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Rådmannens kommentar 
 

Rådmannens grunnlag til budsjett for 2020 samt økonomiplan 2020 - 2023 legges med dette 

fram til politisk behandling. 

 

Brønnøy kommune har over lenger tid vært inne i en økonomisk omstilling. Målet med denne 

omstillingen har vært å sikre en langsiktig bærekraftig økonomi. Med dette menes en 

kommuneøkonomi hvor tjenesteproduksjon er tilpasset kommunens faktiske inntekter, 

samtidig som det også er avsatt tilstrekkelige ressurser til å håndtere uforutsette forhold som 

måtte oppstå.  

 

Utfordringsbildet for Brønnøy kommune er imidlertid i stadig endring. Vi har en 

befolkningsnedgang med fallende fødselstall som direkte påvirker inntektsrammen til 

Brønnøy kommune. Brønnøy kommune må derfor forsterke innsatsen for å sikre en langsiktig 

økonomi. 

Kommuneøkonomien målt opp imot vedtatt budsjett i 2019 fremstår på noen områder som om 

det ikke er tilstrekkelig kontroll. Det må derfor tas grep når det gjelder å få ned kostnader og 

samtidig levere gode tjenester. Større grep vil bli gjort i forbindelse med budsjett for 2021. 

Dette vil krever mye arbeid, og budsjettarbeidet for 2020 vil derfor bli startet opp allerede i 

februar 2020. Rådmannen ønsker å forankre dette arbeidet først og fremst politisk, men også 

internt i organisasjonen. Dette er et arbeide som rådmannen og ledergruppen vil legge tyngde 

i.  

 

Årets budsjett forslag inneholder ingen større kutt eller endringer, dette vil være en del av den 

prosessen som settes i gang tidlig i 2020. Budsjettet for kan oppleves som stramt, men vi 

bestreber oss på å videreføre dagens tjenester på en god måte. Budsjettet krever derfor svært 

god budsjettdisiplin. Det er ingen større satsinger i budsjettet, men tidligere påbegynte 

satsinger innen velferdsteknologi og digital fornying videreføres.  

 

Ny kommunelov, som trer i kraft når det nye kommunestyret konstituerer seg.  Kravene til en 

langsiktig bærekraftig økonomiforvaltning er tatt inn i en generalbestemmelse i § 14-1, mens 

det i § 14-2 listes opp en rekke plikter for økonomiforvaltningen. Der det også er en egen 

bestemmelse om handlingsregler: «§ 14-2: Kommunestyret skal selv vedta finansielle måltall 

for utviklingen av kommunens økonomi.».  

Bruk av gode økonomiske måltall er helt avgjørende for å ivareta en bærekraftig økonomi på 

lang sikt. 

Så hvordan sikrer man bærekraftig økonomi på sikt? Handlingsregler/økonomiske måltall vil 

kunne fungere som en økonomisk temperaturmåler for raskt å kunne vurdere om kommunen 

driver innenfor sunne langsiktige rammer. På lang sikt bør kommunen drive innenfor de 

begrensninger som de vedtatte handlingsregler gir, men avvik for enkeltår kan aksepteres.  

I tråd med at det igangsettes en langsiktig økonomiarbeidet foreslår derfor rådmannen at vi 

samtidig innfører måltall for det økonomiske handlingsrommet   

Rådmannen har lagt følgende prinsipper til grunn ved utarbeidelsen av måltall:  

De skal være enkle å forstå  

De skal være enkle å finne – ved bruk av offentlig statistikk (Kostra)  

De skal være konkrete, målbare og relevante, og lett å sammenligne med andre kommuner  

Det skal ikke være for mange måltall  
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Handlingsregel 1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter  

Netto driftsresultat er et begrep som forenklet kan beskrives som hvor mye penger vi har igjen 

når alle regninger er betalt. Netto driftsresultat kan blant annet brukes til å sette av på fond til 

framtidige formål, finansiere investeringer og være en reserve for å møte uforutsette utgifter i 

løpet av året. Brutto driftsinntekter er summen av alle våre ordinære inntekter som skatt, 

rammetilskudd, eiendomsskatt, egenbetalinger og andre kommunale gebyrer.  

Mål: minimum 1,75 %.  

 

Målt i kroner betyr dette et årlig netto driftsresultat på om lag 12 mill. kr.  

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anser et 

driftsresultat over tid på om lag 1,75% for kommunene som nødvendig for å sitte igjen med 

tilstrekkelige midler til investeringer, og for å ha en sunn økonomi på sikt. Et netto 

driftsresultat i denne størrelsesorden, vil være med å sikre kommunens handlefrihet over tid. 

Nivået på lånegjelda og driftsfond vil også være med å påvirke hvor høyt netto driftsresultat 

bør være. Høy lånegjeld betyr isolert sett at driftsresultatet bør være høyere, spesielt i perioder 

med lav lånerente. Et stort driftsfond betyr at driftsresultatet kan være noe lavere. Totalt sett 

mener rådmannen at et nivå på 1,75% er et tilstrekkelig og forsvarlig nivå over tid. 

 

For Brønnøy er dette tallet negativt i budsjettforslaget.  

 

Handlingsregel 2: Netto rentebærende gjeld i prosent av brutto driftsinntekter  

 

Netto rentebærende gjeld er alle våre lån hvor renter og avdrag må dekkes over det ordinære 

driftsbudsjettet til kommunen. Typiske lån som faller inn under denne betegnelsen er lån 

opptatt til å finansiere skole- og barnehagebygg. Lån som finansierer prosjekter innenfor 

vann- og avløpssektoren er ikke lån som er innenfor denne definisjonen, da disse blir indirekte 

betalt tilbake fra innbyggerne via vann- og avløpsavgifter (kommunale avgifter). Videre er lån 

som vi tar opp i Husbanken for videre utlån (startlån) unntatt. Brutto driftsinntekter er 

summen av alle våre ordinære inntekter som skatt, rammetilskudd, eiendomsskatt, 

egenbetalinger og andre kommunale gebyrer.  

 

Mål: maks 80 %  

 

Målt i kroner betyr dette en rentebærende gjeld i størrelsesorden 600 mill. kr.  

Høy lånegjeld betyr at handlingsrommet for å gjennomføre ordinære driftsoppgaver er 

redusert. En stadig høyere lånegjeld betyr at en større andel av driftsinntektene går med til å 

betale renter og avdrag på våre lån. Handlingsrommet vil bli ytterligere redusert i perioder 

med stigende rentenivå. Generasjonsprinsippet tilsier at investeringer i dag må tilpasses et 

nivå slik at framtidig nedbetaling ikke blir urimelig belastende på kommende generasjoner. 

 

Brønnøy har en rentebærende gjeld på ca 630 millioner.  

