
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtatt av kommunestyret i sak 64/18, onsdag den 12. desember 2018 
Versjon fredag 21. desember 2018 

     

Lurøy kommune 

ØKONOMIPLAN 2019 – 2022 

OG 

ÅRSBUDSJETT 2019 

 



Vedtatt økonomiplan 2019 – 2022 og årsbudsjett 2019 (kst. sak 64/18 den 12. desember 2018) Side 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedtatt økonomiplan 2019 – 2022 og årsbudsjett 2019 (kst. sak 64/18 den 12. desember 2018) Side 2 
 

Innhold 

1 LURØY KOMMUNES ØKONOMIPLANARBEID ................................................................ 3 

1.1 Hovedsatsingsområder ............................................................................................. 3 

1.2 Rammebetingelser ..................................................................................................... 3 

2 KOMMUNEPROPOSISJONEN OG FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2019 ........................ 4 

2.1 Regjeringens politikk for kommunesektoren ......................................................... 4 

2.2 Det økonomiske opplegget for 2019 – statlige styringssignaler ........................... 5 

2.2.1 Oppgavefordeling og rammer ........................................................................... 8 

2.2.2 Oppsummering fra Rådmannen vedrørende økonomisk opplegg for 2019 . 16 

3 NOEN UTVIKLINGSTRENDER ........................................................................................... 18 

3.1 KOSTRA tall ................................................................................................................ 21 

3.2 Økonomi innbyggere ............................................................................................... 22 

3.3 Foretak i Lurøy ......................................................................................................... 23 

3.4 Sysselsetting ............................................................................................................. 23 

4 BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLANEN 2019-2022 ........................................................ 24 

4.1 Økonomiplanens bestemmelser ............................................................................. 24 

4.2 Økonomiplanen er det overordnede plandokumentet i kommunene: ............... 24 

4.3 Rammetilskudd 2019 ................................................................................................ 24 

4.4 Kommunens skattefundament: .............................................................................. 25 

4.5 Kostnadsutvikling kommunale avgifter og gebyrer ............................................. 25 

4.6 Fond pr. 31.12.2017 .................................................................................................... 26 

4.7 Forutsetninger for årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022. ...................... 26 

4.8 Driftsrammer 2019 ................................................................................................... 27 

4.9 Nye driftstiltak (2019-2022) ..................................................................................... 28 

4.10 Rente- og avdragsoversikt – eksisterende lån og nye låneopptak 2019 – 2022 .. 30 

4.11 Handlefrihet .............................................................................................................. 31 

4.12 Investering ................................................................................................................ 34 

4.13 Videreførte prosjekter ............................................................................................. 37 

5 ANDRE PLANER OG TIDSPUNKT FOR RULLERING/VEDTAK ......................................... 40 

6 HMS ................................................................................................................................... 41 

7 SVEKKET ØKONOMI ......................................................................................................... 41 

8 SENTRALADMINISTRASJONEN ...................................................................................... 42 

9 OPPVEKSTETATEN .......................................................................................................... 47 

10 HELSE- OG SOSIALETATEN ............................................................................................. 53 

11 TEKNISK ETAT ................................................................................................................. 60 

12 Budsjettvedlegg – økonomiske oversikter ................................................................... 65 



Vedtatt økonomiplan 2019 – 2022 og årsbudsjett 2019 (kst. sak 64/18 den 12. desember 2018) Side 3 
 

 

 
1 LURØY KOMMUNES ØKONOMIPLANARBEID 
 
Administrasjonens utgangspunkt for økonomiarbeidet er kommunelovens §§ 44 og 45 
samt Kst.-sak 44/93 om rullering av økonomiplan og årsbudsjett. 
 
Basisdokumentene som er lagt til grunn er fjorårets økonomiplan 2018 - 2021, 
årsberetning, årsregnskap for 2017 og konklusjonene fra kommunestyremøte den 3. mai 
1995 om mål og strategier. Driftsrammer er basert på budsjettrammene for 2018 med 
tillegg av beregnet lønns- og prisvekst, samt varige driftstiltak som er vedtatt innarbeidet.    
 
Økonomiplanens beregninger baserer seg på Prop. nr. 1 S (2018-2019): Proposisjon til 
Stortinget (For budsjettåret 2019), og på KS’ prognosemodell. Videre er innspill fra 
budsjettdugnaden 1. og 2. november 2018 innarbeidet i den grad det har vært rom for 
innspilte tiltak.  
 
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 

 Kommunens skattefundament 

 Kommunale avgifter og egenandeler 
 
Statsbudsjettet skal etter planen behandles i stortinget i slutten av november 2018. Ved 
stortingets behandling vil det kunne fremkomme endringer som vil kunne endre 
forutsetningene. Eventuelle konsekvenser vil bli korrigert/justert i egen sak i 2019.  
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2 KOMMUNEPROPOSISJONEN OG FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2019 
 
2.1 Regjeringens politikk for kommunesektoren 
 
Kommunene er bærebjelken i folkestyret og velferdssamfunnet. Kommunestrukturen må 
tilpasses dagens og framtidens utfordringer. Større og sterkere kommuner legger til rette 
for bedre tjenester og en mer samordnet samfunnsutvikling og et sterkere lokalt 
selvstyre. Kommunereformen må derfor fortsette. En fortsatt effektiv ressursbruk i 
kommunesektoren er en forutsetning for å utnytte ressursene til beste for innbyggere og 
kunne oppfylle innbyggernes forventninger til tjenestetilbudet. 
 
Regjeringen vil jobbe for at rammestyring fortsatt skal være hovedprinsippet for statens 
styring av kommunesektoren. Regjeringen foreslår en vekst i kommunesektorens 
samlede inntekter i 2019 på om lag 1,9 mrd. kroner. Realveksten i de frie inntektene anslås 
til om lag 2,6 mrd. kroner i 2019. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå for 2018 etter 
Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett.  
 
Regjeringen foreslår at veksten i frie inntekter på om lag 2,6 mrd. kroner i sin helhet 
tildeles kommunene. Av veksten begrunnes 200 mill. kroner med opptrappingsplan på 
rusfeltet, 100 mill. kroner med opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering og 
200 mill. kroner med tidlig innsats i skolen.  
 
Endringer i demografi og befolkningssammensetning vil slå ulikt ut i kommune-Norge. 
Det er store forskjeller mellom kommunene når det gjelder kapasitet og kompetanse til å 
levere gode velferdstjenester, og disse forskjellene vil forsterkes. Redusert inntektsvekst 
og økte utgifter som følge av aldring i befolkningen vil sette sektorens handlingsrom 
under press. 
 
Kommunene er sentrale i å legge til rette for utviklingen av det lokale næringslivet og har 
i dag flere roller som er viktige for å fremme en ønsket samfunns- og næringsutvikling. 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil i løpet av 2018 publisere et rundskriv og 
en veileder om planlegging i sjøområdene. Dette vil bidra til bedre planlegging av 
kystsonen og gi mer forutsigbare rammer for vekst i kystnæringene. 
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2.2 Det økonomiske opplegget for 2019 – statlige styringssignaler 
 
Regjeringen legger opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2019 på 
om lag 1,9 mrd. kroner, tilsvarende 0,4 %. Inntektsveksten er beregnet fra inntektsnivået i 
2018 slik det ble anslått etter stortingsbehandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2018.   
 
Ved beregning av realvekst i kommunesektorens samlede inntekter er det lagt til grunn 
en pris- og kostnadsvekst i kommunal tjenesteyting på 2,8 % fra 2018 til 2019. 
 
Anslaget på vekst i samlede inntekter i 2019 må ses i sammenheng med at 
kommunesektoren ved revidert nasjonalbudsjett ble tildelt om lag 2,4 mrd. kroner i 2018 
som følge av oppdrettstillatelser i havbruksnæringen. Disse inntektene videreføres ikke til 
2019. Regjeringen opplyser at dette er engangsinntekter og bidrar dermed til lavere 
vekst fra 2018 – 2019. 
 
Det er knyttet usikkerhet til merutgiftene grunnet demografiske endringer i 2019, og den 
varslede veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med dette. Oppdatert beregninger 
basert på den faktiske befolkningsutviklingen i 2017 anslår de samlede merutgiftene i 2018 
til 1,7 mrd. kroner, hvorav 1,4 mrd. kroner belaster de frie inntektene. Dette er vesentlig 
lavere enn anslagene i statsbudsjettet for 2018. I forbindelse med at SSB vil publisere nye 
befolkningsframskrivinger i juni 2018 vil det bli gjort nye anslag på merutgifter i 2019. De 
nye anslagene vil bli presentert i statsbudsjettet for 2019. 
 
Departementet anslår (usikkerhet) at veksten i kommunesektorens samlede 
pensjonskostnader vil være i størrelsesorden 650 mill. kroner i 2019, utover det som 
dekkes av den kommunale deflatoren. 
 
Det legges opp til å endre forutsetningene for beregning av de regnskapsmessige 
pensjonskostnadene for statens pensjonskasse i 2019 ved at forventet avkastning på 
pensjonsmidlene settes ned med 0,2 prosentpoeng. 
 
På vanlig måte legges det opp til at de kommunale og fylkeskommunale skattørene for 
2019 fastsettes ved behandling av statsbudsjettet for 2019. Det legges opp til at skattøren 
fastsettes på grunnlag av målsetting om at skatteinntektene skal utgjøre 40 prosent av 
kommunens samlede inntekter. 
 
Regjeringen peker på at det er rom for en mer effektiv ressursbruk i kommunesektoren. 
Det vises til at en effektivisering på 0,5 % tilsvarer 1,2 mrd. kroner i frigjorte midler som kan 
brukes til å styrke tjenestene i 2019. 
 
Realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2019: 
 
Frie inntekter       2,6 mrd. 
Frie inntekter knyttet til endringer i oppgaver  0,1 mrd. 
Øremerkede tilskudd    -1,2 mrd. 
Gebyrinntekter      0,5 mrd. 
Realvekst samlede inntekter    1,9 mrd. 
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Dette gir kommunesektoren følgende økt handlingsrom i 2019 med og uten 
effektiviseringskrav på 0,5 %: 
 
Vekst i frie inntekter      2,6 mrd. 
Merkostnad til demografi    -1,0 mrd. 
Merkostnad til pensjon    -0,7 mrd. 
Satsinger innenfor veksten i frie inntekter  -0,6 mrd. 
Økt handlingsrom uten effektivisering   0,3 mrd. 
Effektiviseringskrav      1,2 mrd. 
Økt handlingsrom med effektiviseringskrav  1,5 mrd. 
 
Det er foreslått en samlet skjønnsramme for 2019 på 1,584 mrd. kroner, noe som er en 
nedgang på 382 mill. kroner fra 2018.  
 
Basisrammen til kommunene på 1,0 mrd. kroner reduseres med 100 mill. kroner fra 2018 
som overføres innbyggertilskuddet. En overføring til innbyggertilskuddet sikrer en 
fordeling etter faste kriterier fremfor skjønn.  
 
Til sammen 146 mill. kroner av skjønnstilskuddet til kommunene holdes tilbake til 
departementets reservepott og prosjektskjønn. 
 
I kommuneproposisjonene for 2019 ble det varslet at den kommunale skattøren skal 
fastsettes ut fra målsetting om at skatteinntektene skal utgjøre 40 % av 
kommunesektorens samlede inntekter. Det foreslås med den bakgrunn at den 
kommunale skattøren reduseres med 0,25 prosentpoeng til 11,55 %. 
 
Tabellen under viser kommunesektorens inntekter (budsjett) for 2018 og 2019 (mrd. 
kroner): 
 

 
 
Hvis en deler samlet skatteinntekt på de samlede inntekter fremkommer det at den 
samlede skatt utgjør 40 % av kommunesektorens samlede inntekter. 
 
212 104/529 501 = 40 %  
 
Dette illustrerer at eiendomsskatt for kommunesektoren og andre inntekter (eks 
utbetaling fra havbruksfondet) påvirker hvilket skattøre som legges til grunn for skatt på 
inntekt og formue. Ved å øke andre inntekter «biter man seg selv i halen», hvis en ser det i 
makro. Dette til ettertanke.  

2018 2019 Andel av samlede inntekter Endring fra 2018

Skatteinntekter 208 355               212 104                40,1 % 1,8 %

Herav skatt på inntekt og formue 193 730                197 140                37,2 % 1,8 %

Rammetilskudd 164 825               171 597                32,4 % 4,1 %

Frie inntekter 373 180                383 701                72,5 % 2,8 %

Øremerkede tilskudd 33 266                 32 800                 6,2 % -1,4 %

Gebyrer 70 145                  72 600                 13,7 % 3,5 %

Momskompenssasjon 23 654                 24 600                 4,6 % 4,0 %

Andre inntekter 15 370                  15 800                 3,0 % 2,8 %

Sum samlede inntekter kommunesektor 515 614                 529 501                100,0 % 2,8 %
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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 2019 budsjettet er det ikke foreslått større endringer 
med inntektssystemet. Dette betyr bla at de regionalpolitiske tilskuddene, inkludert 
veksttilskuddet, videreføres med samme kriterier og forutsetninger som i 2018.  
  
Departementet legger opp til at dagens distriktsindeks (oppdaterte tall fra 2017) 
videreføres ved fordeling av distriktstilskudd Sør-Norge og distriktstilskudd Nord-Norge 
også i 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 i kommuneproposisjonen for 2020. 
 
Departementet jobber med å få på plass en kostnadsnøkkel i inntektssystemet som er 
knyttet til rus og psykiske helseproblemer. Departementet vil komme tilbake til saken på 
et egnet tidspunkt. 
 
Departementet arbeider med en vurdering av kriteriet antall psykisk utviklingshemmede i 
delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg. Det henvises til undersøkelser som viser at 
kriteriet er vektet for høyt i dagens delkostandsnøkkel for pleie og omsorg. Dette kan tilsi 
at kriteriet på sikt skal ha lavere vekting enn i dagens delkostnadsnøkkel. Departementet 
vil jobbe videre med denne problemstillingen fram mot neste helhetlige revisjon av 
kostnadsnøkkelen.  
 
