384 000,- er innarbeidet i budsjettrammen  
 
 
 
 
 
 
 

Tall i hele 1000 kr

Budsjett på ansvarsnivå Bruttoutgifter Bruttoinntekter Netto

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020

1000 Sentrale folkevalgte organer 2 497              2 347              2 397              2 347              -30                 -30                 -30                 -30                 2 467                  

1010 - 1017 Lokalutvalg 1 058              1 058              1 058              1 058              -                 -                 -                 -                 1 058                  

1030 - 1110 Sentrale kontrollorganer 521                   721                   521                   521                   -78                 -78                 -78                 -78                 443                     

1200-1220 Rådmannskontor, økonomiavd., EDB avdeling 10 266           10 066           10 066           10 066           -638              -638              -638              -638              9 628                 

1230-1250 Næring, NUT, Julelunsj, Reiseliv 1 264              1 364              964                 964                 -51                  -51                  -51                  -51                  1 213                    

1300.1390 Kultur,folkehelse, miljø, Museum, vigsel, idrett, bibliotek 1 629              1 594              1 594              1 594              -76                 -76                 -76                 -76                 1 553                   

1500-1540 Administrasjonslokaler 792                  792                  792                  792                  -649              -649              -649              -649              143                      

1550-1590 Kirkelige formål 3 114               3 114               3 114               3 114               -                 -                 -                 3 114                   

1600 - 1660 AMU/AKAN/Eldreråd/Klagenemnd 76                    76                    76                    76                    -                 -                 -                 -                 76                        

1910 Felles forsikring 1 297               1 297               1 297               1 297               -200              -200              -200              -200              1 097                  

1950 Steinkjerringa 185                  185                  185                  185                  -145               -145               -145               -145               40                        

1980 Diverse fellesutgifter 2 050              2 050              2 050              2 050              -156               -156               -156               -156               1 894                  

Sum drift 24 749           24 664           24 114             24 064          -2 023           -2 023           -2 023           -2 023           22 726                

1981 Lønns- og pensjonskostnader 2 780              2 780              2 780              2 780              2 780                  

Nettoramme Sentraladministrasjonen 27 529            27 444           26 894           26 844          -2 023           -2 023           -2 023           -2 023           25 506               

1990 Reserverte tilleggsbevilgninger 2 000             2 000             3 269              2 453              -                 -                 -                 -                 2 000                 

1990 Tilskuddspost 1 (næring) 500                 600                 1 000              1 000              -                 -                 -                 -                 500                     

1990 Tilskuddspost 2 (Folk i husan) 500                 600                 800                 800                 -                 -                 -                 -                 500                     

1990 Veilys 150                  150                  150                  150                  150                      

1990 Uteområder skole/barnehage -                  -                  100                  100                  -                      

1990 Tilskudd investering kirker/gravgårder 60                    200                 200                 200                 60                        

1990 Tilskudd lokalutvalg 50                    50                    50                    50                    50                        

1990 Reasfaltering 1 000              1 000                  

     

TOTALT 31 789            31 044           32 463           31 597             -2 023           -2 023           -2 023           -2 023           29 766                

Nye driftstiltak, driftsreduksjoner og driftskonsekvenser:

Valg -                  200                 - 200                 -                      

Folkevalgtopplæring 150                   50                    150                      

Driftstilskudd Kystinkubator -                  - - - -                      

Driftstilskudd Lurøy næringsforum 40                    40                    40                    40                    40                        

Samarbeidsavtale Marint avfall 35                    - - - 35                        

Trainee rådmannskontoret 300                 400                 - - 300                     

Uttrekk midler skatteoppkrever -391                 -670                -670                -670                -391                     

Kompensering uttrekk skatteoppkrever 200                 270                  270                  270                  200                     

Økt satsing turistinformasjon 50                    50                    50                    50                     50                        

  

Totalt 384                 290                 -260                -110                  -                    384                     
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8 OPPVEKSTETATEN  
 
HANDLINGSPLAN OPPVEKST 2020 – 2023   
 
Etatens overordnede mål og strategi  
 
«En oppvekst i Lurøy skal gi sterke, selvstendige og engasjerte mennesker med hjerte for 
hjemstedet» (Samfunnsplan Lurøy kommune).  
 
Oppvekst i Lurøy er i en omstillingsfase som skal utvikle helhetlige oppvekstmiljø for barn 
fra 0 -16 år med faglig god kvalitet på tjenesten. Oppvekstmiljøet skal utvikles i tråd med 
Lurøy kommunes målsettinger og nasjonale føringer.  
 
Videre skal oppvekst i Lurøy: 
 

 Sikre barn trygge, inkluderende og utviklende oppvekstmiljø i en pedagogisk 
tilrettelagt tjeneste med god ledelse og kvalifisert personale.  

 Planlegge og gjennomføre tiltak i samsvar med nasjonale, regionale og 
kommunale målsettinger og være en aktiv samarbeidspart som arbeider målrettet 
med helsefremmende tiltak.  

 Være en lærende organisasjon som fremmer god helse og et godt arbeids- og 
læringsmiljø.  

 Fokuserer på kompetanseheving og rekruttering og bidra til å øke kvaliteten på 
læringsmiljøet i barnehage og skole. 

 Fastsette faglige mål for opplæringen i regning og lesing og ha tidlig og rask 
innsats ved utfordringer i basisfagene.  

 Ha nulltoleranse for mobbing og fokus på at et positivt læringsmiljø kan virke 
forebyggende mot mobbing.  

 Gi elevene økt læringsutbytte gjennom forventning om læring, trivsel, mestring, 
medvirkning. 

 Videreutvikle planer og rutiner for å sikre gode overganger for barna fra 
barnehage til videregående skole, og arbeide systematisk med tiltak som bidrar til 
at alle elever som avslutter 10.klasse går over i og fullfører videregående 
opplæring.  