 

Handlingsregel 3: Driftsfond i prosent av brutto driftsinntekter  

Driftsfond består av midler som vi har avsatt tidligere, blant annet deler av tidligere års 

regnskapsmessige mindreforbruk og netto driftsresultat. Populært kalles dette å ha penger på 

bok. Dette er midler som kommunestyret kan disponere fritt til ulike formål. Brutto 

driftsinntekter er summen av alle våre ordinære inntekter som skatt, rammetilskudd, 

eiendomsskatt, egenbetalinger og andre kommunale gebyrer.  

Mål: minimum 5%  
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Målt i kroner betyr dette at avsatte midler på driftsfondet bør være om lag 35 mill. kr.  

Det er flere gode grunner for å ha tilstrekkelige reserver på driftsfondet, blant annet å sikre en 

økonomisk buffer til uforutsette hendelser. Fondet kan benyttes til dekning av utgifter i både 

drifts- og investeringsregnskapet, samt svikt i inntekter. Videre vil kommunen være i stand til 

å gjennomføre prosjekter og tiltak av kort varighet (engangstiltak). Det vil også styrke 

muligheten til egenfinansiering av investeringer. 

 

Brønnøy kommune sitt ubunde driftsfond er etter 2019 på 45 millioner. Korrigert for 

premieavvik (ca 35 mill) er fondet på anslagsvis 10 millioner ved utgangen av 2019. 

 

Når administrasjonen utarbeider budsjett og økonomiplan legges statsbudsjettet til grunn. I 

tillegg benyttes det et konsekvensjustert budsjett der vi ser på fremtidig behov for rammer 

innenfor de ulike sektorer. Budsjett og økonomiplanarbeidet bygger videre på fjorårets 

vedtatte budsjett.    

 

 

Stats- og nasjonalbudsjettet 2020 

 

Kommuneøkonomien i 2019 

I Meld. St. 2 (2018–2019) Revidert nasjonalbudsjett 2019 ble realveksten i 

kommunesektorens samlede inntekter i 2019 anslått til 0,4 mrd. kroner. Videre ble det anslått 

en reell nedgang i de frie inntektene på 1,8 mrd. kroner. Nedgangen i frie inntekter hadde 

sammenheng med at ekstra skatteinntekter i 2018 i hovedsak ikke ble videreført. 

Den reelle veksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2019 anslås nå til 5,3 mrd. kroner. 

De frie inntektene anslås å øke reelt med 3,2 mrd. kroner. Inntektsveksten er vesentlig høyere 

enn lagt opp til i statsbudsjettet for 2019, noe som i hovedsak skyldes økte skatteinntekter i 

2019. Kommunesektorens skatteinntekter i 2019 ser nå ut til å bli 4,9 mrd. kroner høyere enn 

lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett for 2019, blant annet som følge av økende 

sysselsetting. Videre er utbytte til personlige skattytere for skatteåret 2018 fortsatt på et høyt 

nivå, trolig som følge av tilpasninger til økt utbyttebeskatning. Det bidrar til økte 

skatteinntekter for kommunene. Totalt utgjør dette en økning på 7 millioner for Brønnøy i 

2019.  

 

Kommunesektorens inntekter i 2020 

I kommuneproposisjonen for 2020 la regjeringen opp til en reell vekst i kommunesektorens 

samlede inntekter på mellom 0,2 og 1,5 mrd. kroner. Regjeringen legger nå opp til en reell 

vekst i samlede inntekter på knapt 3,2 mrd. kroner, tilsvarende 0,6 pst. Inntektsveksten er 

regnet fra inntektsnivået i 2019 slik det ble anslått etter stortingsbehandlingen av revidert 

nasjonalbudsjett for 2019. Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter er det 

lagt til grunn en pris- og kostnadsvekst i kommunal tjenesteyting på 3,1 pst. 

Regjeringen legger opp til en realvekst i frie inntekter i 2020 på 1,3 mrd. kroner. Det tilsvarer 

en realvekst på 0,3 pst. Inntektsveksten er regnet fra inntektsnivået i 2019 slik det ble anslått 

etter stortingsbehandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2019. Det innebærer at 

oppjusteringen av skatteanslaget for 2019 med 4,9 mrd. kroner, jf. punkt 3.1, ikke påvirker 

nivået på sektorens inntekter i 2020. 

Regjeringen foreslår at veksten i frie inntekter på 1,3 mrd. kroner i sin helhet tildeles 

kommunene. Av veksten begrunnes 400 mill. kroner med satsing på tidlig innsats i skolen og 

150 mill. kroner med satsingen på rusfeltet. 
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Veksten i frie inntekter i 2020 må sees i sammenheng med kommunesektorens anslåtte 

merutgifter som følge av befolkningsutviklingen. I kommuneproposisjonen for 2020 ble det 

vist til beregninger utført av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal 

økonomi (TBU) som viste merutgifter for kommunesektoren i 2020 på 1,3 mrd. kroner som 

følge av den demografiske utviklingen. Av dette ble det anslått at om lag 0,9 mrd. kroner må 

finansieres innenfor veksten i frie inntekter. De anslåtte merutgiftene er et uttrykk for hva det 

vil koste å opprettholde tjenestetilbudet i blant annet skole, barnehage og omsorgstjenesten 

med uendret standard og produktivitet i tjenestene. I kommuneproposisjonen for 2020 ble det 

anslått en nedgang i kommunesektorens samlede pensjonskostnader på 450 mill. kroner i 

2020, utover det som dekkes av den kommunale deflatoren. Anslaget er beheftet med 

usikkerhet. 

Etter dette anslås kommunesektorens handlingsrom å øke med 300 mill. kroner i 2020. Da er 

det tatt hensyn til merutgifter som følge av den demografiske utviklingen på 0,9 mrd. kroner, 

forventet reduksjon i pensjonskostnadene på 450 mill. kroner og satsinger finansiert innenfor 

veksten i frie inntekter på 550 mill. kroner. 

Ved fastsettelsen av veksten i frie inntekter til kommunesektoren i 2020 er det tatt hensyn til 

at kommunene skal dekke en større del av kostnadene til forvaltning, drift og vedlikehold av 

nasjonale e-helseløsninger og bidra mer til helsenettet. Det tas sikte på at kommunenes bidrag 

til finansiering av nasjonale e-helseløsninger korrigeres ut av veksten i de frie inntektene fra 

2021, og at regjeringen kommer tilbake til saken i kommuneproposisjonen for 2021. 

Regjeringens budsjettopplegg innebærer at kommunesektoren får noe økt handlingsrom, men 

det er fortsatt nødvendig å prioritere og sikre god ressursbruk. Det gjennomføres i dag et 

betydelig omstillings- og effektiviseringsarbeid i kommunesektoren, og bedre organisering av 

tjenestene kan frigjøre midler som vil styrke handlingsrommet ut over veksten i frie inntekter. 

 

Økning i kommunesektorens handlingsrom i 2020. 