Departementet foreslår at samlet utgiftsbehov for kommunene fra og med 2019 
beregnes på bakgrunn av konsernregnskapstall og ikke på grunnlag av 
kommunekassetall, da dette gir et riktigere bilde av virksomheten. Konsernregnskapstall 
er regnskapstall som i tillegg til tall fra kommunekassen omfatter regnskapsopplysninger 
fra kommunale foretak (KF) og interkommunale selskaper (IKS). Dette betyr at 
kommuner med utgiftsbehov under landsgjennomsnittet (lettdrevne kommuner) vil bli 
trukket noe mindre i utgiftsutjevningen ved bruk av konserntall istedenfor kassetall.  
Kommuner med utgiftsbehov over landsgjennomsnittet (tungdrevne kommuner) vil bli 
tilført noe mindre i utgiftsutjevningen. Eventuelt negative utslag skal bli fanget opp av 
inntektsgarantiordningen. 
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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 2019. 
 
Arbeids- og sosialdepartementet: 
 
Innlemming av tilskuddet til boligsosialt arbeid i rammetilskuddet 
 
I 2018 ble 28,5 mill. kroner innlemmet i rammetilskuddet. Det legges opp til at det tilføres 
ytterligere 8,9 mill. kroner i 2019.  
 
Gjennomgang av kvalifiseringsprogrammet 
 
Departementet vil gjennomgå regelverket og erfaringene med kvalifiseringsprogrammet 
for å vurdere om det er behov for endringer for å øke deltakelsen i programmet.  
De foreslåtte endringene har til hensikt å sørge for en forenkling som vil gi kommunene 
mer handlingsrom og gjøre det enklere å praktisere regelverket. 
 
Forskrift om arbeidstid for avlastere 
 
Etter dom i høyesterett vil avlastere normalt være å anse som arbeidstakere og ikke 
oppdragstaker. For at det fortsatt skal være mulig å tilby døgn- og helgeavlastning etter 
helse- og omsorgstjenesteloven og barnevernloven, fastsatte departementet med 
virkning fra 1. juli 2017 forskrift om arbeidstid for avlastere.  
 
Partene i kommunal sektor inngikk så en særavtale som utfyller forskriften. Det er 
usikkert hvordan kommunene vil tilpasse seg den nye rettstilstanden og hvilke 
konsekvenser endringene vil få. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet: 
 
«Leve hele livet» - en kvalitetsreform for eldre: 
 
Departementet har våren 2018 lagt frem Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet – En 
kvalitetsreform for eldre. 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: 
 

 Et aldersvennlig Norge 

 Aktivitet og fellesskap 

 Mat og måltider 

 Helsehjelp 

 Sammenheng i tjenestene 
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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.  

Departementet kommer nærmere tilbake til oppfølging av reformen i det enkelte års 

budsjett. 

Lovfesting av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens 

Stortinget har fattet følgende vedtak: 

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endring av helse- og omsorgstjenesteloven 

som fastsetter en plikt for kommunene til å tilby et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende 

personer med demens, gjeldende fra 1. januar 2020» 

Departementet tar sikte på å fremme en lovproposisjon, slik at lovplikt kan innføres fra 1. 

januar 2020. 

Det foreslås 50 mill. kroner til om lag 450 nye dagaktivitetsplasser i 2019. Kommuner som 

etablerer nye dagaktivitetsplasser i 2019, vil få økt tilskuddssats for disse svarende til om 

lag 50 % av antatte kostnader. Det er da lagt til rette for vel 8 800 plasser gjennom 

tilskuddsordningen fra tilskuddet ble opprettet i 2012 til og med 2019.  

Det vil anslagsvis være etablert opp mot 3 800 plasser med støtte fra tilskuddsordningen 

ved utgangen av 2018. 

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 

Stortinget vedtok en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering for årene 2017 – 

2019. Det ble i 2017 bevilget 100 mill. kroner i tilknytning til opptrappingsplanen. I tillegg 

var 100 mill. kroner av den foreslåtte veksten i kommunesektorens frie inntekter 

begrunnet med opptrappingsplanen.  

I 2019 er 100 mill. kroner av den foreslåtte veksten i kommunesektorens frie inntekter 

begrunnet med opptrappingsplanen. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for 

helse. 

Opptrappingsplan rusfeltet 

For 2019 er 200 mill. kroner av den foreslåtte veksten i kommunesektorens frie inntekter 

begrunnet med en økt satsing på rusfeltet. Midlene foreslås fordelt etter 

sosialhjelpsnøkkelen.  
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Digitalisering av helse- og omsorgstjenesten 

Bedre utnyttelse av informasjonsteknologi (IKT) er nødvendig for å realisere pasientens 

helsetjeneste og nå målet om en innbygger – en journal. Direktoratet for e-helse arbeider 

med å planlegge en nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjenestene utenfor 

Midt-Norge. Arbeidet skjer i tett samarbeid med kommunesektoren.  

Kommunal betaling for pasienter i psykisk helsevern og TSB 

Forskriften for kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter har fra 2017 også 

omfattet pasientgruppene i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av 

rusavhengige (TSB). Regjeringen vil endre forskriften om kommunal betaling for 

utskrivningsklare pasienter til å omfatte disse fagområdene fra 2019. Som følge av dette 

overføres det 185 mill. kroner fra sykehusrammen til kommunerammen.  

Forskriften endres også, slik at det er oppholdskommunen som får plikt til å betale for 

utskrivningsklare pasienter. Dette vil også gjelde innenfor somatikk. 

Psykolog i kommunene 
 
Stortinget har vedtatt at et lovkrav om psykologkompetanse i norske kommuner som 
skal tre i kraft fra 1. januar 2020. Fram til plikten trer i kraft vil kommuner som rekrutterer 
psykolog til sine helse- og omsorgstjenester kunne motta et årlig tilskudd per årsverk.  
 
Det foreslås å øke bevilgningen med 50 mill. kroner i 2019, tilsvarende 125 nye 
psykologstillinger. Med dette har regjeringen lagt til rette for at alle kommuner kan motta 
tilskudd til å rekruttere psykolog.  
 
Tilskudd til frivillighetssentraler 
 
De øremerkede midlene til frivillighetssentraler ble overført fra Kulturdepartementets 
budsjett til rammetilskudd til kommunene i 2017. Midlene gis en særskilt fordeling i en 
overgangsperiode på fire år. Det foreslås en økning på 7,6 mill. kroner i 2019 til 
nyetablerte sentraler.  
 
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. 
 
Investeringsordningen for heldøgns omsorgsplasser: 
 
I årene fremover blir det viktig å få flere heldøgns omsorgsplasser for å møte den store 
økningen i antallet brukere som vil komme fram mot 2030. Av den grunn er deler av 
investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser øremerket netto tilvekst fra 2017.  
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Stortinget har bedt regjeringen sørge for at investeringstilskuddet til sykehjem og 
heldøgns omsorgsboliger likebehandler nybygg og oppgradering og modernisering av 
eksisterende bygningsmasse.   
 
Regjeringen foreslår at investeringstilskuddet fordeles på to poster med en samlet 
tilsagnsramme i 2019 på 2 612 mill. kroner. Rammen gir rom for tilskudd til om lag 1 500 
heldøgns omsorgsplasser. 
 
Justis- og beredskapsdepartementet: 
 
 Ny personopplysningslov 
 
Departementet fremmet 23. mars 2018 Prop. 56 LS (2017-2018) Lov om behandling av 
personopplysninger (personopplysningsloven) og samtykke til deltakelse i en beslutning i 
EØS-komiteen om innlemmelse av forordningen (EU) nr. 2016/679 (generell 
personvernforordning) i EØS avtalen. Lovforslaget fastsetter regler om behandling av 
personopplysninger og gjelder både offentlig og privat sektor. 
  
 
Klima- og miljødepartementet: 
 
Tilskudd til verdensarvområdene og utvalgte kulturlandskap i jordbruket  
  
Departementet har satt i gang et arbeid med å vurdere delegasjon og myndighet etter 
naturmangfoldloven §§ 20 annet ledd og 21 annet ledd til kommunene. En eventuell 
delegasjon vil finne sted annet halvår 2018. 
 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet: 
 
Oppfølging av samerettsutvalget 
 
Departementet konsulterer for tiden med Sametinget og Norske Reindriftssamers 
Landsforbund om samerettsutvalgets forslag til lovregler om konsultasjoner i NOU 
2007:13 Den nye sameretten. Regjeringen tar sikte på å forankre konsultasjonsplikten i et 
eget kapittel i sameloven, inkludert en overordnet lovbestemmelse om konsultasjonsplikt 
for kommuner og fylkeskommuner. Departementet tar sikte på å fremme proposisjonen 
for Stortinget i juni 2018, forutsatt at det oppnås enighet i konsultasjonene med 
Sametinget. 
 
Endringer i matrikkellova 
 
Stortinget vedtok 15. mars 2018 endringer i matrikkellova. Vedtaket innebærer at det 
gjeldende kommunale ansvaret for eiendomsoppfølging og eiendomsregistrering blir 
videreført, men at det blir innført krav om personlig autorisasjon for eiendomsmålerne. 
Ordningene vil bli utformet i dialog med kommunene og landmålerbransjen. 
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Effektive planprosesser 
 
Regjeringen ønsker mest mulig effektive planprosesser for utvikling av byer og 
tettsteder. Departementet har satt i gang et utredningsarbeid. Dette skal bidra til at 
kommunene, utbyggerne og grunneiere skal kunne gjennomføre planprosesser, 
omdanne eiendommer, fordele kostnader og gjennomføre planprosesser, omdanne 
eiendommer, fordele kostnader og gjennomføre andre relevante forberedelser til 
byggestart i slike områder, på en raskere og mer effektiv måte enn i dag.  
 
Departementet vil sørge for at kommunesektoren, BAE-næringen (bygg, anlegg og 
eiendom) og andre blir involvert underveis i utredningsarbeidet. 
 
Overvannshåndtering 
 
Departementet vurderer hvordan overvannshåndtering kan bli ivaretatt mer effektivt 
gjennom plan- og byggesaksbehandlingen. Forslag til endringer i byggesaksdelen av 
loven krever mer omfattende utredning og vil derfor bli fremmet på et senere tidspunkt. 
 
Innlemming av boligsosialt kompetansetilskudd i rammetilskuddet 
 
I kommuneproposisjonen for 2017 ble det foreslått at innlemming av to ulike tilskudd 
knyttet til det boligsosiale arbeidet i rammetilskuddet til kommunene. Det ble innlemmet 
5,7 mill. korner i 2017 og 15,1 mill. kroner i 2018. Det vil i statsbudsjettet for 2019 bli 
foreslått å innlemme ytterligere 15 mill. kroner i rammetilskuddet til kommunene.  
 
Kunnskapsdepartementet: 
 
Plikt til tidlig innsats 
 
Departementet la 23. mars 2018 fram Prop. 52 L (2017-2018) Endringar i opplæringslova, 
friskolelova og folkehelselova (plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til fleirfaglig 
samarbeid m.m). Det første forslaget innebærer at skolen får en plikt til å gi tilbud om 
egnet intensiv opplæring til elever på 1.-4. trinn som står i fare for å bli hengende etter i 
lesing, skriving eller regning. Forslaget forsterker aktivitetsplikten til skolene når det 
gjelder tilpasset opplæring og vil legge til rette for at flere elever som trenger det blir 
fanget opp tidlig.  
 
Det andre forslaget innebærer at skolen får en plikt til å samarbeide med andre 
kommunale tjenestetilbydere om flerfaglig vurdering og oppfølging av elever med 
helsemessige, personlige og emosjonelle vansker knyttet til opplæringen. Plikten skolen 
har til samarbeid er imidlertid ikke på en formålstjenlig måte speilet i opplæringsloven. 
Det tas sikte på at lovendringen trer i kraft 1. august 2018.  
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Plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO 
 
Departementet sendte forslag om å lovfeste en plikt for barnehageeiere og skoleeiere til 
å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og fritidsordning (SFO) på 
høring juni 2017. Plikten skal være gjensidig og reguleres derfor både i barnehageloven og 
opplæringsloven. Planlagt ikrafttredelse er 1. august 2018.  
 
Bemannings- og pedagognorm i barnehage 
 
Departementet sendte forslag om å lovfeste en bemanningsnorm i barnehageloven på 
høring i juni 2017 med frist 13. oktober 2017.  
 
Bemanningsnormen innebærer at barnehagene skal ha en grunnbemanning som tilsvarer 
minimum en ansatt per tre barn under tre år og en ansatt per seks barn over tre år. Barna 
skal regnes som tre år fra og med august det året de fyller tre år. Departementet foreslår 
at kommunen kan gi dispensasjon fra bemanningsnormen for inntil ett år av gangen når 
særlige hensyn tilsier det. Planlagt ikrafttredelse er 1. august 2018. 
 
Departementet fastsatte nylig i forskrift et skjerpet krav til pedagogisk bemanning i 
barnehage. Pedagognormen innebærer at det skal være minst en pedagogisk leder per 
sju barn under tre år, og minst en pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Ikrafttredelse 
er 1. august 2018.   
Språkkrav for ansatte i barnehagen 
 
Departementet foreslår å lovfeste et krav om norskspråklig kompetanse for å kunne 
ansettes i barnehage. De foreslåtte lovendringene ble vedtatt av Stortinget 1. mars 2018 
og trer i kraft 1. august 2018.  
 
Språkkrav i barnehagen for personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner som styrer 
eller pedagogisk leder 
 
Departementet sendte 10. november 2017 på høring et forslag om å lovfeste at for å bli 
fast eller midlertidig ansatt som styrer eller pedagogisk leder, må personer med 
utenlandske yrkeskvalifikasjoner dokumentere norsk-ferdigheter.  
 
Departementet foreslår at kommunen kan gi dispensasjon fra kravet om norskferdigheter 
for inntil ett år av gangen dersom barnehageeier søker om det, stillingen har vært 
offentlig utlyst og det ikke er søkere som oppfyller kravet om norskferdigheter. Planlagt 
ikrafttredelse er 1. august 2018.  
 
Norm for lærertetthet 
 
Fra og med høsten 2018 innføres det en nasjonal norm for lærertetthet på skolenivå for 1-
10 trinn. Skoleåret 2018-2019 skal gruppestørrelse 2 (dvs. ordinær undervisning) være 
maksimalt 16 på 1-4 trinn og maksimalt 21 på 5-10 trinn.  
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Fra og med høsten 2019 er målet at gruppestørrelse 2 skal være 15 på 1-4 trinn og 20 på 5-
10 trinn. Kommunene har siden 2015 mottatt øremerkede tilskudd til å øke lærertettheten 
på 1-4 trinn.   
 