 Samarbeide tverrfaglig og koordinert for et helhetlig tilbud for barn og unge.  

 Lurøy musikk- og kulturskole skal gi tilbud til barn i alle kretsene i Lurøy.  

 Lurøy voksenopplæring har ansvar for å tilby norskopplæring til 
fremmedspråklige.  

 Lurøy voksenopplæring har ansvar for å gi grunnskoleopplæring for voksne.  

 Lurøy ungdomsråd skal være ungdommens organ og skal gjennom sitt arbeide 
fremme ungdommens interesser i saker som kan bedre ungdommens vilkår i 
Lurøy.  
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Kortsiktige handlingsmål  
 
Oppvekst i Lurøy mot 2025: 
 

 Oppvekst i Lurøy omorganiseres til oppvekstsenter i tråd med vedtak i K. sak. 
23/18 – «Strukturer Oppvekst»  

 Det forventes tydelig ledelse, evne til omstilling og effektivisering i tråd med 
utvikling av tjenesten, endrede oppgaver i ny organisasjonsmodell, og ved 
innføring av arbeidsverktøy for HMS og personalhåndtering, økonomirapportering 
og sak/arkiv 

 Ledelsens rolle vektlegges med økt ansvar og frihet til å utvikle tjenesten. 
 
 
 
Kvalitetsutvikling og vurdering: 
  

 Oppvekst i Lurøy deltar i regionalt prosjekt «God opplæring for alle» 2018-22.   

 I løpet av prosjektperioden innføres pedagogisk analyse som verktøy og det 
gjennomføres kartleggingsundersøkelser som danner grunnlag for det videre 
kvalitetsarbeidet i barnehage og skole. 

 Gjennom bedre tilpasset og tilrettelagt undervisning er det en uttalt målsetting å 
redusere andelen elever med spesialundervisning til nærmere 
landsgjennomsnittet.  

 Legge til rette for innførelsen av Fagfornyelsen av Kunnskapsløftet. 

 Arbeide fram helhetlige IKT løsninger i henhold til vedtatte planer. 

 Utarbeide en årlig «Tilstandsrapport om oppvekstmiljøet i Lurøy» som inkluderer 
både barnehage og skole.  

 Gjennomføre elevundersøkelsen for alle elever på 5.-10.trinn hver høst. 

 Analysere, diskutere og drøfte elevundersøkelsen samt resultater fra nasjonale 
prøver i personalet, med elever og foresatte som grunnlag for underveisvurdering 
og utviklingsplaner for den enkelte elev. 

 Stille krav og forventninger til elevene som er realistiske og tilpasset den enkeltes 
nivå, og gjøre elevene kjent med sine faglige og sosiale mål. 

 Gi elevene mulighet til å velge et fremmedspråk i tillegg til engelsk. 

 Arbeide aktivt for at alle enhetene skal bli godkjent som helsefremmende i tråd 
med fylkeskommunale kriterier.  

 Etablerer og gjennomfører minimum en elevbedrift hvert år.  

 Ha tilbud om skolefritidsordning (SFO) i alle skolekretsene. 

 Ha barnehager med høy kvalitet – riktig bemanning, kvalifisert personale og 
godkjente barnehagebygg. 

 Barnehagene fokuserer på implementering av ny Rammeplan.  

 Etaten forventer god økonomistyring i alle ledd.  

 Kvalitetsarbeidet videreutvikles med fokus på systemrettet arbeid.  
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Langsiktige handlingsmål: 
  

 Oppvekst i Lurøy utarbeider et overordnet styringsdokument ”Strategi for økt 
læringsutbytte” som omfatter skolene og barnehagene i kommunen. Strategien 
angir faglige mål og har fokus på begynneropplæring, trivsel, mestring og 
medvirkning. Styringsdokumentet skal vise sammenhengen mellom mål, 
rapportering, vurdering og utvikling og være et bindeledd mellom 
Kommuneplanen samfunnsdel, Økonomiplan (handlingsplan) og den enkelte 
barnehage – og skoles årsplan og utviklingsplan.  

 Digital satsing i oppvekstetaten: Innkjøp av utstyr etter plan, kompetanseløft for 
personalet, økt bruk av digitale læremidler og forsøk med nettbasert 
undervisning. 

 Lærende nettverk brukes som metodikk og benyttes som arena for pedagogisk 
utvikling og erfaringsdeling. Pedagoger i barnehagene og alle trinn i skolen deltar 
på ulike nettverk minst en gang pr. år.  

 Etaten legger til rette for studier, muligheter for å ta fagbrev, lærlingeplasser i 
BUA, og etter – og videreutdanning for lærere som ledd i en langsiktig satsing på 
rekruttering.   

 Pedagognormen i barnehagen oppfylles etter gjeldende lovverk. 

 Barnehagene i Lurøy har fokus på å forebygge mobbing og styrke barnas sosiale 
kompetanse.  

 Musikkskolens ressurser tilpasses for i hovedsak å gi tilbud til barn og unge.  

 Innføre en ressursfordelingsmodell som sikrer rett fordeling av ressursene.  
 
Vedlikehold, renovering og nybygg: 
  

 Videreutvikle planer for uteområder ved barnehager og skoler.  

 Samarbeide med teknisk etat i forhold til vedlikeholdsplaner, ENØK-tiltak, 
utbygginger og endringer  i tråd med vedlikeholdsplan og ander vedtak om 
utbygging. 

 
Internkontroll/HMS: 
  

 Arbeide forebyggende med sykefravær i tråd med IA avtalen. Følge opp 
sykefravær, avvik og informasjonssikkerhet gjennom intern opplæring, møter og 
tilsyn.  