 Mrd. kroner 

Vekst frie inntekter 1,3 

- merkostnader til demografi -0,9 

+ reduserte kostnader til pensjon 0,45 

- satsinger innenfor veksten i frie inntekter -0,55 

Økt handlingsrom 0,3 

 

Innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet 

Rammefinansiering i form av frie inntekter er hovedprinsippet for finansiering av 

kommunesektoren. Som varslet i kommuneproposisjonen for 2020 foreslår regjeringen å 

innlemme en rekke tilskudd i rammetilskuddet. Innlemming styrker det kommunale selvstyret 

og fører til mindre byråkrati i både staten og kommunesektoren. Følgende tilskudd foreslås 

innlemmet i 2020: 

 

• Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. 

• Tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. 

• Tilskudd til habilitering og rehabilitering. 

• Tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak. 
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• Tilskudd til opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med 

spesielle behov. 

• Tilskudd til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning. 

• Tilskudd til tidlig karriereveiledning for nyankomne innvandrere. 

• Tilskudd til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.–10. trinn. 

• Tilskudd til leirskoleopplæring. 

• Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig. 

• Tilskudd til inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn. 

• Tilskudd til regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse. 

• Tilskudd til skredsikring av fylkesveier. 

• Tilskudd til gang- og sykkelveier. 

 

Tidlig innsats 

Høsten 2018 og i 2019 var kompensasjonen til kommunene for innføringen av lærernormen 

øremerket. I 2020 legger regjeringen opp til at midler til tidlig innsats i skolen gjennom økt 

lærerinnsats på 1.–10. trinn, innlemmes i rammetilskuddet til kommunene, slik det ble varslet 

i Prop. 113 S (2018–2019) Kommuneproposisjonen 2020. Det innebærer at det blir overført 1 

316,8 mill. kroner fra kap. 226, post 63 på Kunnskapsdepartementets budsjett. Midlene blir i 

2020 fordelt særskilt (tabell c) for å ta hensyn både til kommuner med et relativt og med et 

absolutt behov for lærerårsverk. I tillegg er 400 mill. kroner av veksten i de frie inntektene til 

kommunene begrunnet med tidlig innsats i skolen. Disse midlene må sees i sammenheng. 

Samlet sett innebærer dette at midler som kan benyttes til flere lærerårsverk som følge av 

lærernormen videreføres på om lag på samme nivå i 2020 som i 2019, og at lærernormen er 

mer enn fullt ut finansiert når behovet for kompensasjon blir beregnet på kommunenivå. Fra 

2021 vil midlene som blir innlemmet i rammetilskuddet bli fordelt etter de ordinære kriteriene 

i inntektssystemet. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2019–2020) for Kunnskapsdepartementet. 

 

Opptrappingsplanen for rusfeltet 

Regjeringen har satt som mål å øke bevilgningene til rusfeltet med 2,4 mrd. kroner, i tråd med 

langsiktige mål og tiltak i Prop. 15 S (2015–2016) Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–

2020). Rapporteringen viser at regjeringens innsats med opptrappingsplanen har gitt resultater 

i økt tjenesteyting og flere årsverk. For 2020 er 150 mill. kroner av veksten i kommunenes 

frie inntekter begrunnet med behovet for å fullføre den flerårige satsingen på å styrke 

tjenestene på rusfeltet. Planen vil med dette være oppfylt med 2,45 mrd. kroner. Se nærmere 

omtale i Prop. 1 S (2019–2020) for Helse- og omsorgsdepartementet. 

 

Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser 

Investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser har i perioden 2014–2019 økt betydelig for 

å gi kommunene bedre muligheter til å fornye og øke tilbudet av omsorgsplasser for personer 

med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, uavhengig av alder, diagnose eller 

funksjonsnedsettelse. Stortinget vedtok ved behandlingen av statsbudsjettet for 2019, jf. Innst. 

11 S (2018–2019), at investeringstilskuddet fordeles på to poster og at 50 pst. av den samlede 

tilsagnsrammen nyttes til ren netto tilvekst av heldøgns plasser. Den resterende andelen av 

tilsagnsrammen nyttes til rehabilitering/modernisering, utskifting av eksisterende plasser og 

tiltak som ikke innebærer netto tilvekst. I budsjettforslaget for 2020 foreslås det en samlet 

tilsagnsramme på 3 595 mill. kroner. Rammen gir rom for tilsagn om tilskudd til om lag 2 000 

heldøgns omsorgsplasser. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2019–2020) for Helse- og 

omsorgsdepartementet. 
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Kompensasjon for endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger 

Med virkning fra 1. januar 2018 ble det gjennomført endringer i regelverket for 

arbeidsavklaringspenger. I revidert nasjonalbudsjett for 2019 ble kommunene kompensert 

gjennom en økning i rammetilskuddet på 90 mill. kroner for anslåtte merutgifter som følge av 

disse endringene. Kompensasjonen videreføres i 2020. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2019–

2020) for Arbeids- og sosialdepartementet. 

 

Frivilligsentraler 

De øremerkede midlene til frivilligsentraler ble overført fra Kulturdepartementets budsjett til 

rammetilskuddet til kommunene i 2017. Det ble varslet at midlene skulle gis en særskilt 

fordeling i fire år. Bevilgningen ble økt i forbindelse med innlemmingen i 2017, og den er 

ytterligere økt i 2018 og 2019. Det foreslås en økning på 12,8 mill. kroner i 2020 til 

nyetablerte sentraler. Totalt fordeles det 200,2 mill. kroner i 2020. Den kommunevise 

fordelingen går fram av tabell c-K i Berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2019–

2020) Grønt hefte. Fra 2021 vil midlene bli fordelt etter ordinære kriterier i inntektssystemet. 

Se også omtale i Prop. 1 S (2019–2020) for Kulturdepartementet. 

 

 

Kommunene i Nordland  

 

Vekst i frie inntekter fra 2019 til 2020 

Frie inntekter omfatter rammetilskudd og skatteinntekter. Kommunene i Nordland anslås 

samlet sett å få en nominell vekst i frie inntekter på 2,2 prosent fra 2018 til 2019. Brønnøy får 

en vekst på 1,8 %. Det er imidlertid store forskjeller mellom kommunene i fylket. Endringer i 

utgiftsbehov, spesielt gjennom befolkningsendringer, er en viktig forklaringsfaktor til ulike 

vekstanslag. 

 

Inntektssystemet 

 
Frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter. Det er inntekter som kommunene 

og fylkeskommunene kan råde fritt over, uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover 

og regelverk. Nivået på de frie inntektene blir bestemt ut ifra pris- og lønnsvekst, vekst i frie 

inntekter, innlemming av øremerkede tilskudd, satsinger over rammetilskuddet og korreksjon 

av rammetilskuddet for oppgaveendringer. Når nivået på samlede frie inntekter for 2020 er 

fastsatt, kommer en fram til størrelsen på samlet rammetilskudd ved å trekke anslaget for 

skatteinntekter fra nivået på samlede frie inntekter. 