200 mill. kroner av veksten i frie inntekter i 2019 er begrunnet med regjeringens satsing 
på tidlig innsats i skolene. Midlene, som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for 
grunnskole, kan blant annet brukes til flere lærerårsverk, også i kommuner som allerede 
oppfyller kravet i lærenormen, og kommer i tillegg til kompensasjonen for lærenormen.   
 
Utskifting av læremidler som følge av fagfornyelse i skolen 
 
Stortinget har sluttet seg til fornying av fagene i skolen som departementet varslet i 
Meld. St. 28 (2015-2016) Fag – Fordypning – Forståelse. En fornying av kunnskapsløftet.  
 
Departementet vil gå i dialog med KS om beregning av eventuelle mer- og 
mindrekostnader for kommunesektoren som følge av utskiftingen av læremidler i 
forbindelse med fagfornyelsen og ny yrkesfaglig tilbudsstruktur.  
 
Kommunen og fylkeskommunene er kompensert gjennom rammetilskuddet for utskifting 
av alle læremidler i løpet av tre år. 
 
Integreringsløftet – regjeringens strategi for en helhetlig og samordnet 
integreringsinnsats 
 
Regjeringen vil gjennomføre et integreringsløft – en helhetlig reform av integreringsfeltet 
– for å få raskere og bedre resultater. Innen utgangen av 2018 vil regjeringen legge fram 
en strategi for helhetlig og samordnet integreringsinnsats. Eventuelle større endringer 
for kommunesektoren vil bli drøftet som en del av konsultasjonsordningen mellom staten 
og kommunesektoren. For flere av områdene er det behov for ytterligere utredning før 
ev. tiltak vurderes. Forslag til tiltak som gjennomføres fra 2019 fremmes i statsbudsjettet 
for 2019. 
 
 
Landbruks- og matdepartementet: 
 
Endringer i reglene om nydyrking 
 
Stortinget har gjennom budsjettforhandlingene for 2017 bedt regjeringen fremme forslag 
om forbud mot nydyrking av myr. Departementet sendte et forslag om endring av 
reglene om nydyrking på høring 11. juli 2017. Forslaget innebar en endring av jordloven § 11 
andre ledd, samt endring i forskrift om nydyrking, hvor forslaget om å innføre et forbud 
mot nydyrking av myr var det mest sentrale. Det ble i tillegg foreslått en adgang til å 
dispensere fra forbudet i «særskilte tilfeller». Departementet tar sikte på å legge fram et 
lovforslaget for Stortinget, hvor det også vil bli redegjort for innholdet 
dispensasjonsbestemmelsen som vil framgå av den reviderte forskriften. 
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Samferdselsdepartementet: 
 
 Forskrift om energi- og miljøkrav ved offentlig anskaffelse av kjøretøy 
 
Forskrift om energi- og miljøkrav ved offentlige anskaffelser av kjøretøy trådte i kraft 1. 
januar 2018, og Samferdselsdepartementet er forvaltningsmyndighet. Forskriften 
regulerer hovedsakelig utslipp av CO2 for anskaffelser hvor verdien overstiger gitte 
terskelverdier. Terskelverdiene ble endret fra 6. april 2018, og for oppdragsgiver som er 
omfattet av anskaffelsesforskriften, er den 1,3 mill. kroner (eksl. Mva.). Nye krav vil kunne 
bli gjort gjeldende i løpet av 2019. Videre har EU-kommisjonen foreslått nye og skjerpede 
krav til utslipp av CO2 ved offentlige anskaffelser av kjøretøy, som vil gjelde fra 2025.Etter 
at de nye kravene er vedtatt i EU, vil ev. endringer av den norske forskriften bli sendt ut 
på høring i 2019. her vil de økonomiske og administrative kostnadene bli utredet. 
 
Videre har Stortinget vedtatt følgende: 
 
«Stortinget ber regjeringen utvide fordelene for elbiler gjennom følgende tiltak: 
Det etableres en nasjonal bindende regel om at nullutslippskjøretøy ikke skal betale mer enn 
maksimalt 50 % av takstene for konvensjonelle kjøretøy når det gjelder bompenger, ferjer og 
parkering» 
 
Regjeringen jobber med iverksettelse av føringene fra Stortinget. 
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2.2.2 Oppsummering fra Rådmannen vedrørende økonomisk opplegg for 2019 
 
Rådmannen ser med bekymring på den omfordeling som skjer innenfor rammene til 
kommunene. I tillegg legges det opp til lovendringer i de statlige styringssignalene der 
kommunene får større ansvar for tjenestene, spesielt innenfor omsorg, helse, barnehage 
og skole uten at dette er tilstrekkelig finansiert.   
 
Lurøy kommune rammes 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.  
 
Figuren under viser utvikling i rammeoverføringer samt INGAR –effekt basert på 2016 tall. 
 

 
 
Overgangsordningen (INGAR) bidrar til gradvis nedtrapping av rammeoverføringene, noe 
som gir oss noe tid på omstillingen.  
 
Dette betyr at 2024/2025 kan være siste året vi er mottaker av midler fra 
overgangsordningen. Økt skatteinngang de senere år har dempet noe av effekten ved 
reduserte rammeoverføring. Det å legge til grunn økte skatteinntekter og andre 
engangsinntekter i driften er å anse som risikofylt.   
 
Overgangsordningen (INGAR) sikrer at kommunene har en vekst i rammetilskuddet fra 
ett år til det neste som ikke ligger mer enn 400,- kr per innbygger under 
landsgjennomsnittet.  
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Rammene fremover vil blant annet avhenge av kommunesammenslåingen, og hvor 
mange som kommer inn under kompensasjonsordningene til de kommunene som skal slå 
seg sammen.  
Fra 2020 vil det bli en ny sammensetning av kommuner som vil påvirke rammefordelingen 
til kommunene. Reformen legger opp til økt sentralisering og dermed ytterligere 
omfordeling av kommunerammen, noe som sannsynligvis vil ramme Lurøy kommune 
ytterligere i årene som kommer 
 
Innføring av økte kompetansekrav innenfor barnehage, skole og kommunehelsetjenesten 
medfører betydelige utfordringer for Lurøy kommune i årene fremover.  
 
Flere av regjeringens foreslåtte tiltak er ikke lagt inn i driftstiltakstabellen.   
 
Regjeringens forslag om å vurdere kriteriene for psykisk utviklingshemmede i 
kostnadsnøkkelen er bekymringsfull, spesielt med bakgrunn i at de mener kommunene 
får for mye midler til denne gruppen. Dette er svært kostnadskrevende tjenester som 
kommunene på ingen måte profiterer på. 
 
Endring av beregningene for utgiftutjevningen slår negativt ut for kommuner som ligger 
over landsgjennomsnittet. For Lurøy slår dette derfor uheldig ut.   
 
Som tidligere beskrevet er demografiutviklingen i Lurøy krevende, det blir færre unge og 
flere eldre. Dette fordrer at midlene/rammeoverføringene dreies fra skole til 
omsorg/helse i en annen takt enn de strukturendringer en har evnet å vedta i Lurøy. Dette 
påvirker selvsagt handlefriheten i årene fremover gitt at en skal opprettholde 
tjenestetilbudet på dagens nivå. 
 
Økt skatteinngang utover normalen avhjelper oss noe en periode, men går skattenivået 
ned (noe regjeringen synliggjør) rammes driften i Lurøy kommune direkte. Videre var det 
kjærkommet å motta et relativt større beløp fra havbruksfondet i oktober 2018, noe 
regjeringen i kommuneproposisjonen omtaler som «engangspenger», og at fremtidige 
utbetalinger fra havbruksfondet er usikre. Midlene benyttes til styrking av 
investeringsfond (disp) og gir dermed Lurøy kommune anledning til å gjennomføre 
vedtatt investeringer, samt legge til rette for ytterligere næringsutvikling i Lurøy. Vi ser i 
media at ordningen debatteres og at det foreslås/vurderes endringer. 
 
Foreslåtte rammeoverføring til Lurøy kommune for 2019 er en realnedgang fra 2018. 
Rammeøkningen utgjør kun 0,8 %. Dette er langt lavere enn hva prisstigningen vil være 
samtidig som en blir pålagt nye oppgaver. Dette krever budsjettdisiplin og nøktern 
budsjettering fremover. 
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3 NOEN UTVIKLINGSTRENDER 
 
Lurøy kommune har hatt en negativ befolkningsutvikling de siste 20 årene (SSB). Mellom 
1999 og 2020 har kommunen mistet ca. 8. % av sine innbyggere. I følge oversikten kan det 
se ut som folketalls - utviklingen har «flatet mer ut» de siste 10 årene. Mellom 2009 og 
2018 har innbyggertallet sunket med 2 %. 
  

 
 
 
Innbyggerantallet, på kretsnivå, har endret seg svært. Lovund er den eneste kretsen som 
har hatt en jevn positiv vekst.  
 
Mellom 1999 og 2018 har kretsen vokst med 72 %. De siste 11 årene har veksten vært 29 %. 
Som oversikten nedenfor viser, har alle andre kretser hatt en nedgang i 
innbyggerantallet.  
 
Mellom 1999 og 2018 har nedgangen for Sleneset vært på 33 %, Lurøy 12 %. Aldersundet 13 
%, (statistikktall for Konsvik mangler), Kvarøy 22 % og Sørnesøy med 29%.  
 
I de siste 11 årene er nedgangen litt mindre dramatisk: Sleneset vært på 20 %, Lurøy 2 %. 
Aldersundet 3 %, Konsvik 6 %, Kvarøy 6 % og Sørnesøy med 9 % 
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Alderssammensetning 

Ifølge SSB har Lurøy kommune, som andre sammenlignbare kommuner, en sterkt aldrene 
befolkning.   
 

 
 
Oversikten viser at Lurøy kommune har en overvekt av aldersgruppen 45 til 64 år.  Den 
yrkesaktive andelen av innbyggere er i nedgang og de yngre alderskategoriene (som skal 
rekrutteres opp i yrkesaktiv alder) er også i betydelig nedgang. Det er viktig at kommunen 
fortsatt har fokus på gruppen 25 – 44 år.  
 
På tross av negative utviklingstall i alderen 15 – 24 år, må vi ta høyde for at tallene kan 
være kunstig positive. De fleste Lurøyungdommer i denne aldersgruppen har flyttet ut for 
å gå skole, men er fremdeles folkeregistret bosatt i Lurøy. Dersom denne kategorien er 
kunstig positiv vil den påvirke framskriving også av neste alderskategori (25 – 44 år)  
En fortsatt utvikling i samsvar med tendensene vil ikke bare gi oss færre yrkesaktive som 
skal håndtere et mer presset helsevesen, men føre til utfordringer med å opprettholde 
tjenestetilbudet. 
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I faktiske tall utgjør alderssammensetningen følgende endring i antall personer: 
  

 
 
Utenlandske tilflyttere 

 
I 2016 var det 129 registrerte tilflyttere fra 13 andre land, som var bosatt i Lurøy kommune. 
Utenlandske tilflyttere til Lurøy kommune fordeler seg på disse landene:  
  

 
 
Tilflyttere fra andre land til Lurøy kommune utgjorde i 2016 7 % av det totale antall 
innbyggere. Den største utenlandske tilflyttere kommer fra Sverige (34). Trolig utgjør 
arbeidsinnvandrere nær 80 % av denne gruppen, mens familiegjenforente utgjør nær 20 %. 
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3.1 KOSTRA tall 
 
Barnehage: 
 

 
 
Skole: 
 

 
 
Helse- og omsorgstjenester: 
 

 
Bolig: 
 

 
I likhet med at vi har en dyr, desentralisert struktur i kommunen vil dette også ramme oss 
ift boligstrategi. Vi har et betydelig antall søkere om kommunal bolig enn 
sammenlignbare kommuner. 
 
 

Nøkkeltall   Lurøy 2017 Kostragr. 4 
2017 

Andel barn 1-5 år I barnehage, I forhold til innbyggere 1-5 år 97,4 % 91,9 % 
 

Ant. Barn pr. årsverk til basisvirksomhet (korrigert for alder) 5,0 5,4 

Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning 21,2 % 32,8 % 

Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år Kr. 163 149 Kr. 157 259 
 

Nøkkeltall  Lurøy 2017 Kostragr. 4  
2017 

Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning 115,8 timer 174,5 timer 

Elever i kom./priv. grunnskoler som får spesialundervisning  13,4 % 8,5 % 

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng 42 41 

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor Kr. 201 005 Kr. 148 533,2 
 

Nøkkeltall  Lurøy 2017 Kostragruppe 
4 2017 

Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester pr. innbygger Kr. 37 523 Kr. 37 623 

Årsverk HSO per 10 000 innbyggere (ant. Årsverk) 354,1 427,2 

Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten 
m/helsefagutdanning 

69,2 % 73,7 % 

Andel innbyggere over 80 år som bruker hjemmetjenester 39,2 % 34,3 % 

Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon(kr.) 4330 3383 
 

Nøkkeltall Lurøy 2017 Kostragr. 4 
2017 

Kommunalt disponerte boliger pr. 1000 innbyggere 52 33 

Brutto investeringsutgifter til boligformål pr. innbygger Kr. 5681 Kr. 3642 

Antall nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig 60 % 21 % 
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3.2 Økonomi innbyggere 
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3.3 Foretak i Lurøy 
 
I 2018 var det registrert 328 bedrifter i Lurøy (Kommuneprofilen). Dette er en økning på 
4,5 % fra 2017.  
 
I privat næringsliv er fordelingen på bedriftsstruktur slik, på type næring: fiske, fangst 
akvakultur (65), jordbruk (41), omsetning og drift av fast eiendom (21), spes. bygge – og 
anleggsvirksomhet (15), oppføring av bygninger (13), detaljhandel (12), transporttjenester 
og lagring (11), overnatting (9), servering (7), Utleie – og leasing - virksomhet (7).  
 
Lurøy har flest bedrifter med 1 - 4 sysselsatte, som oversikten nedenfor viser.  
  

 
65 % av alle foretak i Lurøy har ingen ansatte. Blant bedriftene med sysselsetting har det 
vært en gjennomgående positiv vekst i antall sysselsettinger de siste 13 årene i Lurøy. 
Bedriftene i Lurøy vokser i sysselsetting. 
 