 HMS planer videreutvikles og skal sammen med IA avtalen bidra til å utvikle gode 
arbeidsmiljø.  

 Implementere nye forskrifter og lovverk, oppdatere prosedyrer, og videreutvikle 
beredskapsplaner i henhold til behov.  

 Det utarbeides et dokument som viser hvilke rutiner som må etableres og hvilken 
dokumentasjon som skal finnes ved barnehagen/skolen for å ivareta 
bestemmelser om internkontroll; jfr. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 
og skoler - § 4.  

 Føre tilsyn i skoler og barnehager.  
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Satsingsområder relatert til kommunens hovedsatsingsområder: 
  
Næringsutvikling:  

 Opprettholde et godt utbygd og fleksibelt barnehagetilbud med god kvalitet  

 Satse på entreprenørskap - etablere elevbedrifter, inngå partnerskapsavtaler, 
arrangere yrkesmesse eller delta på slike.  

 Samarbeide med næringslivet for å skaffe til veie arbeidskraft.  
 
Bygdeutvikling:  

 Aktive barnehager og skoler som medspiller i bygdeutvikling fremmer økt trivsel 
og kan bidra som ressurs og samlingssted i nærmiljøet.  

 
Kompetanseutvikling:  

 Gjennomføre vedtatte opplæringsplaner, og samarbeide med andre etater for 
tilrettelegging av kompetanseheving.  

 Utarbeide målrettede tiltak for å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft, 
herunder legge til rette for lærlingeplasser, videreutdanning og rekrutteringstiltak.  

 
 
 

 
 
 

Oppvekstetaten 2020 - 2023
Tall i hele 1000 kr

Budsjett på ansvarsnivå Bruttoutgifter Bruttoinntekter Netto

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020

2000      Administrasjon 2 117 2 117 2 117 2 117 -200 -1 500 -1 500 -1 500 1 917

2020 -2200  Fellesposter, ungdomsråd mm 3 000 3 000 3 000 3 000 -500 -500 -500 -500 2 500

2125- 2170 Oppvekstsenter, og andre kommuner 37 000 37 000 37 000 37 000 -3 300 -3 300 -3 300 -3 300 33 700

215o        Lovund skole 14 200 12 800 12 800 12 800 -600 -500 -500 -500 13 600

2250       Lovund barnehage 8 400 8 100 8 100 8 100 -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 7 100

2300       Voksenopplæring 700 700 700 700 -300 -300 -300 -300 400

2400       Musikkskole 650 650 650 650 -150 -150 -150 -150 500

TOTALT 66 067 64 367 64 367 64 367 -6 350 -7 550 -7 550 -7 550 59 717

Nye driftstiltak, driftsreduksjoner 

og driftskonsekvenser ikke medtatt i driftsrammen:

Besparelse K. sak 23/18 -1 450    

Innlemming økt lærertetthet 523  

Tidlig innsats i skolen jf. statsbudsjett 444     

Bruk av frie midler til  tidlig innsats 351  

Tilskudd til leirskoleopphold jf. statsbudsjett 36  

Inntekstgradert foreldrebetaling SFO 37

Gratis SFO særskilte behov 13

Skolemat ( kommunens andel) 150

Søskenmoderasjon SFO/barnehage 75

Sum driftstiltak 179 0 0 0 0 0 0 0 179

Totalt inkludert driftstiltak 66 246 64 367 64 367 64 367 -6 350 -7 550 -7 550 -7 550 59 896
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9 HELSE- SOSIAL- OG OMSORG 
 
UTFORDRINGER OG UTVIKLINGTREKK 
 
Det overordnede målet for de kommunale helse- og omsorgstjenestene er å sikre at 
innbyggerne får et tjenestetilbud som er helhetlig, sammenhengende og tilpasset den 
enkelte brukers behov. Det skal tilbys riktige tjenester til rett til og i tilstrekkelig omfang.  
Vi opplever å få stadig mer sammensatte og kompliserte saker. Dette stiller større krav til 
kvalitativ og profesjonell saksbehandling, vurderinger og riktige valg.  
 
Vi får en stadig voksende eldre befolkning fordelt på færre i yrkesaktiv alder. Dette krever 
at vi tenker nytt innen helse- og omsorg.  Det blir viktig å styre de kommunale ressursene 
riktig for å utsette og redusere behovet for et høyt tjenestenivå. I tråd med nasjonale 
føringer kan dette gjøres ved å satse på forebygging, helsefremming, rehabilitering og 
hverdagsmestring.  
 
Flere barn og barnefamilier har sammensatte utfordringer. Kommunen har også flere 
brukere med spesielle behov som utfordrer oss på «skreddersydde ressurskrevende 
tjenester». Samtidig ser vi behov for større og mer målrettet innsats mot unge innen 
psykisk helse. For å lykkes i dette arbeidet, må hele det kommunale virkemiddelapparatet 
jobbe sammen om å forebygge og gi veiledning på lavest mulige nivå.  
 
Nye brukere og oppgaver krever økt kompetanse, flerfaglighet og helhetlige, nære og 
godt koordinerte tjenester. Dette krever at hele den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten må ses i sammenheng. Samarbeid på systemnivå mellom ulike 
fagområder og mellom helse- og omsorgstjenester blir viktig i fremtidens 
primærhelsetjeneste. Det må også satses på kompetanseheving for å utvikle 
spesialkompetanse på områder som demens, kreft, diabetes og psykisk helse.   
 