 

Det overordnede formålet med inntektssystemet er å utjevne kommunene og 

fylkeskommunene sine forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne sine. 

Ved fordelingen av rammetilskuddet tar en hensyn til strukturelle forskjeller i kommuners og 

fylkeskommunenes kostnader (utgiftsutjevning) og forskjeller i skatteinntektene 

(skatteutjevning).  Utgiftsutjevningen er grunngitt med at demografiske, geografiske og 

sosiale forhold gir strukturelle kostnadsskiller som kommunene og fylkeskommunene i liten 

grad kan påvirke. For at kommuneenheten skal kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til 

innbyggerne sine, må en ta hensyn til slike strukturelle kostnadsforskjeller når de økonomiske 

rammene for den enkelte kommune og fylkeskommune blir fastsatt.  
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Skatteutjamninga omfatter inntekts- og formuesskatt fra personlige skatteytere og 

naturressursskatt fra kraftforetak. Inntektssystemet inneholder også tilskudd som utelukkede 

er grunngitt ut fra regionalpolitiske målsettinger. Regionalpolitiske tilskudd til kommunene 

er Nord-Norge- og Namdalstilskudd, småkommunetilskudd, distriktstilskudd Sør-Norge og 

storbytilskudd.  Kommuner med særlig høy befolkningsvekst får et eget veksttilskudd. I 

tillegg blir det gitt skjønnstilskudd for å kompensere kommuner og fylkeskommuner for 

spesielle, lokale forhold som ikke blir fanget opp i den faste delen av inntektssystemet. 

 

Rammetilskuddet 

Beregning av rammetilskuddet er gjort med basis i Grønt heft – Beregningsteknisk 

dokumentasjon til St.prp. nr. 1. 

 

Nord-Norge- og Namdalstilskudd 

Nord-Norge- og Namdalstilskuddet er et særskilt regionalpolitisk virkemiddel. Tilskuddet 

skal bidra til å gi kommuner i Nord-Norge og Namdalen muligheter til å gi et bedre 

tjenestetilbud enn kommuner ellers i landet. Tilskuddet skal også bidra til å muliggjøre en høy 

kommunal sysselsetting i områder med et konjunkturutsatt næringsliv. 

 

Tilskuddet gis med en sats per innbygger, som differensieres mellom ulike områder. Satsene 

for 2020 er: 

Kommuner i: Kroner per innbygger 

Nordland og Namdalen 1 812 

Troms utenfor tiltakssonen 3 476 

Tiltakssonen i Troms 4 095 

Finnmark 8 487 

Brønnøy kommune får 14 344 000 kroner i Nord-Norgetilskudd.  

 

Innbyggertilskudd før omfordeling 

Innbyggertilskudd blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er 25 083 

kroner i 2020, for Brønnøy kommune utgjør dette: 25 083 kroner * 7 925 innbyggere = 198 

787 000 kroner.  

 

Utgiftsutjevning (også omtalt under kostra/effektivitetsanalyser) 

Innbyggerne i landets kommuner etterspør kommunale tjenester i ulik grad. I tillegg er det 

relativt store forskjeller mellom kommunene i hvor mye det koster å produsere og tilby de 

samme kommunale tjenestene. Målet med utgiftsutjevningen er å fange opp og korrigere for 

slike variasjoner. Det foretas en omfordeling i innbyggertilskuddet fra de kommunene som er 

billigere å drive enn landsgjennomsnittet, til de kommunene som er dyrere å drive enn 

landsgjennomsnittet. Under er en tabell som viser hvordan utgiftsutjevningen blir beregnet. 

Summen av alle kriteriene utgjør en indeks for beregnet utgiftsbehov som i neste trinn i 

beregningen brukes til å beregne kommunens trekk eller tillegg i innbyggertilskuddet. 
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  BRØNNØY Bruk av folketall 1.7.2019 

  Antall 

Utgifts-

behovs-

indeks Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutj 

        kr per innb  1000 kr 

0-1 år 108          0,6521  -0,19 %                             -107              -847  

2-5 år 359          1,0019  0,03 %                                14               114  

6-15 år 1 022          1,0738  1,93 %                           1 058            8 387  

16-22 år 713          1,0532  0,12 %                                68               539  

23-66 år 4 415          0,9681  -0,34 %                             -184           -1 460  

67-79 år 931          1,0670  0,38 %                              208            1 645  

80-89 år 315          1,1568  1,21 %                              664            5 262  

over 90 år 62          0,9260  -0,29 %                             -158           -1 252  

Basistillegg 0,6431          1,5798  0,93 %                              512            4 057  

Sone 84 271          2,7601  1,80 %                              985            7 802  

Nabo 17 639          1,2574  0,26 %                              144            1 141  

Landbrukskriterium 0,0030          2,0538  0,22 %                              121               962  

Innvandrere 6-15 år ekskl 

Skandinavia 85          1,1151  0,08 %                              44              350  

Flyktninger uten 

integreringstilskudd 100          0,4421  -0,47 %                             -257           -2 037  

Dødlighet 65          1,0899  0,41 %                              226            1 790  

Barn 0-15 med enslige forsørgere 227          1,3124  0,55 %                              303            2 403  

Lavinntekt 331          0,8075  -0,21 %                             -117              -929  

Uføre 18-49 år 211          1,3197  0,21 %                              114               903  

Opphopningsindeks 0,1540          0,5988  -0,39 %                             -211           -1 674  

Aleneboende 30 - 66 år 683          0,9681  -0,06 %                               -34              -270  

PU over 16 år 48          1,6663  3,27 %                           1 794          14 218  

Ikke-gifte 67 år og over 609          1,1468  0,67 %                              369            2 922  

Barn 1 år uten kontantstøtte 39          0,6667  -0,56 %                           -307           -2 434  

Innbyggere med høyere utdanning 1 511          0,7319  -0,49 %                             -271           -2 144  

1 Kostnadsindeks          1,09077  9,08 %                           4 978          39 450  

(Tillegg/trekk kr pr innb.)           

        Alle tall i 1000 kr   

                              39 450    

3 Nto.virkn. statl/priv. skoler       3 964   

4 Sum utgiftsutj. mm (2+3)                               43 414    

            

 

Brønnøy kommune får altså kr. 39 450 i utgiftsutjevning (ekskludert netto virkning 

statlig/private skoler) for 2020. Noe som betyr at våre innbyggere er vektet slik at de er 39,4 

millioner dyrere enn en ”normalkommune”. 

 

For Brønnøy kommune har utviklingen vært som følger når det gjelder utjevningen: 

 

1000 kr 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Utgiftsutjevningen            

31.702  

               

32.406  

         

43.079  

             

38.296  

            

31.544  

            

42.177  

            

42.283  

            

43.414  
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Denne utgiftsutjevningen  ligger altså inne i de ca 500 millionene vi får tilført hvert år og 

varierer i takt med hvor mange vi har i hver kategori i forhold til landet for øvrig. Ingen av 

disse midlene er øremerket, men det totale beløpet på 500 millioner danner grunnlaget for 

hele budsjettet og fordeles (etter budsjettprosess) til alle områder hvert år. 