3.4 Sysselsetting 
 
Antall sysselsatte i Lurøy har økt med 7 % mellom 2008 og 2017, fra 891 til 952 (ifølge 
Kommuneprofilen).   
 
I privat sektor er det flest sysselsatte innenfor jordbruk, skogbruk, fiske (177), innenfor 
industri (176), transport og lagring (94), varehandel, motorvogn - reparasjon (82) og 
innenfor bygge og anleggsvirksomhet (46).   
 
Innenfor de fleste sektorene har det vært en positiv økning i sysselsettingen. 
Forretningsmessig tjenesteyting har hatt størst prosentvis vekst, men også innenfor 
transport og lagring (81 %) og innenfor overnatting og servering (50 %) har det vært en 
svært positiv utvikling.  Nedgangen i samme periode er innenfor jordbruk, skogbruk og 
fiske (9 %), innenfor varehandel, motorvogn - reparasjon (7 %) og innenfor finansiering og 
forsikring.  
 
Offentlig sektor har i samme periode hatt en vekst på 2 %. Innenfor offentlig 
administrasjon har sysselsettingen økt med 44 %, innenfor undervisning har det vært en 
økning på 1 %, mens sysselsettingen innenfor helse og sosialtjenester har gått ned med 9 % 
i samme periode. 
 
 
 
 

Bedrifter etter antall sysselsatte (prosentvis endring mellom 2005 - 2018 

 Ingen 1 - 4 5 - 9 10 - 19 20 - 49 50 - 99 100 - 249 

2005 184 50 27 18 2 1 0 

2018 211 52 31 24 9 0 1 

Endring  15 % 4 % 15 % 33 % 350 % - 100 % 100 % 
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4 BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLANEN 2019-2022 
 
 
4.1 Økonomiplanens bestemmelser 
 
Kommunelovens §§ 44 og 45 pålegger kommunene å vedta henholdsvis økonomiplan og 
årsbudsjett.  Kommunal- og regionaldepartementet her i medhold av kommunelovens § 
44 nr. 6 fastsatt forskrift om kommunale økonomiplaner (27. desember 1994). 
 
4.2 Økonomiplanen er det overordnede plandokumentet i kommunene: 
 
All planleggingsvirksomhet i kommunen skal skje i sammenheng med 
økonomiplanleggingen, jfr. bestemmelsene i kommuneloven. Hovedpremisser 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 
 
4.3 Rammetilskudd 2019 

 
Beregninger ut i fra kommuneproposisjonens forutsetninger for 2019 gir følgende 
fordeling av rammetilskudd for Lurøy kommune: 
 
Innbyggertilskudd           47 072    
Utgifts utjevningen          63 842 
Nord-Norgetilskudd            3 375 
Småkommunetilskudd          5 698 
Saker til særskilt fordeling              285 
Ordinært skjønn     45            
INGAR             5 446 
Sum rammetilskudd                    125 763    
  
Toppfinansieringen for ressurskrevende tjenester er fortsatt basert på en andelsvis 
refusjonsordning (80 %) i forhold til kommunens faktiske utgifter.  Innslagspunktet er i 
statsbudsjettet foreslått øket med kr 50 000,- per bruker (6 stk.). For Lurøy kommune vil 
dette utgjøre kr 300 000,- i ekstra kostnader. Nytt innslagspunkt er foreslått økt til 
1 320 000,-.  
 
For psykisk utviklingshemmede (16 stk.) gjøres det fratrekk for rammetilskuddets andel 
for kriteriet psykisk utviklingshemmede 16 år og over med kr 677 000,- per person. 
Personer over 67 omfattes ikke av ordningen. 
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4.4 Kommunens skattefundament: 
 
Lurøy kommune har så langt i 2018 hatt en bedre utvikling i skatteinntektene enn hva en 
har lagt til grunn i budsjett. Anslaget/prognosen er med den bakgrunn økt med hele 7,437 
mill. kroner sammenlignet med opprinnelig budsjett/anslag. 
 
Årsaken til høy skatteinngang kommer bla. av betydelige utbytter i oppdrettsnæringen 
som følge av tilpasning til nytt skattesystem. Det vil nok skje en normalisering i årene som 
kommer. Det bør derfor ikke innarbeides for stor skatteandel i driftsbudsjettet. 
 
For 2019 er det prognostisert i skatteinngangen, målt mot skatteanslag 2018.  

 
Dette som følge av at kommunesektorens 
skatteinntekter skal ligge på ca. 40 % av 
kommunesektorens frie inntekter. 
 
For årene 2013 til og med 2017 er det 
benyttet regnskapstall, mens det for 2018 
og 2019 er budsjettall (anslag) 
 
 
 
 

Til sammen er det innenfor næring budsjettert med en skatteinngang på 2,1 mill. kroner i 
2019. Skattesatsen er for 2019 satt til 7 promille, som er samme nivå som i 2018. 
Skatteområdet Verker og bruk er av Stortinget vedtatt fjernet fra og med 2019. Det er i 
den forbindelse vedtatt en nedtrapningsordning (7 år) for de anleggsmidler som er 
definert innenfor skatteområdet Verker og Bruk. Bygninger, kraftnett, oppdrettsanlegg 
med mere er fra 2019 definert inn i skatteområdet næring. Det er budsjettert med kr 
368 000,- i skatteinngang fra verker og bruk i 2019. Dette trappes ned med 1/7 hvert år i 
planperioden.     
 
Det er i 2019 budsjettert med en skatteinngang på 4,668 mill. kroner for skatteområdet 
bolig- og fritidseiendommer. Skattesatsen for boliger- og fritidseiendommer er i 2019 satt 
til 4 promille, med et bunnfradrag på 200 000 kr, som er samme nivå som i 2018.    
 
4.5  Kostnadsutvikling kommunale avgifter og gebyrer 

 

Det vil bli gjennomført en vurdering 
av gebyrene i budsjett 2019. Denne 
tabellen vil bli justert i henhold til 
respektive vedtak 
 
 
 
 
 

2019 2020 2021 2022

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) 4,6 % 4,6 % 4,6 % 4,6 %

Kloakkavgifter (selvkost) 3,6 % 3,6 % 3,6 % 3,6 %

Feieavgifter (selvkost) 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 %

Renovasjon (HAF) 12,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 %

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

Kaiavgifter 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 %

Oppmåling/matrikkelarbeid** 2-5 % 2-5 % 2-5 % 2-5 %

Byggesaksgebyrer 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 %

Festetomter m.v*** KPI KPI KPI KPI

*Maks avgift fremkommer i statsbudsjett

**Ingen økning på nye tomter. Gjelder tillleggstomter,grensegang mm.

***Festeavgifter reguleres annenhvert år med basis i KPI
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4.6 Fond pr. 31.12.2017 
 

Bundne driftsfond   3 467   
Ubundne investeringsfond  4 921  
Bundne investeringsfond       3 467  
Disposisjonsfond*                 81 987 
Saldo pr 31.12.17             93 842 
 
* Disposisjonsfondet består for øvrig av pensjonsmidler/premieavvik/aksjefond/likviditet 
og avsatte midler av mindreforbruk til regulering av budsjett ved befolkningsnedgang 
etc. 
 
4.7 Forutsetninger for årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022.   
 
Følgende forutsetningene er i hovedsak basert på 2018 størrelser, som vil justeres senere 
når prognoser for 2019 foreligger: 

 Samlet lønns og pensjonsvekst er for 2019 nedjustert til 1,8 % av samlet lønnsbudsjett i 
2018. Dette er lavere enn hva en la til grunn i 2018. Det legges videre til grunn at eventuelle 
økninger i pensjonskostnader og EK til KLP utover avsatte midler i investeringsregnskapet 
dekkes av lønnsvekstposten og eventuelt fra lønnsreguleringsfondet ved behov.   

 Det er lagt inn kr 0,75 mill. kroner i investeringsregnskapet til årlig EK- innskudd i KLP 
 Prisvekst er anslått til 2,5 % i 2019.  
 Deflatoren for 2019 er anslått til 3,0 %.   
 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 3 % - 5 % 

økning på øvrige tjenester og avgifter. Tekniske gebyrer vurderes i egen sak. 
 Eiendomsskatt for næring med 7 ‰. (verker og bruk, overgangsordningen 7 ‰) 
 Eiendomsskatt bolig- og fritidseiendommer med 4 ‰ 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 21,40 %.    
 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. 

  
2019 – 2022 
 

 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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4.8 Driftsrammer 2019 
 

 
 
Lønnsreguleringsmidler fordeles på etatsnivå basert på faktisk 
lønnsregulering/pensjonsregulering i 2019, 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 2019 overføres til 
Lønnsvekstfond (ev. bruk av fondet) for å håndtere årlige svingninger innenfor 
lønnsforhandlinger og kostnadsendringer innenfor pensjon.  

Sentraladministrasjonen og Oppvekstetat

Politisk styring

Ramme budsjett 2018* 20 930 Ramme budsjett 2018* 56 178

Prisvekst 136  Prisvekst 187          

Deflator, tilskudd etc. 222 Deflator, tilskudd etc. 99           

256    1 116       
  

Nye tiltak/reduksjoner: Nye tiltak/reduksjoner:

Foreningen Kystriksveien (tilskudd)*** 45   

Helgeland Reiseliv AS (tilskudd)**** 155

Turistinformasjon (tilskudd Helgeland Museum)***** 35    

Uttrekk investeringstilskudd kirker****** -200

Økt ramme tjenesteavtale kirken******* 161

  

Ramme sentraladministrasjonen 21 740

Lønnsvekst og pensjonsvekst 2019** 2 040   

    

Nettoramme 2019 23 780 Nettoramme 2019 57 580

Helse- og sosialetat  Teknisk etat

Ramme budsjett 2018* 72 390 Ramme budsjett 2018* 12 650     

Prisvekst 250  Prisvekst 360          

Deflator, tilskudd etc. 162 Deflator, tilskudd etc. 9

1 018      234          

Nye tiltak/reduksjoner: Nye tiltak/reduksjoner   

Husleie boliger/ansatte******** 365 Red. ramme,økt inntekt tjenesteavtale******* -237

   

Nettoramme 2019 74 185 Nettoramme 2019 13 016

168 561

 Total netto driftsramme for 2019 for alle etater:  Kr 168.561.000,-.

*Ramme budsjett 2018 omfatter revidert ramme 2018 tillagt varige driftstiltak 2018 (planperioden)

**Lønnsvekst og pensjonsvekst 2019 baseres på en vekst på 1,8 % av samlet lønnsbudsjett 2018.

***Ordinært tilskudd til foreningen kystriksveien jf kst sak 1/18

****Ordinært tilskudd til Helgeland Reiseliv AS jf kst sak 1/18

*****Årlig tilkudd vedrørende turistinfo Grønsvik museum, jfr kst sak 1/18

******Tilskud til investering kirker overføres til TRS

*******Innarbeidelse ny tjenesteavtale med kirken ble avglemt i budsjett 2018, innarbeides i 2019

********HSO binder opp en del leiligheter som det er naturlig at de leier, dette mht inntekter Teknisk

Årsvirkning lønnsoppgjør 2018

Årsvirkning lønnsoppgjør 2018 Årsvirkning lønnsoppgjør 2018

Årsvirkning lønnsoppgjør 2018
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4.9 Nye driftstiltak (2019-2022) 
 

Tabellen under viser nye driftstiltak.  

 
 
Det ble avholdt budsjettdugnad 1. og 2. november 2018. Rådmannen har med bakgrunn i 
innspill fra budsjettdugnaden innarbeidet driftsreduksjoner for hver etat for å få 
budsjettet for 2019 i balanse. De nye tiltakene gjennomgås under:  
 

 Tilskudd til inngått samarbeidsavtale (HAF) vedrørende Marint avfall 
 Uttrekk av lærlinger begrunnes med at etatene har dekket lærlingekostnadene 

innenfor sine budsjett samt at det er avsatt en del midler på fond til formålet.  
 Rådmannen legger inn besparelse i strømkostnader og kursvirksomhet ved alle 

etatene. Det vil legges til rette for en større bruk av videoløsninger (skype) for 
lederne i etatene samt at en legger til grunn en mer restriktiv holdning til 
deltakelse i kursvirksomhet og lignende. Etatslederne vil ha fokus på denne 
omleggingen i 2019. 

 Som foreslått i budsjettdugnaden må også kirken bidra til driftsreduksjonene. 

 Tall i hele 1000 kr

Nye driftstiltak 2019-2022
  Netto

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019

Sentraladministrasjon  

Valg 200  200  200

Folkevalgtopplæring  150      

Driftstilsk. Kystinkubator 200  200

Driftstilskudd Lurøy næringsforum 40 40 40 40 40

Samarbeidsavtale (HAF) Marint avfall 35 35 35

Uttrekk lærling -100 -100 -100 -100 -100

Reduksjon strøm og kursvirksomhet -75 -75 -75 -75 -75

Reduksjon tilskudd kirken -30 -30 -30 -30 -30

Reduksjon politisk budsjett -75 -75 -75 -75 -75

 

Oppvekst   

Besparelse oppvekst jf kst-sak 23/18   -1 130  -2 580  -3 180  -3 180  -1130

Utvidet pedagogressurs (pedagognorm) 620 620 620 620 620

Hevet inntektsgrense gratis kjernetid barnehage 26 26 26 26 26

Reduksjon strøm og kursvirksomhet -100     -100      -100     -100     -100        

 

Helse- og sosial   

Stimuleringstiltak rekruttering 200       200

Redusert strømkostnad omsorgssentret -100 -100 -100 -100 -100

Miljøterpeut særskilte behov* (60 % stilling) 400 400 400 400 400

Økt kostn. Som følge av økt innslagspkt. Ressurskr. brukere 300 300 300 300 300

Personlige assistenter særskilte behov (3*94,5 turnus stilling) 1245 1245 1245

Styrking av omsorgsstillinger i indre omsorgs krets (1,7 stilling) 700 700 700 700 700

Behov for styrking av omsorgsstilling ytre distrikt 450 450 450 450 450

Helsestasjon og skolehelsetjenesten 28 28 28 28 28

Deltakelse fosterhjem helgeland 70 70

Skjønnsmidler barnevern/sosial 45 45

Reduksjon strøm og kursvirksomhet -100 -100 -100 -100 -100

 

Teknisk   

Reduksjon strøm og kursvirksomhet -75 -75 -75 -75 -75          

 

Totalt 4 559 3 994 2 764 2 564 -1 785  -3 235   -3 835  -3 835  2 774       
  

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

Driftsreduksjoner (tiltak)Driftsøkninger (tiltak)

Dette ble ikke vedtatt – 

må dekkes inn i 2019 
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 Videre ble det foreslått at politisk virksomhet også bidrar med 
kostnadsreduserende tiltak. Rådmannen foreslår at det nedsettes en politisk 
arbeidsgruppe for å se på mulige kostnadsbesparende tiltak innenfor politisk 
virksomhet. 