I en fremtid der folkeveksten i kommunen går ned, vil velferdsteknologi spille en viktig 
rolle i hvordan kvaliteten og sikkerheten i tjenestene ivaretas. Det vil alltid være behov for 
kvalifisert personell, men med riktig bruk av velferdsteknologi vil vi kunne effektivisere 
arbeidet vi gjør, og fortsatt ha mulig til å gi den hjelpen og tryggheten brukere med behov 
for kommunale tjenester trenger.  
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ORGANISERING 
 
Helse-, sosial- og omsorgsetaten har i de siste årene satset mye på organisasjonsutvikling 
og består nå av 3 avdelinger: 
 

 Omsorg 

 Miljøterapi 

 Helse og velferd 
 
Fremtidens omsorgstjeneste i Lurøy er vedtatt med utbygging av 15 nye 
omsorgsleiligheter i tilknytning til de etablerte omsorgssentrene i kommunen. Miljøterapi 
ble fra 01.01.19 skilt ut fra omsorg som egen tjeneste og etablering av nytt 
miljøterapeutisk senter med 6 leiligheter lokalisert i Aldersund er vedtatt. Tilbudet skal 
knyttes tett opp mot dagsentertilbudet som etableres ved BRAPRO AS. Høsten 2019 er 
det etablert en ny avdeling som har fått navnet «Helse og velferd». Det er i 2019 jobbet 
mye med nye strukturer for barneverntjenesten og psykisk helse. Utredning av 
fremtidens NAV i Lurøy er igangsatt vil videreføres i 2020.  

 
 
 
OMSORG 
 
Omfang: 
 
Tjenesten omfatter Indre omsorgskrets (Konsvik/Aldersund), Midtre omsorgskrets 
(Onøy/Lurøy) og Ytre omsorgskrets (Lovund/Sleneset). Kommunen har et desentralisert 
pleie- og omsorgstilbud med hovedvekt på hjemmebaserte tjenester ved 5 
omsorgssentre. Disse betjener også hjemmeboende brukere. Kommunen har 13 
institusjonsplasser ved Lurøy omsorgssenter.  
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Status: 
 
I følge Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester skal kommunen sørge for at 
personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.  
Pleie- og omsorgstjenesten har følgende målsettinger: 
 

 Flest mulig skal få bo hjemme så lenge som mulig 

 Fortsatt fokus på hjemmebasert omsorg 

 En helhetlig tjeneste ved samlet utnyttelse av alle ressurser 
 
Utviklingen går mot en økende eldre befolkning fordelt på færre i yrkesaktiv alder. 
Samtidig skriver sykehusene ut pasientene tidligere enn før og overfører mer avanserte 
pleieoppgaver til kommunene. Dette utfordrer oss på bemanning og kompetanse og 
krever at vi tenker nytt for å løse oppgavene fremover. Omsorg 2020 er regjeringens plan 
for omsorgsfeltet 2015 – 2020. Morgensdagens omsorg utforsker mulighetene og leter 
etter nye måter å løse omsorgsoppgavene på. Et av hovedmålene er reduksjon og 
utsettelse av befolkningens behov for omsorgstjenester ved å gi tjenester på beste 
effektive omsorgsnivå. 
 
Kvalitetsreformen Leve hele livet ble vedtatt i Stortinget 20. desember 2018. Den legger 
opp til at eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Målgruppen er alle eldre 
over 65 år – både de som bor hjemme og bor på institusjon. Det legges opp til at 
kommunene i Norge skal tilpasse hovedområdene i reformen til lokale forhold. Det er 
etablert en styringsgruppe/prosjektgruppe som skal arbeide med føringene i reformen og 
legge milepæler for arbeidet med reformen.  
 
Lurøy kommune vedtok på november 2017 en storstilt satsing på utvidelse av kapasiteten 
innen omsorgstjenesten i Lurøy med 15 nye omsorgsplasser. Utbyggingen av 2 nye 
omsorgsboliger og 1 avlastningsrom ved Lurøy/Onøy omsorgssenter ble ferdig i oktober 
2019. Ved Aldersund omsorgssenter er arbeidet med å bygge to nye omsorgsleiligheter 
igangsatt og vil ferdigstilles i 2020. Videre er det vedtatt bygget til sammen 8 nye 
omsorgsboliger for personer med demens – 4 i Konsvik og 4 på Sleneset. På Lovund er 
det tidligere vedtatt å bygge to omsorgsleiligheter som vil stå ferdig ved årskiftet 
2019/2020.  
 
Som en forlengelse av utbyggingsvedtaket er det behov for å se nærmere på 
funksjonsfordeling mellom kretsene og utarbeide tildelingskriterier for helse- og 
omsorgstjenester. Forventet press på tjenesten vil bidra til at det av faglige hensyn må 
tilbys tjenester på en annen plass i kommune.  
Kriterier for flytting av brukere til en annen plass i kommunene, evt. til et høyere 
omsorgsnivå, må inngå som en del av kriteriene som utarbeides.   
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Strategi: 
 

 Gjennomføre tiltak vedtatt i Kommunestyret 03.11.17 i sak om fremtidens 
omsorgstjeneste i Lurøy  

 Øke saksbehandlerkompetansen og ha fokus på å ta i bruk digitale verktøy 

 Innfasing av velferdsteknologiske løsninger i hjem og eksisterende bygg, samt 
nye byggeprosjekt 

 Videreutvikle elektronisk system for ressursstyring/arbeidsplan, fagprogram og 
elektronisk meldingsutveksling. 

 Vurdere kretsvis funksjonsfordeling og endringer i struktur for å kunne møte nye 
utfordringer innenfor helse- og omsorg.  

 Utarbeide kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester  

 Implementere reformen «Leve hele livet» tilpasset lokale forhold 

 Planlegge i samarbeid med BraPro as hvordan avdelingen kan ta i bruk 
dagsentertilbudet 

 Utvikle dagaktivitetstilbudet til hjemmeboende perioder med demens 

 I samarbeid med legetjenesten vurdere områder for systematisk samhandling av 
kompetanse  

 
HMS: 
 

 Videreutvikling av system for kvalitet og internkontroll i avdelingen 

 Systematisk oppfølging av sykefravær 

 HMS fast agenda på avdelingens møter 
 

Satsningsområder relatert til kommunens hovedsatsningsområder 
 
Næringsutvikling: 

 Gi pleie og avlastning gjennom et godt utviklet kommunalt omsorgsapparat, og 
dermed gir mulighet til yrkeskarriere og næringssatsing. 
 