 

Fra 2016 til 2017 tapte vi mye på endringer i vektingen av kriterier i forbindelse med nytt 

inntektssystem som ble vedtatt i 2016. Altså ikke at våre innbyggere ble noe «billigere» enn 

andre kommuner, men systemendringer.  

   

Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler 

Enkelte kommuner har elever i statlige og private grunnskoler. Disse elevene har ikke 

kommunene utgifter for. Trekkordningen for statlige og private skoler medfører at kommuner 

med elever i statlige og private skoler trekkes et gitt beløp per elev for de elevene kommunene 

ikke yter grunnskoletjenester til. Summen av trekk fra kommuner med elever i statlige og 

private skoler fordeles ut igjen til alle landets kommuner etter kommunenes andel av beregnet 

utgiftsbehov (kostnadsnøkkelen). Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler 

omfordeler midler fra kommuner med mange elever i statlige og private skoler til kommuner 

med få eller ingen elever i statlige og private skoler. 

 

INGAR – Inntektsgarantitilskudd 

Et spleiselag for alle kommuner der de kommuner som taper mye fra ett år til ett annet mottar 

midler. For 2020 medfører dette at Brønnøy gir fra seg 427 000. I 2017 fikk vi ca 7,5 

millioner av denne potten på grunn av reduserte inntekter.   

 

Tilskudd med særskilt fordeling 

Noen enkeltsaker fordeles ikke etter inntektssystemets ordinære kriterier, men gis en særskilt 

fordeling.  

 

Saker med særskilt fordeling for Brønnøy kommune: 

Enkeltsaker 2019 2020 

Helsestasjon/ skolehelsetjeneste 1 344 000 1 364 000 

Tidlig innsats/lærertetthet tidligere øremerket   1 377 000 

Frivillighetssentraler 414 000 427 000 

Sum tilskudd med særskilt fordeling Brønnøy 

kommune 

1 758 000 kr 3 168 000 kr 

 

Skjønnstilskudd 

Skjønnstilskuddet blir brukt til å kompensere kommuner for spesielle lokale forhold som ikke 

fanges opp i den faste delen av inntektssystemet. 

 

Kommunal- og regionaldepartementet fastsetter de fylkesvise rammene, mens fylkesmannen 

foretar fordelingen til den enkelte kommune. Brønnøy kommune har foreløpig ikke fått tildelt 

skjønnsmidler for 2020. Fylkesmannen i Nordland har foreløpig holdt tilbake alle 

skjønnsmidlene. Noen av områdene som kan søkes midler om har frist i løpet av 2020, som 

f.eks ressurskrevende brukere som Brønnøy vil søke midler for gjeldene i 2020.   

 



Budsjettkommentarer 2020 Side 12 
 
 

Oppsummert totalt rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning: 

        2019  2020 

Nord-Norge tilskudd 13 973 000  14 344 000 

Innbyggertilskudd 195 775 000  198 787 000 

Utgiftsutjevning 42 283 000  43 414 000 

INGAR -422 000  - 427 000 

Tilskudd med særlig fordeling 1 758 000 3 168 000 

Skjønnstilskuddet 0 0 

Totalt rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning  253 367 000  259 286 000 

 

Skatt 

Forslag til kommunale og fylkeskommunale skattører er fremmet i St.prp. nr. 1 Skatte-, 

avgifts- og tollvedtak. 

 

Skatt for Brønnøy er for 2020 beregnet til kr. 203 987 000. 

 

Inntektsutjevning 

Skatteutjevningen jevner delvis ut forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. 

Skatteutjevningen for kommunene omfatter inntekts- og formuesskatt fra personlige 

skatteytere og naturressursskatt fra kraftforetak. Kommuner med skatteinntekter under 

landsgjennomsnittet blir kompenserte for 60 pst. av differansen mellom egen skatteinngang 

og landsgjennomsnittet. Kommuner med skatteinngang over landsgjennomsnittet blir trukket 

for 60 pst. av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. 

Kommuner med skatteinntekter under 90 pst. av landsgjennomsnittet blir i tillegg kompensert 

for 35 pst. av differansen mellom egne skatteinntekter og 90 pst. av landsgjennomsnittet. 

Finansieringen av tilleggskompensasjonen skjer ved at hver kommune blir trukket med et likt 

beløp pr. innbygger. 

Skatteutjevningen for hver kommune blir beregnet fortløpende ti ganger i året, etter hvert 

som skatteinngangen foreligger og trukket eller tillegg i skatteutjamninga blir avregnet mot 

kommunens utbetaling av rammetilskudd.  

Netto inntektsutjevning er for Brønnøy kommune i 2020 beregnet til 36 348 000 kroner, 

denne endres ettersom skatteinngangen øker eller reduseres i forhold til anslaget. Øker 

skatteinngangen med 1 million lokalt, minker inntektsutjevningen med ca 900 000. 

 

Oppsummering frie inntekter:  

       2019   2020 

Rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning 253 911 000 259 286 000 

Skatt på inntekt og formue 200 706 000 203 987 000 
Netto inntektsutjevning 35 616 000 36 348 000 

Sum  490 200 000 499 600 000 
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Som tallene viser øker kommunens frie inntekter med 9,4 millioner. Dette skal dekke lønns og 

prisvekst på anslagsvis 9 millioner kroner, ivareta demografiske endringer og økning i saker med 

særskilt fordeling.  
 

 

Økonomiske nøkkeltall 

 

Fra 2001 ble samtlige kommuner i Norge pålagt å innrapportere regnskaps- og tjenestedata til 

SSB. Disse KOSTRA-tallene kan gi indikasjoner på hvordan kommunens prioriteringer og 

status er sammenlignet med andre kommuner. Det er verdt å merke seg at disse dataene ikke 

gir absolutte svar, men grunnlag for drøftinger basert på sammenligninger med andre 

kommuner.  

 

Prioriteringer i Brønnøy 

  Brønnøy K gr. 11 

  2016 2017 2018 2018 

Barnehage  13,3 12,1 12,1 12,9 

Administrasjon og styring   9,2 8,3 7,5 7,2 

Grunnskole  23,6 24,3 26,5 23,9 

Helse, pleie og omsorg  37,8 36,9 38,5 39,5 

Barnevern 3,3 3,4 3,6 3,7 

Sosialtjeneste 4,3 4,1 5,1 5,2 

Øvrige, landbruk, samferdsel, brann, kirke, kultur   6,7 7,6 

 

Denne statistikken viser hvordan kommunen prioriterer sine midler og ikke nødvendigvis noe 

om effektivitet. Kun hvordan kommunens og gruppe 11 sin  «økonomiske kake» er fordelt.  