 Besparelsen i struktursaken (oppvekst) er lagt inn som forutsatt i kst-sak 23/18 
 Utvidet pedagogressurs (Konsvik barnehage) er lagt inn (bla grunnet ny 

pedagognorm) 
 Hevet inntektsgrense gratis kjernetid barnehage er styrket jfr. føringer i 

kommuneproposisjon. 
 Oppvekstetaten har potensiale for innsparing for kurs/møter og lignende. 

Oppvekstsjefen har derfor fått i oppdrag å etablere skypeløsninger for all sine 
avdelingsledere. Videre legges det til grunn reduksjon i etatens kurs- og 
reisekostnader. 

 Med bakgrunn i at nytt ventilasjonsanlegg ved Lurøy omsorgssenter er satt i drift 
legges det inn en årlig besparelse i strømutgiftene ved omsorgssentret slik 
kommunestyret tidligere vedtok. 

 Miljøterapeut særskilte behov er lagt inn med 60 % stilling. 
 Økt innslagspunkt (kr 50 000) for ressurskrevende brukere medfører at en må 

tilleggsfinansiere tjenesten tilsvarende. 
 Personlige assistenter (3 stk.) særskilte behov er foreløpig lagt inn for 2019 og 

2020. Varigheten på behovet/tjenesten vil bli vurdert ved budsjettarbeidet for 
2020. 

 Styrking av omsorgsstillinger i indre omsorgskrets (distrikt) foreslås innarbeidet.  
 Det er også behov for styrking av omsorgsstilling i ytre distrikt grunnet større 

press på tjenesten, bla nattevakt.  
 Helsestasjon og skolehelsetjenesten er styrket med basis i føringer i 

kommuneproposisjonen. 
 Kommunestyret har vedtatt deltakelse i prosjektet «fosterhjem Helgeland» som 

har 2 års varighet (2018 og 2019). 
 Det er tildelt kr 45 000,- i skjønnsmidler til barnevern i 2019. 
 HSO etaten vil også pålegges innsparing innenfor kurs- og reisevirksomhet med 

samme beløp som oppvekst. 
 Innenfor Helse- og Sosial er stimuleringstiltak rekruttering videreført til og med 

2019, jfr. vedtak kst.-sak 2/12. Det er lagt opp til årlig evaluering, 
avklaring/evaluering vedrørende innarbeidelse i driftsrammen fremlegges av HSO 
som administrativ analyse før budsjettdugnad.    

 Teknisk etat vil også pålegges reduksjon i kostander innenfor reise- og 
kursvirksomhet. 
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4.10 Rente- og avdragsoversikt – eksisterende lån og nye låneopptak 2019 – 2022 
  
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 26) 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. 31.12.2017: 109 099 687,- kroner.    
 
Lånegjeld pr. innbygger pr 31.12.2017: 56 823,- kroner. 
 
Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 31.12.2017: 46,2 %. 
 
Landsgjennomsnittet for kommunal lånegjeld var i 2013 på kr 51 475,- per innbygger. I 
Nordland var gjennomsnittet i kommunal lånegjeld i 2013 på kr 59 199,- per innbygger. 
 
Rådmannen er av den oppfatning at Lurøy kommune bør være varsom med å øke 
lånegjelden vesentlig da en nå ligger over gjennomsnittsnivået. 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. Det er 
derfor lagt opp til innfasing av investeringsfondet (bla havbruksfondet) til finansiering av 
investeringer fremover.  
 
I tillegg er det verdt å merke seg at opptak av langsiktige lån betyr å overføre kostnader 
til senere generasjoner. 

2019 2020 2021 2022

Renter 2 801 3 069 3 137 3 253             

Avdrag 12 789 12 169 10 209 10 490

Sum 15 591 15 239 13 346 13 743
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4.11 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 2019 2020 2021 2022

Skatt på formue og inntekt 59 378 59 378 59 378 59 378

Netto inntektsutjevning -1 145 -1 145 -1 145 -1 145

Eiendomsskatt verker og bruk 368 307 245 184

Eiendomsskatt næring 2 100 2 100 2 100 2 100

Eiendomsskatt bolig- og fritidseiendom 4 668 4 668 4 668 4 668

Sum anslag skatteinngang 65 369 65 308 65 246 65 185

Rammetilskudd 120 317 120 579 120 694 120 702

Overgangsordning (INGAR) 5 446 4 462 3 555 2 689

Rentekompensasjon investeringer 700 700 700 700

Sum rammeoverføring/rentekomp 126 463 125 741 124 949 124 091

Sum rammeoverføring/rentekomp/skatt 191 832 191 049 190 195 189 276

Netto driftsutgifter -168 561 -168 561 -168 561 -168 561

Øk.plan tiltak netto -2 774 -759 1 071 1 271

Sum drift (netto) -171 335 -169 320 -167 490 -167 290

Brutto driftsresultat 20 497 21 729 22 705 21 986

Renter inn (innskudd + utlån) 1 700 1 700 1 700 1 700

Renter ut -2 801 -3 069 -3 137 -3 253

Avdrag ut -12 789 -12 169 -10 209 -10 490

Sum finans -13 891 -13 539 -11 646 -12 043

Netto driftsresultat 6 606 8 190 11 059 9 943

Anvendt slik:

Reservepost* -1 656 -1 750 -3 019 -2 203

     

Tilskuddspost 1. * (næring/utredning) -500 -600 -1 000 -1 000

Tilskuddspost 2. * (bolyst) -400 -600 -800 -800

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

Tilskudd uteområder*** 0 0 -100 -100

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

Overfør investeringsbudsjett:

Finansiering (overfør inv) nye boliger (husleie) -250 -375 -375 -375

Øk.plan investeringer netto (inkl EK KLP) -3 050 -4 115 -5 115 -4 815

Overfør invbudsjett - Avdrag startlån -400 -400 -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 (TRS)

   

****Tilskudd kirker og gravgårder forvaltes av TRS

Tall i hele 1000 kr

***Tilskudd uteområder forvaltes av Tilsyns- og rettighetsstyret (TRS)
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Usikkerhetsmomenter ved beregning av forventet handlefrihet kan bl.a. være: 
 

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

 
Skatteanslaget er i handlefrihetstabellen lagt på et relativt høyt nivå, noe som betyr at 
det ikke er tatt høyde for sikkerhetsmargin slik som tidligere år. 
 
Eiendomsskatt er lagt inn med basis i budsjett 2018 fratrukket innvilget fritak og andre 
kostnader relatert til ordningen.   
 
Rammetilskuddet og skatt/inntektsutjevningen er lagt inn med basis i foreslått 
statsbudsjett for 2019, samt at anslag skatt er basert på snittet av de tre siste års 
skatteutvikling.   
 
Rentekompensasjonen er regulert og nedjustert i henhold til regnskapstall for 2017.  
  
Oversikt over netto driftsutgifter fremkommer i kapittel 4.8 vedrørende netto 
driftsrammer 2019.  
 
Tidligere tiltak som gjaldt hele planperioden er innarbeidet i driftsrammene. Nye 
driftstiltak er derfor redusert i årene fremover. 
 
Renter inn baseres på renter fra bankinnskudd og utlån (næringslån og startlån) og er 
oppjustert i henhold til regnskapstall 2017.  
 
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. 
 
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.  
 
Etter rådmannens vurdering bør reserveposten være på minimum 3,0 mill. kroner for å 
kunne håndtere driftsendringer og andre påkommende forhold som påvirker kostnadene 
i løpet av budsjettåret. Som et minimum er reserveposten nå lagt inn med 1,656 mill. 
kroner per i 2019. Dette kan medføre fondsbruk hvis uforutsette kostnader påløper i 
budsjettåret. 
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Tilskuddspost 1 er redusert til 0,5 mill. kroner i 2019. Tilskuddspost 2 er redusert til 0,4 mill. 
kroner i 2019, eventuelt merforbruk dekkes av fond til formålet. Tilskudd veilys er 
opprettholdt på samme nivå som i budsjett 2018. tilskudd uteområder er redusert til 0 i 
2019, eventuelt behov i 2019 søkes dekket av dedikert fond. Tilskudd investering kirker og 
gravgårder er lagt inn med kr 200 000,- hele planperioden. Tilskuddsmidlene til kirkebygg 
er flyttet fra sentraladministrasjonen og nå definert som tilskuddspost for TRS.     
 
I anvendelse av handlefriheten fremkommer også overføringer til investeringer i 
investeringsbudsjettet. Foreslåtte beløp anses som et minimum i forhold til bærekraftig 
forvaltning/drift.  
 
Til finansiering av investeringene foreslås en andel (kr 250 000,- i 2019) av 
husleieinntektene på de nye boligene benyttet. Rammen til Teknisk etat er redusert 
(innarbeidet) med tilsvarende beløp. Denne linjen er medtatt for å illustrere at 
husleieinntektene fra de nye husene på Lovund og Onøy er med på finansiering av 
investeringene. 
 
Overføring investering innbefatter EK -midler til KLP med kr 750 000, som skal finansieres 
over drift. Dette vil være en årlig kostnad fremover som må budsjetteres over drift.  
 
Til slutt i handlefrihetstabellen er finansieringen av husbanklån redusert til kr 400 000,- 
for 2019 og 2020,- deretter kr 300 000 per år. Dette da avdrag fra låntakerne ikke fullt 
dekker kommunens avdrag på lånene. Årsaken til reduksjonene er at det ikke er tatt opp 
husbanklån i 2017 og 2018.  
 
Summen i handlefrihetstabellen viser 0, og det betyr at budsjettet for alle årene går i 
balanse. Rådmannen har med bakgrunn i innspill fra budsjettdugnaden redusert div. tiltak 
for å oppnå budsjettbalanse.   
 
Ovenstående gir oss videre et signal om at vi fremover må være nøkterne hvis dagens 
tjenestetilbud skal kunne opprettholdes. Det vil ikke med denne basis være rom for 
økning av driftsnivået, snarere tvert imot.  
 
Hvis en skal opprettholde driften og vedtatt tjenestenivå er det viktig at en evner å 
redusere definerte budsjettområder i driften samt reduksjon i budsjettet til 
oppvekstetaten som forutsatt, samt at en i årene fremover reduserer låneopptak og 
finansierer investeringene i større grad ved bruk av disposisjonsfond (havbruksfond med 
mere) for investeringer.  
 
Kommunestyret har ved budsjettbehandling for 2018 vedtatt at midler fra 
havbruksfondet skal tilfalle investeringsfondet. Det ble i 2018 bli utbetalt et større beløp 
til Lurøy kommune fra havbruksfondet, ca. 24,4 mill. kroner. I 2019 vil det være snakk om 
et mindre beløp.  Årene etter 2019 er det knyttet stor usikkerhet til jf. tidligere omtale.  
 
Rådmannen er derfor av den oppfatning av at midlene fra havbruksfondet og 
årsoverskudd i stor grad benyttes til finansiering av investeringer, og da med et særskilt 
fokus på tilrettelegging for økt næringsaktivitet.  
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Det kan blant annet nevnes at reguleringsplanen på Naustholmen (Lovund) nå er vedtatt 
og at det i den forbindelse er planer om utbygginger og en mer profesjonell organisering 
av industriaktiviteten der. Det vil ikke være unaturlig at Lurøy kommune deltar i denne 
utviklingen. 
 
4.12 Investering 
 

 
 
Enøk er foreslått videreført med kr 100 000,- for hele planperioden. Asfaltprogram er 
skjøvet litt frem i tid for å skape rom for øvrige investeringer. Det kan være aktuelt å 
vurdere å disponere noe av regnskapsresultat til asfaltering, hvis det er rom for det. 
 
Kloakkprogram legges inn med 0,5 mill i 2019 og 2020, deretter økes det til 0,7 mill per år. 
 
Kommunale veier ligger inne med 0,2 mill per år i hele planperioden. 
 
Det er ikke funnet rom for midler til vannverk i 2019. I 2020 settes det av kr 0,5 mill og 
deretter 0,7 mill per år til vannverk. Det er avsatt noe midler til vannverkfond som en vil 
kunne benytte ved eventuelle behov. 

Investeringer 2019 - 2022 2019 2020 2021 2022

 

Enøk 100              100              100             100             

Asfaltprogram -              -               1 000         1 000         

Kloakkprogram (uten mva) 500            500             700            700            

Kommunale veger 200             200              200            200            

Vannverk (uten mva) -             500             700            700            

Vannverk Sørnesøy, etablere renseanlegg 750             

 

    -             

Branngarasje/Brannbil Lurøy innland 2 000          -               

Utvidelse gymsal, renovering garderober Konsvik skole 3 600         

Konsvik skole vent. ung.skole -             3 500         

Oppussing garderober Kvarøy skole 400            

IT utstyr skoler 250              

Molo/kai Kvarøy 750             

Ventilasjon Onøy skole   -             2 000         

Ventilasjon Sleneset skole  -             2 000         

Garderober Sleneset skole 3 000         

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

Konsvik omsorgssenter 5 150           5 000          

Aldersund omsorgssenter 7 300          5 000          

Bolig Aldersund  (ikke mvakompberettig) 3 000         4 500          -          -             

Avdrag Startlån 1 100          1 100           1 000         1 000         

Egenkapitalinnskudd KLP 750             750              750            750            

 

Finansieringsbehov (A) 27 850 23 650 11 450 11 950

                   Tall i hele 1000 kr
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Det foreslås avsatt 0,75 mill. kroner i 2019 til etablering av renseanlegg ved Nesøy 
vannverk. Dette finansieres ved bruk av vannverkfondet.  
 
Det foreslås bevilget kr 2 mill. til branngarasje for Lurøy innland. Erfaringsmessig er dette 
en nøktern budsjettering. Det legges til grunn et enkelt bygg. Anskaffelse av brannbil vil 
avklares med Nordland fylkeskommune i 2019 til veiåpningen (Liafjellet) høsten 2019. 
 