Bygdeutvikling: 

 Desentralisert oppbygging av tjenestetilbudet gir spredning av arbeidsplasser og 
fagstillinger. Dette vil bidra til å opprettholde bærekraftige bygdesamfunn i hele 
kommunen. 
 

Kompetanseutvikling: 

 Generell kompetanseheving med satsing på demensomsorgens ABC og 
videreutdanning av sykepleiere 

 Plan for rekruttering av sykepleiere 

 Planmessig arbeid med HMS 

 Desentralisert beslutningsmyndighet medfører kontinuerlig behov for opplæring av 
etatens mellomledere  
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MILJØTERAPITJENESTEN 
 
Omfang 
 
I saken om fremtidens omsorgstjeneste i Lurøy (K-sak 42/17) ble det vedtatt å bygge et 
nytt miljøterapeutisk bofellesskap med 6 leiligheter lokalisert i Aldersund. Når dette står 
ferdig skal det være kommunens hovedtilbud for brukere med døgnbasert hjelpebehov.  
Tjenesten består i dag av et etablert bofellesskap for personer som har sammensatte og 
store hjelpebehov (Boveiledningstjenesten). I tillegg er det flere brukere som har et 
tilbud om miljøterapitjenester i egen hjem.  
 
Status 
 
Definisjonen på miljøterapi er systematisk og gjennomtenkt tilrettelegging av miljøets 
psykologiske, sosiale og materielle/fysiske betingelser i forhold til individets og gruppens 
situasjon og behov. Hensikten med miljøterapi er å fremme individenes muligheter for 
læring, mestring og personlig ansvar.  
 
Miljøterapitjenesten ble fra 01.01.19 skilt ut fra omsorg og etablert som egen tjeneste. 
Målet med dette er å kunne gi brukerne et tilbud som er bedre tilpasset individuelle 
behov. Samlokalisering av denne tjenesten vil bidra til økt kvalitet på tjenestetilbudet og 
føre til at kommunen blir en mer attraktiv arbeidsplass. Videre forvaltes ressursene på en 
mer effektiv og faglig bedre måte.  
 
For å gi et helhetlig tilbud, vil det inngås tett samarbeid med VTA-bedriften BraPro as. I 
tillegg til å tilby VTA-plasser er bedriften i ferd med å etablere et dagsentertilbud. Dette 
betyr at det vil kunne planlegges aktiviteter både på dag- og kveldstid. Dagsenteret vil 
kunne koordinere et bredt spekter av aktiviteter som brukere innenfor Miljøterapi- 
tjenesten, Helse- og velferdstjenesten og Omsorgstjenesten vil kunne benytte seg av.  En 
miljøterapitjeneste med fokus på innhold og aktivitet vil gi en god kvalitet på tilbudet 
kommunen gir til sine brukere.  
 
Strategi: 
 

 Planlegging av etablering av miljøterapeutiske bofellesskap 
o Brukermedvirkning 
o Organisering 
o Innhold i tilbudet 

 Innfasing av velferdsteknologiske løsninger i hjem og eksisterende bygg, samt 
nytt byggeprosjekt 

 Øke saksbehandlerkompetanse og ha fokus på å ta i bruk digitale verktøy 

 Samarbeid med BraPro as om innholdet i dagsentertilbudet 
 
HMS: 

 Utvikle system for kvalitet og internkontroll i avdelingen 

 Systematisk oppfølging av sykefravær 

 HMS fast agenda på avdelingens møter 
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Satsningsområder relatert til kommunens hovedsatsningsområder 
 
Næringsutvikling: 

 VTA-bedriften BraPro as vil kunne trekke synergier av nærhet til nytt miljøterapeutisk 
bofellesskap – både i utviklingen av VTA-bedriften og ved etablering av dagsenter. 
  

Bygdeutvikling: 

 Bygging av nytt miljøterapeutisk bofellesskap i Aldersund og satsing på etablering av 
dagsentertilbud på BraPro as vil bidra til å opprettholde et bærekraftig bygdesamfunn. 
 

Kompetanseutvikling: 

 Generell kompetanseheving med satsing på miljøterapi som eget fagområde 

 Plan for rekruttering av vernepleiere 

 Planmessig arbeid med HMS 

 Lederutvikling 
 
 
HELSE OG VELFERD 
 
Omfang 
 
Avdeling Helse og velferd omfatter legetjeneste, NAV, barnevern, helsesykepleiere 
(helsestasjon og skolehelsetjeneste), jordmor, fysio- og ergoterapi og psykiatri.  

 
Status 
 
Avdeling for helse og velferd er etablert for å oppnå følgende målsettinger: 
 

 Koordinerte og helhetlige tjenester 

 Tidlig innsats med fokus på barn og unge 

 Forebygging og veiledning på alle nivå 

 Fokus på folkehelse 
 
Bakgrunnen for å etablere ny avdeling er en overordnet målsetting om tidlig innsats ved 
forebyggende og koordinerte tjenester på tvers av fagområder. Tidlig innsats har på flere 
måter blitt svaret på et ønske om å forebygge framtidig frafall fra skolen og utenforskap i 
arbeids- og samfunnslivet. Ved å jobbe godt og systematisk med brukere med 
sammensatte utfordringer kan vi forebygge at symptomer/plager og sosiale problemer 
utvikler seg til sosiale problemer. Vi har derfor en tydelig satsing på arbeid med barn og 
unge/barnefamilier. Det er viktig at hele virkemiddelapparatet jobber sammen om 
utfordringene – forebygger og gir veiledning på lavest mulig nivå.  
 