 

KOSTRA- og effektivitetsanalyse 

Telemarksforskning har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som skal illustrere 

hvordan kommunens ressursbruk på sentrale tjenesteområder harmonerer med kommunens 

økonomiske rammebetingelser, dvs. vi tar hensyn til både beregnet utgiftsbehov og reelt 

inntektsnivå.  

 

Tjenesteområde Mer-/mindreutgift 2018 (mill. kr) 

sammenlignet med 

Landsgjennom «Normert «Normert og 

-snittet nivå» inntektsjust. 

nivå» 

Barnehage -3,3 -0,1 -4,6 

Administrasjon 7,6 6,6 4,4 

Landbruk 0,7 -0,2 -0,2 

Grunnskole 29,4 17,8 10,8 

Pleie og omsorg 29,3 -8,7 -17,9 

Kommunehelse 10,4 8,3 7 

Barnevern 1,1 -0,5 -1,6 
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Sosialtjeneste -5,8 -3,4 -4,9 

Sum 69,5 19,8 -7,0 

Administrasjon har meravskrivinger på 6,5 mill i forhold til andre kommuner ført mot administrasjonsfunksjonen 

 

Beregningene viser at Brønnøy kommune samlet sett hadde mindreutgifter på 7 mill. kr i 

forhold til kommunens «normerte og inntektsjusterte utgiftsnivå» i 2018. 

 

Kostratallene (uten korreksjon for befolkningssammensetting) viser at Brønnøy kommune, på 

de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, hadde merutgifter i forhold til 

landsgjennomsnittet på 69,5 mill. kr i 2018. Tabellen korrigerer opprinnelige KOSTRA tall 

for at det innen gitte tjenesteområder tas høyde for forskjeller i utgiftsbehov mellom 

kommuner. Den faktiske ressursbruken på ulike tjenesteområder ses i sammenheng normert 

utgiftsbehov (basert på kommunens verdi på aktuell delkostandsnøkkel innenfor 

inntektssystemet, forklart tidligere i dokumentet). Det beregnes da et mer-/mindreforbruk målt 

mot dette normerte utgiftsnivået. Tabellen viser altså at brønnøy kommune brukte 7 millioner 

mindre (i 2018) enn hva som er hva som kan forklares gjennom kommunens demografi og 

utgiftsbehov. Dette tallet er altså en kraftig forbedring fra 2015 da vi lå 31 millioner over.  

 

Fortsatt utfordringer  

Som tallene viser har vi for høyt utgiftsnivå knyttet til kun til grunnskole og kommunehelse, 

hvis vi korrigerer for meravskriving innenfor administrasjon.   

 

Hvordan påvirkes kommunens utgifter av den demografiske utviklingen? 

 

Fremtidig befolkningsvekst vil kunne si noe om hvor kommunen bør forberedes seg på at det 

kommer større behov som må løses med mer effektiv drift eller økte rammer.  

 

Innbyggertallsutvikling og alderssammensetning har stor betydning for nivået på de statlige 

overføringene. Meningen er at rammetilskuddet skal reflektere at de ulike aldersgruppene 

ikke koster kommunekassen det samme. Yrkesaktive mennesker klarer seg i hovedsak selv, 

mens de yngste skal ha barnehage og skoleplass. De eldste gir kostnader på helse og 

omsorgstjenestene. Samtidig er det ikke sikkert at en kommune får reduserte kostnader i 

tjenestetilbudet på grunn av demografiske endringer. Kommunen vil da oppleve at det blir 

mindre penger til rådighet. 

 

Beregnede demografikostnader (befolkningsendringer) frem til 2023 og anslag på 2040 

knyttet til den demografiske utviklingen 

 2020 2021 2022 2023 2020-2023 2020-2040 
0-5 år -4,2 -3,5 0,1 0,3 -7,4 5,8 
6-15 år 1,3 1,8 -0,6 0,6 3,0 3,8 
16-66 år -0,1 0,3 0,1 0,0 0,2 4,5 
67-79 år 2,1 2,5 2,1 1,2 8,0 29,6 
80-89 år 1,3 -1,0 -1,2 3,8 3,1 59,3 
90 år og eldre 0,7 1,5 2,2 -0,4 4,1 32,5 
Sum 1,2 1,5 2,8 5,6 11,0 135,4 

0-66 år -3,1 -1,5 -0,4 0,9 -4,1 14,1 
67 år + 4,2 3,1 3,2 4,6 15,1 121,3 
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Tallen i tabellen er alvorlige når det gjelder to forhold: 

• Den ene er anslaget på mindre kostnader i aldersgruppen 0 – 5 år på anslagsvis 7,4 

millioner i planperioden. Dette bygger på for optimistiske barnetall, da situasjonen 

med antall fødte har forverret seg siden dette tallmaterialet ble utarbeidet. En videre 

utvikling basert på siste to år i fødselstallene medfører at kommunen vil ha mindre 

kostnader på ca 18 millioner til barnehage i planperioden på grunn av færre barn.  

 

  01.07.2014 01.07.2015 01.07.2016 01.07.2017 01.07.2018 01.07.2019 

0-1 år 197 179 173 160 127 108 

 

Som tabellen viser har vi bare siden 2014 gått fra 197 barn i to årskull (0-1 år) til 108 i 

2019. Når disse blir barnehagealder, mister vi ca 160 000 per barn i overføringer. Når 

de når skolealder er beløpet ca 100 000.  

 

Effekten ville blitt reduseres hvis hele Norge har samme utvikling i barnetall, da det er 

vår andel av årskullet som får utslag på de frie inntektene. Utviklingen viser dessverre 

at vi i perioden 2014 -2019 har gått fra en andel på 106 % til en andel på 65 % i 

aldersgruppen 0 – 1 år.  

 

• Den andre forholdet som er grunn til å ta på alvor, er det enorme behovet innenfor 

eldreomsorg som ligger foran oss. 15,1 millioner bare i planperioden, mens anslaget 

frem til 2040 er på 121,3 millioner. Dette bekrefter viktigheten i å fortsette satsningen 

på velferdsteknologi for å forsøke å redusere dette behovet mest mulig.  

 

Brønnøy vil i likhet med resten av landet stå ovenfor store utfordringer ved at det blir stadig 

færre yrkesaktive i forhold til antall eldre.  

Arbeidskraftbehovet kan etterhvert bli vanskelig å dekke, spesielt innenfor pleie- og 

omsorgsyrker. Samtidig blir det relativt sett færre i yrkesaktiv alder til å yte omsorg for 

hjemmeboende eldre.  