Planlegging og gjennomføring av rehabilitering gymsal/garderober ved Konsvik skole 
gjennomføres etter alternativ 1 (vedlegg til kst. Sak 64/18). Utbedring gymsal (utvidelse 
2m) gjennomføres våren/sommeren 2020 (avsatte midler). Videre 
rehabilitering/ventilasjon gjennomføres i 2021 jf. økonomiplanen.  
 
Det er lagt inn 0,4 mill. til oppussing av garderober ved Kvarøy skole i 2021. 
Administrasjonen vil vurdere å fremskynde denne investeringen i forhold til kapasitet og 
andre forhold. 
 
IT utstyr skoler avsluttes i denne omgang med siste bevilgning av flere års satsning med 
0,25 mill i 2019. 
 
Det avsettes 0,75 mill. kroner til utbedring mol og kai i Kvarøy havn i 2019. 
 
Ventilasjon Onøy og Sleneset skoler foreslås gjennomført i 2022. 
 
Garderobene ved Sleneset skole har stort behov for rehabilitering, og det foreslås derfor 
at en setter av 3 mill. kroner i 2021 til etablering av hensiktsmessig garderobeløsning ved 
skolen. 
 
Miljøterapeutisk bofellesskap i Aldersundet finansieres med 6 mill. i 2019 og 2020.  
 
Konsvik og Aldersund omsorgssenter fullfinansieres i 2019 og 2020.  
 
Videre finansieres bolig i Aldersundet i 2019 og 2020. Boligen skal tilpasses de behov som 
vil være i forbindelse med etablering av Miljøterapeutisk bofellesskap. Slik sett henger 
disse to satsingene sammen. 
 
Det er viktig at en ikke setter i gang flere prosjekter de 2 neste årene da den omfattende 
omsorgsutbyggingen vil beslaglegge våre ressurser i denne perioden. Det tas sikte på 
anbudsutlysning av omsorgsutbyggingene på Sleneset, Konsvik og miljøterapeutisk 
bofellesskap gjennomføres som en totalentreprise for å oppnå reduserte anbudspriser da 
det er mye fellesløsninger i disse prosjektene, eks materialer og byggetekniske løsninger.      
 
Avdrag startlån (Husbanken) reduseres fra 2021 til 1 mill. per år med bakgrunn i at det ikke 
ble tatt opp husbanklån i 2017 og 2018. 
 
Egenkapitalinnskudd KLP øker noe hvert år, og er nok nøkternt budsjettert. Budsjett er 
økt fra 0,7 mill. til 0,75 mill. per år i hele planperioden. 
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Ordinært/kortsiktig låneopptak foreslås opptatt med 1,8 mill. kroner i 2020, 1,5 mill. i 2021 
og 1 mill. i 2022. Kortsiktige lån benyttes i hovedsak til finansiering av infrastrukturtiltak.  
 
Det foreslås opptatt langsiktig lån til investeringer med 8 mill. kroner i 2019, 10 mill. i 2020, 
0 i 2021 og 3 mill. i 2022.   
 
For å skape rom for driften (tjenesteproduksjonen) er det nødvendig å redusere 
kapitalkostnadene og dermed redusere opptak av nye lån. For å kunne opprettholde 
allerede vedtatt investeringsplan innfases bruk av disposisjonsfond for investeringer. 
 
Til finansiering av renseanlegg ved Nesøy vannverk foreslås brukt vannverksfond i 2019. 
 
For å holde kapitalkostnadene forsvarlige i forhold til driftsbudsjett foreslås det at en 
benytter investeringsfond med 10,75 mill. i 2019, 3 mill. i 2020 og 1,8 mill. i 2021.     
 
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. Dette 
reduseres i årene fremover som følge av at vi ikke har tatt opp slike lån i 2017 og 2018.  
 
I bruk av handlefrihet ligger innskudd EK til KLP med kr 750 000,- 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.  Det er grunn til å 
anta at egenkapitalinnskuddet vil øke i årene fremover som følge av KLP sin vekst og 
derigjennom økt kapitalbehov. 

Finansiering: 2019 2020 2021 2022

Ordinært låneopptak -             1 800          1 500         1 000        

Langsiktig lån investering 8 000        10 000        3 000        

Bruk av vannverksfond til Sørnesøy 750             

Bruk av disposisjonsfond investering 10 350       3 000         1 800        

Momskomp. investeringer 4 350         3 260          1 660        1 760         

Spillemidler    

Husleie nye boliger (overført fra drift) 250             375              375            375            

Avdrag inn (startlån) 700            700            700           700           

Overføring fra drift avdrag startlån 400           400            300           300           

Bruk av handlefrihet, inkl finansiering EK - KLP 3 050         4 115           5 115          4 815         

Sum finansiering (B) 27 850 23 650 11 450 11 950

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. 
 
 
4.13 Videreførte prosjekter 
 
Prosjekter som foreslås videreført og overført fra 2018 til 2019 fremkommer i tabellen 
under. Mer oppdatert overføring av investeringsprosjekter fremmes som egen 
reguleringssak til kommunestyret 12. desember 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Videreførte prosjekter fra 2018 og tidligere år

Konsvik skole 2 692 000      

Lovund barnehage 1 650 000      

Lovund omsorgssenter 5 643 000     

Sleneset omsorgssenter 11 000 000    

Lurøy omsorgssenter 8 800 000     

Miljøterapeutisk bofellesskap 12 095 000    

Parkeringsplass Sleneset 259 000          

Lundvollvegen (Lovund) 857 000         

Stuvland kai 2 315 000       

Enøk 150 000          

Vann Kvarøy (Borehull og rensebygg) 800 000         

Vann 1 100 000       

Lovund vannverk 137 000          

Kloakkprogram 850 000         

Uteområde Lovund skole 100 000          

Finansieringsbehov 48 448 000

Finansiering:

Momskompensasjon 9 112 200

Ubrukte lånemidler (Investering) 39 335 800

Diff behov og finans 0
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Konsvik skole: 
 
Midlene overføres som følge av kommunestyrevedtak 33/17. 
 
Lovund barnehage: 
 
Prosjektet (fase 2) anslås til å bli ferdigstilt/avsluttet i månedsskiftet jan/feb i 2019. 
 
Lovund omsorgssenter: 
 
Prosjektet ble anbudsutlyst for andre gang i månedsskiftet okt/nov 2018. Det legges til 
grunn byggestart i løpet av første halvår 2019 hvis anbudsprisene blir akseptable. 
 
Sleneset omsorgssenter: 
 
Prosjektet planlegges utlyst sammen med konsvik omsorgssenter og Miljøterapeutisk 
senter vinter/vår 2019 (behandles i kommunestyret i mars 2019). 
 
Lurøy omsorgssenter: 
 
Prosjektet ble anbudsutlyst i begynnelsen av november 2018. Det legges til grunn 
byggestart februar/mars 2019 hvis anbudsprisene anses som akseptable. 
 
Miljøterapeutisk bofellesskap 
 
Det er god fremdrift i prosjektet. Rådmannen har satt ned en arbeidsgruppe som skal 
vurdere de faglige forhold ved en slik etablering. Overføring og etablering av denne 
tjenesten i Aldersundet søkes lagt frem som sak til kommunestyret 12. desember 2018.  
Vurdering av dagsenter i sammenheng med Bra-Pro AS vurderes parallelt. 
Byggeprosjektet søkes behandlet i kommunestyret i mars 2019. 
 
Veier og gater (parkeringsplass Sleneset): 
 
Restmidlene relateres til etablering av parkeringsplass ved ekspedisjonskai på Sleneset. 
Nå er tomt avklart og ryddet. Restmidlene vil i hovedsak bli benyttet til avretting og 
grusing av parkeringsplassen.   
 
Lundvollvegen (Lovund): 
 
Restmidlene overføres til 2019. Kommunen ble heller ikke innvilget 
trafikksikkerhetsmidler til dette prosjektet i 2018. Videre prosess søkes avklart i 2019.  
  
Stuvland kai: 
 
Midlene overføres til 2019. Prosjektet søkes anbudsutsatt første halvår 2019. 
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Vann Kvarøy: 
 
Dette prosjektet overføres til 2019 da en ikke har lyktes med å få engasjert firma til å 
gjennomføre boring etter vann. Plassering av rensehus avhenger av øvrige installasjoner. 
 
Vann: 
 
Midlene overføres til 2019. Teknisk etat har planlagt utarbeidelse av hovedplan vann i 
2019.  
Lovund vannverk: 
 
Midlene er bevilget til oppgradering av pumpekum i Finnblåsa. Det har ikke vært mulig å 
fullføre prosjektet i 2018. 
 
Enøk: 
 
Restmidler overføres til 2019 for aktuelle prosjekter. 
 
Kloakkprogram: 
 
Restmidler søkes overført.   
  
Uteområde Lovund skole: 
 
Midlene søkes overført i påvente av ny søknad om spillemidler i 2019. 
 
Som nevnt vil overføring av investeringsprosjekter bli fremmet som egen reguleringssak 
til kommunestyret 12. desember 2018. En vil da kunne gjøre bedre anslag. Det fokuseres 
derfor fremover på avslutning av prosjekt samt oppfølging fakturering og fremdrift. 
 

Mesteparten av overføringene relateres til omsorgsutbyggingen som søkes anbudsutsatt 
og igangsatt første halvår 2019. Disse prosessene har stort trykk/fremdrift og vil ha høy 
prioritet mht. gjennomførelse i 2019. Den største utbyggingen søkes fremmet som sak til 
kommunestyret i mars 2019.  
 
Utbygging av omsorgsleiligheter ved Aldersund omsorgssenter søkes fremmet til 
kommunestyret 12. desember 2018. Andre vedtatte utbygninger er anbudsutlyst og vil bli 
behandlet fortløpende når tilbudene kommer inn. 
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5 ANDRE PLANER OG TIDSPUNKT FOR RULLERING/VEDTAK 
 

  Vedtatt 2019 2020 2021 2022 Utarbeides av 

Opplæringsplan (behandles i AMU) 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 
 
Rådmannen anser det som hensiktsmessig at en forenkler plansystemet og innarbeider 
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. 
Blant annet vil en legge opp til revisjon av samfunnsplanen, samt at en søker å redusere 
antall planer ved å innarbeide de i samfunnsplanen. Dette vil en komme mer detaljert 
tilbake til i løpet av høsten 2019. 
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6 HMS  
 
Lurøy kommune har i 2018 et pågående arbeid med formål å forbedre internkontrollen.  
Følgende forhold vektlegges: 
 

 Ledergruppen deltok i KS sitt interkontrollnettverk i 2016  
 HMS lederkurs for alle ledere ble gjennomført i juni 2017 
 40 timers HMS kurs for AMU og verneombud ble gjennomført i juni 2017 
 Bestemmelsene innenfor HMS skal være kjent i organisasjonen 
 Forebyggende tiltak skal planlegges og iverksettes 
 Statistikker over sykefravær, yrkesskader og permisjoner skal føres 
 Avvikssystem med årsaks kartlegging og forebyggende tiltak for å hindre 

gjentakelser.   
 Systematisk arbeid for reduksjon av sykefravær i samarbeid med IA-avtalen. 
 Anskaffelse (2018) og implementering av nytt virksomhetsstyringssystem 

 
Figuren viser befolkningsutviklingen i Lurøy kommune fra år 2007 og frem til 01.01.2018.  

 
Det har vært nedgang i 
befolkningen i Lurøy i 
2013 og 2014, mens det 
fra 2014 har vært noe 
økning og en utflating 
til 1 920 innbyggere ved 
årsskiftet 2017/2018.  
 
Per 3. kvartal 2018 var 
det 1904 registrerte 
innbygger i Lurøy. Dette 
er en nedgang fra 
årsskiftet. 
 

 

7 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 lite 

handlingsrom for andre type utgifter. 
 Driftsutgiftene øker mer enn veksten i de frie inntektene. 
 Reformer koster mer enn forutsatt og blir ikke fullt ut kompensert. 

 
Lurøy kommune den 21. desember 2018.   
   
Karl-Anton Swensen 
Rådmann  
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8 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. 

 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 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.    

 Gjennomføre profilprosjekt  

 Rekruttering og rekrutteringsarbeidet skal systematiseres. Annonsering av ledige 
stillinger og deltakelse på karrieredager/messer gjøres parallelt 

 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 synes å fungere tilfredsstillende.  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. 

 Her ligger også oppfølgingsarbeidet for lokalutvalg 
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 Arbeidet med informasjonsplattformene er startet. «Ledige stillinger i Lurøy», via 
facebook, er på plass gjennom et samarbeid med lokalt næringsliv. Plattformen 
som skal bygges på hjemmesiden er påbegynt, men pga prioritering av 
rekrutteringsarbeidet er progresjon i dette arbeidet, og arbeidet med 
vekstprosjektet, forsinket  

 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 må gjøres. 

 Rekruttering av tilstrekkelig og riktig kompetanse 
 
Handlingsmål: 

 Innføring av nytt IK-system 

 Utarbeide rekrutteringsplan for landbruket. 

 Utarbeide profilhåndbok, et verktøy som speiler kommunens identitet, vil virke 
samlende innad og øke gjenkjennbarheten utad. Profileringsprosjektet gjennomføres 
prosessbasert slik at ansatte involveres på alle nivå 

 Utarbeide profilingsutstyr til bruk i rekrutteringssammenheng 

 Forbedre saksbehandlingsrutiner og arkiv 

 Innføring/anskaffelse av nytt saksbehandlingssystem i 2019 

 Være pådriver for å ta i bruk ny teknologi og nye systemer i kommunen, herunder 
videoløsninger (Skype) 

 Legge til rette og stimulere til økt bruk av friluftsområder i et folkehelseperspektiv 

 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 nye systemer og rutiner for avfallssortering i hele organisasjonen. 

 Lansere omfattende stimuleringskampanje for engasjement rundt strandrydding.  
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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 Norges aktivt gjennom kurs og møter med lokalt næringsliv 

 Påfyll til det kommunale næringsfond når regnskapsresultatet tillater dette 

 Utarbeide ny planstrategi 

 Revidere kommuneplanens samfunnsdel  

 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 fylkeskommunale, 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 

 Oppdatere og utarbeide skjema i tråd med vedtekter, for å sikre kommunens midler 
gitt til næringsaktører  
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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. 

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

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.  

 Folkevalgtopplæring.  
 