Helhetlig ledelse er et viktig virkemiddel for å oppnå bedre samhandling og koordinering 
av oppgavene. Vakant lederstilling for helsetjenesten er derfor lyst ut som avdelingsleder 
for ny avdeling Helse og Velferd. Stillingen vil ha funksjonen som stedfortreder for HSO-
sjef.  
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Barnevern 
 
Barneverntjenesten hadde tilsyn av Fylkesmannen i slutten av november 2018. Det ble 
avdekket flere lovbrudd og det har i 2019 vært gjort en stor jobb for å få på plass 
organisering og struktur i tjenesten.  Barnevernet har hatt stort fokus på:  

 Lukke avvik avdekket under tilsyn fra Fylkesmannen ved stort fokus på 
gjennomgang av løpende saker og dokumentasjon i fagsystem 

 Utvikle avdelingen og implementere ny organisasjonsmodell  

 Revidering og utvikling av internkontrollsystemet 
 
Mange saker er avsluttet og flere er planlagt avsluttet. I tillegg er det lagt ned mye arbeid 
for å avklare personalmessige utfordringer. Barnevernarbeidet er ledet på en god og 
systematisk måte og tjenesten har nå god oversikt, jobber effektivt og har en trygg faglig 
plattform. Sak om ny organisering av barneverntjenesten legges frem til politisk 
behandling i desember 2019.  
 
NAV 
 
Det er i 2019 igangsatt en prosess med å utrede fremtidens NAV i Lurøy. Det er 
gjennomført flere møter mellom kommunen og NAV, der vertskommunesamarbeid med 
Rana vurderes som en aktuell løsning. Saksbehandlerkompetansen forutsettes 
opprettholdt i Lurøy med felles ledelse i Rana. Dette arbeidet utredes videre i 2020.  
 
E-helse 
 
Lurøy kommune har i slutten av 2019 vært i dialog med Vigner Olaisen AS om et 
samarbeidsprosjekt innen e-Helse. Bakgrunnen er at det i nært samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er ønskelig å danne en pilot for e-
helse på Lovund. Prosjektperioden er 1 år fra 01.02.20 og forutsetter at prosjektet skal 
skaffe finansiering til videreføring av perioden ut 2022. Denne satsningen vil samtidig 
bidra til at kommunen får på plass fast legedekning i Ytre distrikt.  
 
Psykolog 
 
Med bakgrunn i Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og 

helhet har Stortinget innført lovkrav med virkning fra 01.01.20 om psykologkompetanse i 

norske kommuner. Regjeringen har fra 2020 innlemmet tilskuddsordningen i 

kommunenes rammetilskudd og utgjør for Lurøy kommunen kr 204 000 pr. år.  

 

Lurøy kommune har i samarbeid med kommunene Træna og Rødøy lyst ut stilling som 

psykolog. Det er tatt forbehold om politisk godkjennelse og det foreslås at kommunen 

evt. søker ønsker å bosette seg i blir vertskommune for samarbeidet. 
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Strategi 
 

 Tydelig satsing på forebyggende tiltak blant barn og ungdom 

 Få på plass helhetlig ledelse for ny avdeling for å oppnå bedre samhandling og 
koordinering av oppgavene 

 Få på plass psykologkompetanse 

 Øke saksbehandlerkompetanse og ha fokus på å ta i bruk digitale verktøy 

 Organisering av framtidens NAV i Lurøy 

 Samarbeide med Vigner Olaisen AS og Helgelandssykhuset for å danne en pilot for e-
helse i Lurøy 

 Utvikle hensiktsmessige og tidsriktige lokaler og behandlingsutstyr 

 Utvikle og effektivisere helsetjenesten med fokus på interne og eksterne digitale 
kommunikasjonsløsninger  

 Videreutvikle organisatoriske og strukturelle endringer i avdelingen 

 Fokus på forebyggende arbeid ved rehabilitering og hverdagsmestring 

 Utvikle samarbeid om kompetanse mellom lege- og omsorgstjenesten  

 Sikre samfunnsmedisinske tjenester og miljørettet helsevern i kommunen 

 Bistå ved oppfølging av handlingsplan for tverrfaglig folkehelsearbeid og vektlegge 
folkehelseperspektivet ved all planlegging i etaten 

 
HMS 
 

 Videreutvikling av system for kvalitet og internkontroll i avdelingen 

 Foreta ROS-analyser ved større endringer innenfor avdelingen 

 Systematisk oppfølging av sykefravær 

 HMS som fast agenda på avdelingens møter 
 
Satsningsområder relatert til kommunens hovedsatsningsområder 
 
Næringsutvikling: 

 Gjennom kontroll og rådgivningstjeneste være med på å tilrettelegge for 
kvalitetssikring av næringslivets produkter og tjenester. Delta i samarbeidsprosjekt 
innen e-helse for å se på mulighetene for avstandsoppfølging og tettere samarbeid 
mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten.  