 

Aldersbæreevnen viser forholdet mellom andel av befolkningen i yrkesaktiv alder (16-66 år) 

og andel av befolkningen over 67 år, og er av vesentlig interesse for finansiering av pensjoner, 

velferds-tilbud og pleie- og omsorgstjenester. Anslaget i 20 års perspektivet er at kommunen 

ligger an til en vesentlig reduksjon av antall yrkesaktive i forhold til antall eldre. Per i dag har 

vi 4 i «arbeidsalder» per innbygger over 67 år. Om 20 år er dette beregnet til 2,4. Dette blir en 

betydelig utfordring spesielt i forhold til rekruttering av arbeidskraft til pleie- og 

omsorgssektoren, men også innenfor øvrige sektorer. 

 

Budsjettarbeid 2020 med økonomiplan 

 

Lønnsvekst og prisvekst 

I statsbudsjettet er det beregnet deflatoren (lønns og prisvekst) på 3,1 %. Dette er tatt 

høyde for i budsjettet. Utfordringen er at deflatoren beregnes ut fra en vekting mellom 

pris og lønn som ikke er riktig for Brønnøy kommune. Det er anslått en lønnsvekst i 

kommunene på 3,6 %, dette utgjør i overkant av 60% av deflator, mens lønn utgjør ca ¾ 

deler av vårt budsjett. Vi taper rundt 0,7 millioner bare på denne «formelen».  
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Eiendomsskatt 

Eiendomsskatt er budsjettert med ca. kr. 26 millioner i 2020 noe som betyr 5 promille. At 

eiendomsskatten skulle reduseres til 5 promille har vært kjent lenge, men i tillegg ble det 

innført en tvungen reduksjonsfaktor på 30 % på alle boliger. Dette kom som en stor 

overraskelse på kommunene i høst. Hvis Brønnøy både skal redusere til 5 promille og i tillegg 

redusere grunnlaget med 30 % medfører dette en reduksjon på til sammen 11,5 millioner fra 

2019 til 2020. Dette har vi ingen mulighet til å ta inn så raskt og det forslås derfor et alternativ 

til dette. Det forslås at det vedtas en kontorjustering på verdien av skatteobjekter. Denne kan 

maks settes til 10%. I tillegg fjernes bunnfradraget på 100 000. Bunnfradraget vil bli forslått 

gjeninnført for 2021. Med denne justeringen reduseres inntekten fra eiendomsskatten med 7 

millioner, noe som fortsatt er vesentlig mer enn de 3,5 millionene vi antok når skatten skulle 

reduseres til 5 promille. Disse endringene kan oppsummeres med utgangspunkt i en 150 kvm 

stor bolig med beliggenhet i Brønnøysund.   

 

 

  Dagens nivå 

Anslått for 
2020 med 5 
promille 

Realitet 2020 med 
lovpålagt 
reduksjonsfaktor 

2020 med 
rådmannens 
forslag 

Pris per kvm 10 000 10 000 7 000 7 700 

Bunnfradrag 100 000 100 000 100 000 0 

Eiendomsskatt 8 400 7 000 4 750 5 775 

 

Som tabellen viser betaler man i dag 8 400, mens kommunen trodde dette skulle bli redusert 

til 7 000. Rådmannens forslag medfører at boligeier i 2020 må betale ca 5 775 i stedet for 

7 000.  

 

Renter 

Det er budsjettert med ca kr. 20 000 000 i renteutgifter for 2020.  Det er her lagt til grunn 3,8 

% rente på i underkant av 1/4 av låneporteføljen (fast rente swap rente) og 2,5 % på 

resterende. Det er videre budsjettert med kr. 3 500 000 i renteinntekter basert på erfaringstall. 

Dette inkluderer renter fra HK og startlån. 

   

2,5 % rente er lagt inn i hele planperioden. Anslagene er høyere, men fastrente på 3,8 som 

opphører i 2021 vil redusere risikoen for dette i planperioden. Kommunestyret kan hvis 

ønskelig legge seg på en fast prosent fremover og sette av/bruke over/under.  

 

Utbytte 

Ordinært utbytte fra Helgelandskraft A/S er budsjettert med kr. 4 500 000 og TTS med 1 

000 000. Dette er ca anslag og de 5,5 millionene benyttes i driften. Helgelandskraft A/S 

betaler også rente og avdrag på et ansvarlig lån.  Brønnøy kommunes andel er for 2019 på ca. 

2,1 million kr. Disse inntektene må i sin helhet legges inn i investeringsbudsjettet.  

 

Havbruksfond 

Brønnøy vil motta midler fra havbruksfondet i 2020.  Det er foreslått bruk av 10,5 millioner 

av disse midlene. Hvis vi ikke mottar tilstrekkelig midler gjennom havbruksfondet, vil dette 

bli finansiert av disposisjonsfond.  
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Avdrag på lån 

Avdrag er budsjettert med kr. 30 700 000, noe som er tilnærmet likt beregnet minste tillatte 

avdrag i henhold til ny kommunelov.   

 

Bruk av disposisjonsfond 

Kommunens disposisjonsfond er på 51 millioner. 35 millioner av dette er «monopolpenger» 

knyttet til premieavvik. De øvrige 16 er frie midler som kan benyttes uansett tiltak. Det er 

budsjettert med en bruk på 6,5 millioner i 2019, men skal samtidig styrkets med mottatt 

havbruksfondsmidler i 2019. Det forslås å bruke ca 10 millioner av disposisjonsfondet i 2020. 

Samtidig skal midler fra havbruksfondet styrke fondet også i 2020.  

 

Pensjon 

Kommunen burde hatt fond stående som tilsvarte det amotiserte premieavviket (tidligere 

betalte, men ikke regnskapsførte pensjoner). Situasjonen er nå den at kommunen har et 

økende negativt premieavvik i balansen, uten noe fond som motpost.  Dette får 

likviditetsmessige konsekvenser.  Kommunen vil også få økte pensjonskostnader i årene 

framover, noe en bør tilstrebe og bygge opp fond for å dekke. Amortisert premieavvik (betalt, 

men ikke regnskapsført) utgjorde pr. utgangen av 2018 ca. kr. 35 millioner kroner.  Dette 

belastes regnskapet med ca 7 millioner i året.  Det betyr at vi for 2020 belaster regnskapet 

med 2020 pensjon + 7 millioner av gammel pensjon. I prosent betaler vi ca 19 % av lønn i 

pensjon, men regnskapsfører i overkant av 16 %. 

 

Balanse i økonomien 

Kommunen har i de siste årene levert overskudd. Vi har opparbeidet et disposisjonsfond og 

betalt ned tidligere års underskudd. For budsjettåret 2020 har vi ikke greid å sette av noen 

buffer, men har tvert imot forslått bruk av disposisjonsfond på ca 10 millioner. Men vi har 

ikke budsjettert med noen inntekt fra havbruksfondet, som vil erstatte fondsbruken hvis dette 

blir en realitet også i 2020.  