 Sentraladministrasjon og politisk styring 2018 – 2021 
 

 
 
 

Tall i hele 1000 kr

Budsjett på ansvarsnivå Bruttoutgifter Bruttoinntekter Netto

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019

1000-1009 Sentrale folkevalgte organer 2 263      2 263      2 263      2 263      -65           -65           -65           -65           2 198       

1010-1119 Sentrale kontrollorganer og lokalutvalg 1 534       1 534       1 534       1 534       -149         -149         -149         -149         1 385       

1200-1229 Rådmannskontor, økonomiavd., EDB avdeling 9 927      9 927      9 927      9 927      -610         -610         -610         -610         9 317       

1230-1250 Næring, NUT, Julelunsj, Reiseliv 899         899         899         899         -45           -45           -45           -45           854         

1300.1390 Kultur,folkehelse, miljø, Museum, vigsel, idrett, bibliotek 1 961       1 961       1 961       1 961       -234        -234        -234        -234        1 727        

1500-1540 Administrasjonslokaler 902         902         902         902         -655        -655        -655        -655        247          

1550-1590 Kirkelige formål 3 056      3 056      3 056      3 056      -          -          -          3 056      

1600-1980 Diverse fellesutgifter 3 246      3 246      3 246      3 246      -390        -390        -390        -390        2 856      

1984 Lærlingetilskudd 100          100          100          100          100          

Sum drift 23 888   23 888   23 888   23 888   -2 148     -2 148     -2 148     -2 148     21 740    

1981 Lønns- og pensjonskostnader 2 040      2 040      2 040      3 014      2 040      

Nettoramme Sentraladministrasjonen 25 928   25 928   25 928   26 902   -2 148     -2 148     -2 148     -2 148     23 780    

1990 Reserverte tilleggsbevilgninger 1 906      2 000      3 269      2 453      -          -          -          -          1 906      

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

1990 Tilskuddspost 2 (Folk i husan) 400         600         800         800         -          -          -          -          400         

1990 Veilys 150          150          150          150          150          

1990 Uteområder skole/barnehage -          -          100          100          -          

1990 Tilskudd investering kirker/gravgårder 200         200         200         200         200         

-          -          -          -          -          

TOTALT 29 084   29 478   31 447    31 605    -2 148     -2 148     -2 148     -2 148     26 936   

Nye driftstiltak, driftsreduksjoner 

og driftskonsekvenser ikke medtatt i driftsrammen:

Valg 200          200          200         

Folkevalgtopplæring 150          

Driftstilskudd Kystinkubator 200          200         

Driftstilskudd Lurøy næringsforum 40            40            40            40            40            

Samarbeidsavtale Marint avfall 35            35              35            

Uttrekk tilskudd lærling -100         -100         -100         -100         -100         

Reduksjon strøm og kursvirksomhet -75           -75           -75           -75           -75           

Reduksjon tilskudd kirken -30           -30           -30           -30           -30           

Reduksjon politisk budsjett -75           -75           -75           -75            -75           

  

Totalt 195          -55           -40          -240        -             195          
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9 OPPVEKSTETATEN 
 

HANDLINGSPLAN OPPVEKST 2019 - 2022  
 
Etatens overordnede mål og strategi  
«En oppvekst i Lurøy skal gi sterke, selvstendige og engasjerte mennesker med hjertet for 
hjemstedet» Samfunnsplan Lurøy kommune 
 
Oppvekst i Lurøy er i en omstillingsfase som skal utvikle et helhetlige oppvekstmiljø for 
alle barn fra 0 -16 år med faglig god kvalitet på tjenesten. 

 Barn i Lurøy skal sikres trygge, inkluderende og utviklende oppvekstmiljø i en 
pedagogisk tilrettelagt tjeneste med god ledelse og kvalifisert personale.  

 Oppvekstmiljøet   barnehager, skoler og oppvekstsenter skal utvikles i tråd med 
Lurøy kommunes målsettinger, og nasjonale føringer  

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

 Oppvekstenhetene i Lurøy skal være lærende organisasjoner som fremmer god 
helse og et godt arbeids- og læringsmiljø.  

 Oppvekst i Lurøy fokuserer på kompetanseheving og rekruttering, noe som på sikt 
vil bidra til å øke kvaliteten på læringsmiljøet i barnehage og skole. 

 Oppvekst i Lurøy har nulltoleranse for mobbing og fokus på at et positivt 
læringsmiljø kan virke forebyggende mot mobbing.  

 Oppvekst i Lurøy mener at trivsel, mestring og medvirkning gir økt læringsutbytte.  

 Oppvekst i Lurøy arbeider systematisk med tiltak som bidrar til at alle elever som 
avslutter 10.klasse går over i / fullfører videregående opplæring.  

 Oppvekst i Lurøy fastsetter faglige mål for opplæringen i regning og lesing og skal 
ha tidlig innsats ved utfordringer i basisfagene.  

 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. 

 
Resultatvurderinger/konklusjoner fra siste årsmelding  
 

 Oppvekst i Lurøy har økt fokus på begynneropplæring, tidlig innsats og tilpasset 
opplæring til det beste for alle elever.  

 Undervisningen skal være tilpasset både gutters og jenters ulike behov.  

 Oppvekst i Lurøy har fokus på medvirkning, gode relasjoner og intensivering av 
foreldresamarbeidet, noe som er grunnleggende for et godt læringsmiljø og et 
positivt skolemiljø for elevene.  

 Prinsippene i «Vurdering for læring» innarbeides 
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 Oppvekst i Lurøy satser på rekruttering, etter- og videreutdanning og 
kompetanseheving innenfor vedtatte satsingsområder.  

 Oppvekst i Lurøy driver forebyggende sykefraværsoppfølging.  
 
Kortsiktige handlingsmål  
 
Oppvekst i Lurøy mot 2025 

 Oppvekst i Lurøy omorganiserer 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 nye 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. 

 Gjennom bedre tilpasset og tilrettelagt undervisning har oppvekst i Lurøy et mål 
om å redusere andelen elever med spesialundervisning til nærmere 
landsgjennomsnittet.  

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

 Oppvekst i Lurøy utarbeider en IKT-plan som setter standard for IT-løsninger, 
utstyr og kompetanseheving på området.  

 Oppvekst i Lurøy legger til rette for elektroniske løsninger for møter.  

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

 Elevundersøkelsen gjennomføres hver høst for alle elever på 5.-10.trinn. 

 Resultater fra nasjonale prøver analyseres og drøftes i personalet, og med elever 
og foresatte, og danner grunnlag for underveisvurdering og utviklingsplaner for 
den enkelte elev. 

 Elevene skal oppleve at det stilles krav og forventninger til dem som er realistiske 
og tilpasset den enkeltes nivå. Alle er kjent med sine faglige og sosiale mål. 

 Oppvekst i Lurøy skal arbeide forebyggende og helhetlig med å utvikle planer og 
rutiner for å sikre gode overganger for barna fra barnehage til videregående skole.  

 Elevene på ungdomstrinnet skal ha muligheten til å velge ett fremmedspråk i 
tillegg til engelsk. 

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

 Skolene i Lurøy etablerer og gjennomfører minimum en elevbedrift hvert år.  

 Oppvekst i Lurøy har tilbud om skolefritidsordning (SFO) i alle skolekretsene. 

 Oppvekst i Lurøy har barnehager med høy kvalitet – riktig bemanning, kvalifisert 
personale og godkjente barnehagebygg. 

 Barnehagene fokuserer på implementering av ny Rammeplan.  
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 Etaten forventer god økonomistyring i alle ledd.  
 

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 trivsel, mestring og medvirkning. 
Styringsdokumentet skal vise sammenhengen mellom 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 
undervisningspersonalet, økt bruk av digitale læremidler og forsøk med nettbasert 
undervisning. 

 Nasjonale prøver skal sammen med annen vurdering og kartlegging, danne 
grunnlaget for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i 
skolesystemet.  

 Lærende nettverk brukes som metodikk og benyttes som arena for 
erfaringsdeling og pedagogisk utvikling. 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 lære- som ledd i en langsiktig satsing på 
rekruttering.   

 Oppvekst i Lurøy oppfyller pedagognormen i barnehagene 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.  

 Kvalitetsarbeidet videreutvikles med fokus på systemrettet arbeid.  

 

Vedlikehold, renovering og nybygg  

 Angi status og videreutvikle planer for uteområder ved barnehager og skoler.  

 Samarbeide med teknisk etat i forhold til vedlikeholdsplaner, ENØK-tiltak, 
arealgjennomganger og utbygginger/endringer så som vognskur og arbeidsrom 
lærere.  

 Legge til rette for fysiske endringer som sikrer at barnehagene har stellerom med 
innsyn.  

 

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.  
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 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.  
 

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 2019 - 2022
Tall i hele 1000 kr

Budsjett på ansvarsnivå Bruttoutgifter Bruttoinntekter Netto

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019

2000      Adm, og felles 6 500 6 500 6 500 6 500 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 5 000

2125- 2160 Oppvekstsenter, og andre kommuner 34 786 34 786 34 786 34 786 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 31 786

215o        Lovund skole 13 100 12 800 12 800 12 800 -500 -500 -500 -500 12 600

2250       Lovund barnehage 8 100 8 100 8 100 8 100 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 6 600

2300       Voksenopplæring 650 650 650 650 -170 -170 -170 -170 480

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

TOTALT 63 786 63 486 63 486 63 486 -6 820 -6 820 -6 820 -6 820 56 966

Nye driftstiltak, driftsreduksjoner 

og driftskonsekvenser  medtatt i driftsrammen:

Økt pedagogtetthet 620    

Hevet inntaksgrense 26  

Besparelse K. sak 23/18 -1 130     

Reduksjon strøm / kurs -100  

 

 

 

Sum driftstiltak -584 0 0 0 0 0 0 0 -584
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10 HELSE- OG SOSIALETATEN 
 

HELSETJENESTEN  

Avdeling Helse omfatter allmennlegetjeneste, legevakt, helsestasjons- og 

skolehelsetjeneste, jordmortjeneste, fysio- og ergoterapitjeneste, og psykiatritjeneste.  

Målsettinger: 

 Tilby god kvalitet på det forebyggende og kurative helsetilbudet til alle kommunens 
innbyggere 

 Sikre et fleksibelt og likeverdig helsetilbud i alle kommunens kretser 

 Fremme psykisk og fysisk helse, mestring og livskvalitet for alle våre innbyggere 

 Fokus på tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid 
 

Status 

Det har i 2018 vært fokus på organisering av psykiatritjenesten. Ny psykiatriplan som ble 

vedtatt i juni beskriver ny organisering av tjenesten.  

Organiseringen av desentralisert legetjeneste er nå på plass og ny kommuneoverlege 

startet i jobben 5. november 2018.  

Strategi 

 Sikre et optimalt akuttmedisinsk tilbud til befolkningen 

 Sikre stabil bemanning og god kompetanse 

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

 Videreutvikle organisatoriske og strukturelle endringer i helsetjenesten 

 Fokus på forebyggende arbeid ved habilitering og rehabilitering  

 Utvikle samarbeid om kompetanse mellom lege- og omsorgstjenesten  

 Utvikle hensiktsmessige og tidsriktige lokaler og behandlingsutstyr 

 Sikre samfunnsmedisinske tjenester og miljøretta helsevern i kommunen 

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

 Videreutvikle organisasjonsmodellen for kommunalt psykisk helsearbeid 

 Tydelig satsing på forebyggende tiltak blant barn og ungdom 
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HMS 
 

 Videreutvikling av system for kvalitet og internkontroll i avdelingen 

 Foreta ROS-analyser ved større endringer innenfor etaten 

 Innføring av nytt virksomhetsstyringssystem 

 Systematisk oppfølging av sykefravær 

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

 Tilrettelegge for kvalitetssikring av næringslivets produkter og tjenester gjennom 
kontroller og rådgivningstjeneste. 

  
Bygdeutvikling: 

 Gjennom miljørettet helsevern sikre trygt og attraktivt lokalmiljø. 
  

Kompetanseutvikling: 

 Bidra til opplysningsarbeid og internundervisning. 
 
SOSIAL/BARNEVERN/NAV  
 
Området omfatter sosialadministrasjon, NAV, barnevern- og sosialtjeneste.  
 
Mål: Lurøy kommune skal gi innbyggerne gode helse- og velferdstjenester bygd på 
kvalitet, trygghet og trivsel. 
 
Sosialtjenesten skal fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra 
til økt likeverd/likestilling og forebygge sosiale problemer.  
 
Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade 
deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Videre skal tjenesten 
bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. 
 
NAV – Arbeids- og velferdsforvaltningen skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og 
fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltagelse i samfunnet. 
Arbeid og aktivitet er viktig for menneskers livsgrunnlag og helse. Dette vises også i 
regjeringens handlingsplan mot fattigdom: 
 

 Å gi alle muligheter til å komme i arbeid 

 A gi alle barn og unge mulighet til å delta og utvikle seg 

 Å gi bedre levekår for de vanskeligst stilte 
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Status 

Avdelingen har en tydelig satsing på tidlige tiltak inn mot målgruppen barn og unge og 

familier med sammensatte utfordringer. Kommunen etablerte høsten 2017 tverrfaglig 

team for barn og unge som har beslutningsmyndighet til å gjennomføre tiltak i oppvekst- 

og HSO-etaten.  

Det er høsten 2018 startet arbeidet mot en bedre integrering mellom sosial/barnevern og 

NAV for å utnytte ressursene og fagkompetansen best mulig. Som ledd i dette arbeidet 

ble det i høst fremmet sak for Formannskapet om en organiseringsendring ved 

overføring av 25 % stilling fra NAV til Sosial/barnevern.  

Det er nå etablert et tverrfaglig fagteam bestående av barnevernleder, 

barnevernkonsulent, miljøterapeut, veileder og psykiatrisk sykepleier som arbeider med 

forebyggende tiltak mot målgruppen barn/unge og familier.  

Lurøy kommune deltar i et interkommunalt prosjekt «Fosterhjem Helgeland». 

Samarbeidet er mellom Rana, Hemnes, Vefsn, Nesna, Hattfjelldal, Grane og Lurøy. Målet 

med prosjektet er å rekruttere fosterhjem lokalt. 

Lurøy kommune har inngått avtale med Leirfjord kommune om kjøp av 

vakttelefontjeneste innen barnevern. Leirfjord kommune er vertskommune for Ytre 

Helgeland barnevernstjeneste.  