  
Bygdeutvikling: 

 Gjennom miljørettet helsevern sikre trygt og attraktivt lokalmiljø 
  
Kompetanseutvikling: 

 Bidra til opplysningsarbeid og internundervisning 

 Tverrfaglig samarbeid og veiledning til skoler og barnehager 

 Delta i samarbeidsprosjekt e-helse 
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Stillingsbenevnelse Ant. pers. Stilling% Årsverk Merknad 

Helse- og sosialsjef 1 100 1  
Saksbehandler  1 50 0,5  
Sekretær  1 100 1  
     
Helse:     
Kommuneoverlege 1 100 1  
Kommunelege I 
Kommunelege II 

1 
1 

100 
100 

1 
1 

 

Helsesekretærer  5 330 3,3  
 

Led. helsesøster  1 100 1   
Helsesøster II 
Psykiatrisk sykepleier 
Ergoterapeut 

1 
1 
1 

100 
100 
100 

1 
1 
1 

30 % øremerket psykiatri 

Fysioterapeut driftstilskudd 2 70 0,7 Driftshjemmel  
Fysioterapeut driftstilskudd 5 100 1 Driftshjemmel 
     
Barnevern/sosial: 
Barnevernleder 
Barnevernkonsulent 
Saksbehandlinger 

 
1 
2 
1 
 

 
100 
200 
35 

 

 
1 
2 

0,35 

 

NAV Lurøy: 
Leder 
Saksbehandlere 
 
Omsorg: 
 
Lurøy omsorgssenter: 
Avdelingsleder 
Sykepleiere 
Hjelpepleiere 
Pleieassistenter 
Kjøkkensjef 
Assistenter 
Vaskeri 
 
Åpen omsorg: 
Avd.ledere/sykepleiere 
Hj.pleiere/omsorgsarbeidere 
Assistenter 
Vernepleiere 
 
Miljøterapitjenesten: 
Hj.pleiere/omsorgsarbeidere 
Assistenter 
Vernepleiere 
Miljøarbeidere 

 
1 
2 
 
 
 
 
1 
6 
13 
6 
1 
1 
1 
 
 

11 
24 
11 
1 
 
 

11 
5 
2 
7 

 
100 
165 

 
 
 
 

100 
30-100 
55-100 
18-100 

100 
100 
50 

 
 

70-100 
35-100 
4,5-100 

100 
 
 

13-100 
36-83 

84-100 
75-100 

 
1 

1,65 
 
 
 
 
1 
5 

9,5 
3,5 

1 
1 

0,5 
 
 

10,17 
18,88 
3,91 

1 
 
 

7,1 
3 

1,85 
5,7 

 

Tilsammen 130  93,61  
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10 TEKNISK ETAT 
 
ANSVARSOMRÅDER  4000-4999  

 
Etatens overordnede målsettinger og strategier: 
 

 Etaten skal oppleves som en støttespiller for:           
- Innbyggerne 
- Næringslivet 
- De øvrige etatene i kommunen. 

 Foreta et kvalitetssikret vedlikehold av kommunens bygninger, anlegg og maskinpark. 

 Medvirke til en bærekraftig næring, hvor resursene blir utnyttet miljømessig 
forsvarlig. 

 
Konklusjoner/resultatvurderinger: 
 

 Virkningsperioden for hovedplan for avløp er utgått. Hovedplan for avløp må nå 
revideres.  

 Hovedplan for vann må revideres slik at vi har et styringsverktøy fremover. 

 Kommunale veier er gitt et løft de senere år, men det er fortsatt menge veier som 
trenger vedlikehold. Asfaltprogrammet bør videreføres. Det må satses på gode 
grunnarbeider i forkant av asfaltering/reasfaltering.  

 Det er stort press på utleieboliger, og periodevis problematisk å skaffe bolig til 
ansatte. 

 Utdanning av brannkonstabler er igangsatt, men det er pr i dag ikke alle som er pålagt 
denne utdanningen som har gjennomført. 

 Kommunens utleieboliger begynner å komme opp på et akseptabelt kvalitetsnivå. 
Flere års satsning på vedlikehold begynner å vises. Dette arbeidet bør videreføres. Det 
er imidlertid viktig å opprettholde et kontinuerlig vedlikehold slik at standarden 
opprettholdes eller helst bedres. 

 Det er utfordrende å gjøre godt og kvalitetssikret arbeide når mange prosjekter skal 
gjennomføres samtidig. Der er få ansatte som skal effektuere arbeidet og etaten er 
svært sårbar ved fravær. 

 
Fremtidige utfordringer: 
 

 Flere av de større byggene våre, spesielt skolene, trenger renovering. 

 Arbeide med forebyggende/periodisk vedlikehold for alle kommunens anlegg, slik at 
vi får lavere vedlikeholdskostnader i fremtiden. 

 Sørge for at Lurøy kommune har progresjon i arbeidet med Enøk i kommunale bygg. 
Nyanskaffelse av SD-anlegg da dagens anlegg er utdatert. 

 Ha nok utleieboliger til ansatte og innenfor omsorgstjenesten.  

 Å klare å gjennomføre lovpålagt utdanning av brannbefal, utrykningsledere og 
brannkonstabler. 

 Å skaffe alle innbyggerne i Lurøy, godt, rent og tilstrekkelig vann 
o System for driftsovervåking må fornyes. 

 Sikre tilgjengelige områder for boliger og næringsformål. 
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 Opprettholde vedlikehold av vegnettet. 

 Å klare å gi forskjønnelse av kommunale uteanlegg et høyere fokus. 

 Hvordan sikre tilfredsstillende og godkjente kloakkavløp i Lurøy.   

 Klare å holde grunnlag for beregning av eiendomsskatt og kommunale avgifter à jour 

 Ha fokus på fremtid rekruttering  
 

Langsiktige handlingsmål: 
 

 Ha en kommunal bygningsmasse med god kvalitet  

 Ha et kvalitetssikret vedlikehold av kommunale anlegg og maskiner. 

 Øke kvaliteten på det kommunale vegnettet gjennom målrettet vedlikehold og 
utbedringer 

 Kommunale vannverk skal levere tilstrekkelig vann av god kvalitet 

 Brannvernet skal ha tilfredsstillende beredskapsordninger.  

 Brannvernet skal sikre liv og verdier også utenom ren brannslokking. 

 Feiing og branntilsyn skal følges opp i henhold til lovkrav 

 Satsning på Enøk må økes slik at våre bygg fremstår best mulig med tanke på 
energisparing/tiltak.  