Kommunen har i høst også inngått avtale med SMISO Nordland – senter mot incest og 

seksuelle overgrep. De gir et tilbud til incestutsatte/seksuelt misbrukte over 16 år og 

tilbud faglig bistand til medlemskommunene.  

Strategi 

 Utvikle ny organisasjonsmodell med satsing på tidlig innsats ved forebyggende og 
tverrfaglig arbeid 

 Videreføre og utvikle koordinerende team barn og unge. Temaet koordinerer 
oppfølging av barn med spesielle behov, vurderer og gjennomfører tiltak og 
forebyggende arbeid. 

 Utvikle koordinerende team som SLT-team med deltagelse av politikontakt 

 Videreføre og utvikle ukentlige saksbehandlingsmøter for barnevern/sosial 

 Effektivisering av tjenesten ved satsing på telefon-/skypemøter og digitale verktøy 

 Opplæring og utnyttelse i fagsystem  

 Deltakelse i forebyggende arbeid og informasjonsbesøk i skoler og barnehager 

 Gjennomgå fremtidig hensiktsmessig organisering av NAV Lurøy  

 Utvikle månedlig samarbeidsforum mellom legene i Lurøy og NAV  

 Følge opp plan for effektivisering og digitalisering i NAV  
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HMS 

 Ansattes sikkerhet/datasikkerhet skal vurderes fortløpende 

 Årlig gjennomgang av beredskapsplaner  

 Videreutvikling av system for kvalitet og internkontroll i avdelingen 

 Foreta ROS-analyser ved større endringer innenfor etaten 

 Innføring av nytt virksomhetsstyringssystem  

 Systematisk oppfølging av sykefravær 

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

 Fremme muligheten for arbeid for vanskeligstilte gjennom 
tilrettelegging/samarbeid mellom offentlig og privat næringsliv.  
 

Bygdeutvikling: 

 Skape trygghet og trivsel blant innbyggerne, gjennom forvaltning av 
kommunens/etatens tjenester, låne- og støtteordninger. 
 

Kompetanseutvikling: 

 Kompetanseheving av avdelingens personell, gjennom opplæring/kurs. Formidling 
av egen kompetanse til aktuelle samarbeidspartnere. 

 
PLEIE/OMSORG 

Tjenesten omfatter Indre omsorgskrets (Konsvik/Aldersund), Midtre omsorgskrets 

(Onøy/Lurøy), Ytre omsorgskrets (Lovund/Sleneset) og miljøterapeutisk tjeneste.  

Kommunen har et desentralisert pleie- og omsorgstilbud med hovedvekt på 

hjemmebaserte tjenester ved 5 omsorgssenter. Disse betjener også hjemmeboende 

brukere og miljøterapeutisk tjeneste. Kommunen har 13 institusjonsplasser ved Lurøy 

omsorgssenter.  

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 

 Fokus på hjemmebasert omsorg 

 Samlet utnyttelse av alle ressurser 
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Status 

Utviklingen går mot en økende eldre befolkning fordelt på færre i yrkesaktiv alder. 

Samtidig skriver sykehusene ut pasientene tidligere enn før og kommunene utfører stadig 

mer avansert pleie og medisinering. Dette utfordrer oss på bemanning og kompetanse, 

samt krever at vi tenker nytt innen helse- og omsorgsetaten.  

Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015 – 2020. Morgendagens omsorg 

utforsker mulighetene og leter etter nye måter å løse omsorgsoppgavene på. Ett av 

hovedmålene er reduksjon og utsettelse av befolkningens behov for omsorgstjenester.   

Lurøy kommune vedtok i november 2017 en storstilt satsing på utvidelse av kapasiteten 

innen omsorgstjenesten i Lurøy med 15 nye omsorgsplasser.  

I juni 2018 ble det vedtatt å bygge 6 omsorgsleiligheter som skal etableres i et 

miljøterapeutisk bofellesskap.  

Vedtaket om utvidelse av omsorgstilbudet i Lurøy inkluderte etablering av en felles 

omsorgskrets på fastlandet. Rådmannen fikk fullmakt til å foreta de nødvendige 

personalmessige endringene i denne prosessen og det er i 2018 gjennomført et arbeid 

med å videreutvikle organiseringen av tjenesten. Konklusjonen av dette arbeidet er blant 

annet at det av faglige hensyn er hensiktsmessig å skille miljøtjenesten fra 

omsorgstjenesten. Boveiledningstjenesten skilles fra 2019 dermed ut fra 

omsorgstjenesten og innlemmes i miljøterapeutisk tjeneste.  

Strategi 

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

 Etablere nytt miljøterapeutisk bofellesskap  

 Organisere miljøtjenesten som egen tjeneste 

 Sikre avtaler og samhandling med helseforetaket, bla. gjennom interkommunalt 
samarbeid 

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

 Implementering av elektronisk system for ressursstyring, utnytte mulighetene i 
eksisterende fagprogram og elektronisk meldingsutveksling 

 Utvikle systematisk samhandling av kompetanse mellom lege- og 
omsorgstjeneste  

HMS 

 Videreutvikling av system for kvalitet og internkontroll i avdelingen 

 Innføring av nytt virksomhetsstyringssystem 

 Systematisk oppfølging av sykefravær 

 HMS fast agenda på avdelingens møter 
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Satsningsområder relatert til kommunens hovedsatsningsområder 

Næringsutvikling: 

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

 
Bygdeutvikling: 

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

Kompetanseutvikling: 

 Generell kompetanseheving i henhold til satsning på nye fagområder i etaten 

 Planmessig arbeid med HMS 

 Desentralisert beslutningsmyndighet medfører kontinuerlig behov for opplæring av 
etatens mellomledere  
 

 

HELSE- OG SOSIALETAT

 

Tall i hele 1000 kr

Budsjett på ansvarsnivå Netto

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019

3000 Legetjeneste 10 468     10 468     10 468     10 468     -2 490      -2 490      -2 490      -2 490      7 978       

3010 Fysioterapitjeneste 790          790          790          790          -           -           -           -           790          

3020 Helsestasjonstjeneste 1 433        1 433        1 433        1 433        -25           -25           -25           -25           1 408       

3030 Jordmortjeneste 100          100          100          100          -           -           -           -           100          

3050 Skyss helsepersonell 2 360       2 360       2 360       2 360       -215          -215          -215          -215          2 145        

1.3100 Sosial rådgivning og veiledning 2 130        2 130        2 130        2 130        -20           -20           -20           -20           2 110        

3115 NAV 2 174        2 174        2 174        2 174        -526         -526         -526         -526         1 648       

3120 Barneverntjeneste 3 350       3 350       3 350       3 350       -725         -725         -725         -725         2 625       

3130 Rusmiddeltiltak 105           105           105           105           -105          -105          -105          -105          -           

3170 Støttekontaktordning 213           213           213           213           -           -           -           -           213           

3180 Tilskudd org./bedrifter 790          790          790          790          -           -           -           -           790          

3300 Helse/sosialadministrasjon 3 683       3 683       3 683       3 683       -70           -70           -70           -70           3 613        

1.3310 Lurøy oms.senter-O/L oms.krets 18 411       18 411       18 411       18 411       -2 065      -2 065      -2 065      -2 065      16 346     

3330-3335 Åpen omsorg 26 687    26 687    26 687    26 687    -353         -353         -353         -353         26 334     

3345 Miljøterapeutisk tjeneste 11 400      11 400      11 400      11 400      -5 390      -5 390      -5 390      -5 390      6 010       

3350 Ergoterapitjenester 1 230        1 230        1 230        1 230        -30           -30           -30           -30           1 200       

3360 Psykiatrisk helsevern 885          885          885          885          -10            -10            -10            -10            875          

TOTALT 86 209     86 209    86 209    86 209    -12 024     -12 024     -12 024     -12 024     74 185      

Nye driftstiltak, driftsreduksjoner 

og driftskonsekvenser ikke medtatt i driftsrammen:

Stimuleringstiltak rekruttering 200          

Redusert strømkostnad Lurøy omsorgssenter -100         -100         -100         -100         

Miljøterapeut særskilte behov 400          400          400          400          

Økte kostnade ressurskrevne brukere 300          300          300          300          

Personlig assistenter 1 245        1 245        

Omsorgsressurs indre distrikt 700          700          700          700          

Omsorgsressurs ytre distrikt 450          450          450          450          

Helsestasjon og skolehelsetjenesten 28            28            28            28            

Deltakelse fosterhjem Helgeland 70                 

Skjønnsmidler barnevern 45              

Reduksjon strø og kursvirksomhet -100         -100         -100         -100         

  

Totalt 3 238       2 923       1 678        1 678        -           -           -           -           

Bruttoutgifter Bruttoinntekter
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Stillingsbenevnelse Ant. pers. Stilling% Årsverk Merknad 

Helse- og sosialsjef 1 100 1  
Helse- og omsorgsleder 
Sekretær omsorg 

1 
1 

100 
100 

1 
0,5 

Vakant 

Sekretær sosial 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 4 100 1 Driftshjemmel 
     
Barnevern/sosial: 
Barnevernleder 
Barnevernkonsulent 
Sosialarbeider/saksbehandler 
Miljøterapeut 

 
1 
1 

Sosial/NAV 
Sosial/NAV 

 

 
100 
100 
75 
60 

 

 
1 
1 

0,75 
0,6 

 

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

 
1 
3 
 
 
 
 
1 
6 
14 
8 
1 
1 
 
 

11 
35 
16 
2 
6 
 
 

 
100 
185 

 
 
 
 

100 
30-100 
30-100 
25-100 

100 
40-100 

 
 

50-100 
40-100 
20-100 

100 
33-100 

 
 
 

 
1 

1,85 
 
 
 
 
1 
5 

10,2 
4,3 

1 
1 
 
 

10,9 
22,4 
5,5 
2 

3,8 
 
 

 
Kommunalt ansatt  
0.25 % kommunal stilling 

Tilsammen 129  88,85  

 

165 1,65 
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11 TEKNISK ETAT 
 

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. 
Det er utarbeidet plan for Enøk - tiltak, denne må følges opp med øremerkede midler 
og prioriteres. 

 Ha nok utleieboliger til ansatte og innenfor omsorg.  

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

 Å skaffe alle innbyggerne i Lurøy, godt, rent og tilstrekkelig vann 

 Sikre tilgjengelige områder for boliger og næringsformål. 

 Å klare å prioritere rådgivingstjeneste. 

 Opprettholde vedlikehold av vegnettet. 
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 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 
 

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.  

 Folkehelsearbeid og naturmangfold skal vektlegges i arealplanlegging og øvrig 
saksbehandling 

 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 

 
Handlingsmål 2019: 
 

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

 Innføre Faciliti FDVU på en slik måte at dette effektiviserer vedlikehold både for 
teknisk og for enhetene. 

 Ha en oppdatert brannordning for Lurøy kommune  

 Oppfylle lovbestemte krav til saksbehandlingstid  

 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 

 Sørge for at alle kommunale nyanlegg har tilfredsstillende universell utforming. Der 
eldre bygningsmasse utbedres skal UU 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  

 Minke sykefraværet i etaten. 
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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

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019

4000 Administrasjon teknisk 3 597    87          3 510     

4110 -4199 og 4210- 4219 Bygg og vedlikehold 13 357      7 700        5 657    

4200 Plan og oppmåling 1 657     822         835       

4220 Ungjobb 490       175         315        

4300 - 4690 Landbruk, natur og vilt 736       277         459       

4700 - 4899 Vei, Havn, VAR, Brann etc. 9 435    7 195      2 240    

4900-4999 Uteområder (drift) -        

TOTALT 29 272  -   -   -   16 256   -   -   -   13 016   

Nye driftstiltak, driftsreduksjoner 

og driftskonsekvenser (ikke innarbeidet i tall ovenfor)

reduksjon strøm og kurs/reise -75        

      

Totalt -75         -   -   -   -         -   -   -   
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Teknisk Etat 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  

Stillingsbenevnelse Ant. pers. Stilling% Årsverk Merknad 

Administrasjon teknisk:     
Teknisk sjef 1 100 1  
Leder byggdrift 1 100 1  
Næringsleder 
Sekretær 
Renholder 
 
Teknisk: 
Vedlikeholdsledere 
Vedlikeholdsarb./Fagarbeidere 
 
Plan og oppmåling: 
Kommuneplanlegger 
Avdelingsingeniør 
 

1 
1 
1 
 
 

4 
6 
 
 
1 
1 

50 
100 
17 
 
 

100 
40-100 

 
 

100 
100 

0,5 
1 

0,17 
 

 
4 

4,9 
 
 
1 
1 

(0,5 årsverk i sentr adm) 
 
 
 
 
 
40% + 25% vakant 

Landbruk, natur og vilt:     
Førstekonsulent 1 100 (50) 1 50% vakant 
     
Brann og redning: 
Feier 

 
1 

 
100 

 
1 

 

Brannkonstabler 31 7,5 2,33  

Til sammen 19 + 31  18,9  

 

Teknisk sjef 

Leder Byggdrift/Næringsleder 
(stedfortreder teknisk sjef) 

Sekretær teknisk 
(ansv. Ungjobb) 

Rådmann m/stab 

Brannsjef (teknisk sjef) 
Varabrannsjef (leder byggdrift) 

 
 
  

Leder byggdrift 
 
 
  Lovund 

Utrykningsleder 
6 brannkonstabler 

 
 
  
Sleneset 
Utrykningsleder 
6 brannkonstabler 

 
 
  
Onøy/Lurøy 
Utrykningsleder 
6 brannkonstabler 

 
 
  
Lurøy innland 
Utrykningsleder 
9 brannkonstabler 

 
 
  

Feier 

 
 
  
Lovund 
Vedlikeholdsleder 
Fagarbeider 

 
 
  
Lurøy innland 
Vedlikeholdsleder 
2 Fagarbeidere 

 
 
  
Onøy/Lurøy 
Vedlikeholdsleder 
Fagarbeider 
 

  Sleneset 
Vedlikeholdsleder 
0,5 vedlikeholdsarbeider 
 
  

Næringsleder 
 
 
  
Førstekonsulent 

(Landbruk) 

Kommuneplanlegger 
 
 

  Avdelingsingeniør 
 
 

  

Eiendomsskattekontor 
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12 Budsjettvedlegg – økonomiske oversikter 
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