 Lurøy kommune skal arbeide for at eksisterende og nye bygg og uteområder skal ha 
god universell utforming.  

 Lurøy kommune skal drives på en mest mulig energiøkonomisk måte.  

 Jobbe for godt inneklima i alle kommunale bygg i henhold til gjeldende krav  

 Ha fokus på kommunens vedtak om å være en miljøvennlig kommune og de 
handlingsmål som er satt i vedtaket 

 Forvalte sjøareal og tilrettelegge for videre utvikling av sjøbasert oppdrett og samtidig 
ivareta viktige fiske- og fangstområder 

 Kartlegge spredt avløp i kommunen slik at dette kan utbedres. 
 
Handlingsmål 2020: 
 

 Vedlikehold skal utføres forsvarlig og i størst mulig grad følge vedlikeholdsplanen. 

 Følge opp en ekspansiv investeringsplan, forøke å ligge i forkant  

 Fortsette å utvikle bruken av Facilit FDVU slik at dette enda mer effektiviserer 
vedlikehold både for teknisk og for enhetene. 

 Bidra sterkt i arbeidet med revisjon av kommuneplanen samfunnsdel.  

 Ha en oppdatert brannordning for Lurøy kommune – hva skjer med Lurøy brann og 
redning i årene fremover?  

 Oppfylle lovbestemte krav til saksbehandlingstid  

 Folkehelsearbeid, naturmangfold og sikkerhet skal vektlegges i arealplanlegging og 
øvrig saksbehandling 

 Ha en oppdatert hovedplan for vann og avløp 

 Følge opp enøk-satsing ved å velge gode enøk-løsninger i nye og eksisterende bygg  

 Jobbe for å ha god sikkerhet ved kommunale bygg, bla. ved innføring av 
adgangskontroll i nybygg og i eksisterende bygg 
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 Sørge for at alle kommunale nyanlegg har tilfredsstillende universell utforming. Der 
eldre bygningsmasse utbedres skal universell utforming tilstrebes så langt mulig 
innenfor akseptable økonomiske rammer. 

 Utarbeide rekrutteringsplan for landbruket 

 Sørge for at kommunale avgifter (inkl eiendomsskatt) fortsatt har et godt oppdatert 
og korrekt grunnlag i henhold til kommunale vedtak  

 Innføre tvungen feiing for fritidsboliger  

 Sette nytt vannrenseanlegg for Kvarøy i drift. Få bygd rensehus for vannverket på Sør-
Nesøy  

 
 
Internkontroll tiltak - helse/miljø/sikkerhet: 

 Ha fokus på Lurøy kommunes HMS-system. Det skal spesielt arbeides med 
avviksrutiner.   

 Ha fokus på internkontroll for vannverkene. 

 Sikre installering av nye, og utbedring av eksisterende, ventilasjonsanlegg.  

 Følge opplæringsplan i brann- og feiervesenet 

 Følge opp internkontroll for brannvesenet og ha en god opplæringsplan og 
øvelsesplan for mannskapene 

 Aktivt jobbe for å få ned sykefravær i etaten. 
 
Satsninger relatert til kommunens hovedsatsningsområder: 
 
Næringsutvikling:  
 

 Sikre at kommunen har tilrettelagte næringsareal til utvikling av nye og eksisterende 
virksomheter   

 Arbeide for å opprettholde areal og produksjonsvolum knyttet til landbruk og fiskeri 

 Forvalte sjøareal og tilrettelegge for videre utvikling av sjøbasert oppdrett og 
samtidig ivareta viktige fiske- og fangstområder. Få vedtatt Kystsoneplan 

 Samarbeide med privat sektor om rekruttering, kompetanseutveksling og utvikling, 
markedsføring og tilrettelegging  

 Arbeide for tilrettelegging og øke mulighetene til arbeidspendling  

 Markedsføre og bidra til positiv omdømmebygging av kommunen  
 
Bygdeutvikling: 

 Holde det kommunale vegnett i god stand. 

 Sette i verk de oppgaver som er legges i hovedplanene for vann og kloakk. 

 Bidra med planlegging, forberedelse og gjennomføring av andre etaters prosjekter. 

 Sørge for at friområder, lekeområder, samlingsplasser, folkehelse og naturmangfold 
får spesielt fokus i kommunal planlegging 

 
Kompetanseutvikling: 

 Sørge for at våre ansatte har den kompetanse som trengs for å utføre jobben sin. 

 Legge til rette for kompetanseutvikling for ansatte  

 Stimulere til individuelle faglig påfyll 
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TEKNISK ETAT

Tall i hele 1000 kr

Budsjett på ansvarsnivå Bruttoutgifter Bruttoinntekter Netto

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020

4000 Administrasjon teknisk 3 933      87             3 846      

4110 -4199 og 4210- 4219 Bygg og vedlikehold 14 064      7 967          6 097      

4200 Plan og oppmåling 1 896      950          946         

4220 Ungjobb 441          150           291          

4300 - 4690 Landbruk, natur og vilt 778         282           496         

4700 - 4899 Vei, Havn, VAR, Brann etc. 9 700     7 534       2 166       

4900-4999 Uteområder (drift) -          

TOTALT 30 812    -    -    -    16 970     -    -    -    13 842    

Nye driftstiltak, driftsreduksjoner 

og driftskonsekvenser (ikke innarbeidet i tall ovenfor)

Renovering garderober Kvarøy oppvekstsenter 400         

Forvaltning landbrukspolitiske tilskudd 10            10      10      10      

Tilskudd gang og sykkelveg 17             17       17       17       

Husleie boliger til finansiering inevstering  -190  -375  -375  

Totalt 427         27      27      27      -           -190  -375  -375  
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