 

Økte rammer i 2020 

For budsjettåret 2019 fikk flere områder økt rammen sin på bakgrunn av budsjettprosessen og 

vurdering av driftsnivå kontra tildelt budsjett for 2018. For 2020 er det kun marginale 

økninger på enkelte områder. Dette gjelder følgende: 

 

• Personal og næring med 2 millioner 

o Nye stillinger 

• IKT med 2,6 millioner 

o Velferdsteknologi som er vedtatt tidligere, samt lisensøkninger.  

• Oppvekst med 2 millioner 

o Økte overføringer til private barnehager 

• Helse og omsorg med 1,6 millioner 

o I hovedsak miljøterapi, hjemmetjeneste og støttekontakt/avlastning 

 

 

Kutt/reduksjoner i 2020 

 

• Oppvekst 3,6 millioner 

o Kutt på grunn av lave barnetall og mindre behov innen barnehagedriften.  
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• Helse og omsorg 2,5 millioner 

o  0,3 millioner i mindre husleie NAV. 2 millioner legekontoret i økt inntekt. 0,2 

millioner ved bruk av prosjektmidler/fond knyttet til fysioterapi.    

 

• Eiendom  

o 0,4 millioner gjennom salg av eiendom og føring av lønn til prosjekt.  

 

Det er i tillegg tilført 10,5 millioner i bruk av havbruksfond/disposisjonsfond  

 

 

Netto driftsresultat 

Selv om anslagene for resultat regnskap 2019 ikke er positive og det er stadig større behov 

knyttet til tjenesteyting, har vi et budsjett i balanse for 2020. Men balansen er ikke i henhold 

til målsettingen om at kommunen skal ha et positivt netto driftsresultat for å gjenvinne sin 

økonomiske handlefrihet. Netto driftsresultat er før avsetninger og bruk av fond.  

 

Netto driftsresultat blir blant annet brukt av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal 

økonomi (TBU) som en hovedindikator for økonomisk balanse i kommunesektoren.  

TBU har tidligere gjort beregninger som indikerer at netto driftsresultatet over tid bør ligge på 

om lag 1,75 prosent av driftsinntektene for at kommuner skal sitte igjen med tilstrekkelige 

midler til avsetninger og investeringer.  

 

 
 

 

Som det framgår av figuren, hadde Brønnøy et netto driftsresultat på 4,4 prosent i 2018. Det 

bør altså for økonomiplanene være et mål om at netto driftsresultat skal ligger på rundt 1,75 % 

jamfør rådmannens forslag om økonomiske nøkkeltall. Dette betyr ca 12 millioner i kroner. 

For budsjettåret 2020 er denne på 12,5 millioner, feil vei altså negativt,  hvis vi holder 

havbruksfondet utenom. Hele planperioden har negativt driftsresultat i den størrelsesorden. 

Det betyr at driften må ned/eller inntekter økes med ca for å oppnå ønsket netto driftsresultat.  
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Selv om kommunen har hatt positive resultat de siste årene, viser anslaget for 2019 at vi 

balanserer på en knivsegg. Nye utfordringer på grunn av stadige endringer i rammeverk og 

demografi gjør at det for 2021 blir nødvendig med effektiviseringsløsninger enten knyttet til 

struktur eller nivå.  

 

Den totale økonomien er utfordrende grunnet store overforbruk knyttet til driften i 2019. 

Dette har i stor grad blitt løst for 2020 gjennom tiltak, så det ikke er behov for vesentlige økte 

overføringer for 2020. Men i tillegg til stadig økte behov er også andre vesentlige faktorer 

som gjør at budsjettarbeidet for 2020 og ikke minst resterende økonomiplan har vært 

utfordrende: 

 

Vekst i frie inntekter     9,4 millioner 

  

Skal dekke blant annet: 

 

• Anslått lønns og prisvekst (inkl fordelt prisvekst) 9,3 millioner 

• Vedtatt satsning på velferdsteknologi   1,5 millioner 

• Ikke finansiert lønnsoppgjør 2018 helårsvirkning 4 millioner 

• Anslått merkostnad på grunn av demografi  1,2 millioner 

• Økt rente og avdragsbelastning 2019 – 2020 3,4 millioner 

• Reduserte integreringsmidler fra 2019 – 2020 3 millioner 

• Redusert eiendomsskatt    7 millioner 

Som tallene viser ble det derfor nødvendig med bruk av havbruksfond/disposisjonsfond for 

2020.  

 

Informasjonen gitt i dette dokumentet fører til følgende økonomiplan: 

Økonomiplan 2019 - 2022     

 (Tall i 1000 kr) 2020 2021 2022 2023 

Frie inntekter -500 123 -500 123 -500 123 -500 123 

Skjønnsmidler (knyttet til ressurskrevende) -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Eiendomsskatt 5 promille (4 promille fra 2021) -29 238 -25 738 -25 738 -25 738 

Lovpålagt 30 % reduksjon av verdi 7 800 -7 800 -7 800 -7 800 

Kontorjustering 10% + Bunnfradrag -4 500 4 500 4 500 4 500 

Konsesjonskraft -500 -500 -500 -500 

Rentekompensasjon -3 900 -3 900 -3 900 -3 900 

Vertskommunetilskudd -8 700 -8 700 -8 700 -8 700 

Integreringstilskudd -16 000 -16 000 -16 000 -16 000 

Bruk av oppdrettsinntekter/disposisjonsfond -9 940 -9 043 -9 115 -9 654 

Andre statlige overf, Toppfinansieringordn -13 000 -13 000 -13 000 -13 000 

SUM FRIE INNTEKTER -579 101 -581 304 -581 376 -581 915 

Renteinntekter -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 

Renteutgifter eksisterende lån 19 850 20 373 21 343 21 378 

Rentereduksjon innbetalte lån -570 -614 -614 -643 

Renteutgifter nye lån 1 094 1 584 649 543 

Netto renteutgifter/-inntekter 16 873 17 843 17 878 17 777 

Avdragsutgifter eksisterende lån 30 700 30 700 32 158 34 270 

Avdragsutgifter - nye lån   1 458 2 112 865 
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Netto avdragsutgifter 30 700 32 158 34 270 35 135 

Netto rente og avdragsutgifter 47 573 50 001 52 148 52 912 

Utbytte -5 500 -5 500 -5 500 -5 500 

Avskrivninger -4 530 -4 530 -4 530 -4 530 

TIL FORDELING -541 558 -541 333 -539 258 -539 033 

Til ansvarsområdene:         

Ansvar 253 Oppvekst 227 592 227 592 225 292 225 292 

Ansvar 254 Helse, velferd og hjemmebaserte tjenester 190 484 190 484 190 484 190 484 

Ansvar 221 Teknisk drift 18 820 18 820 18 820 18 820 

Økonomi/stab 26 087 25 862 26 087 25 862 

Plan/utvikling 9 163 9 163 9 163 9 163 

Kirke 4 302 4 302 4 302 4 302 

Eiendom 22 838 22 838 22 838 22 838 

IKT 19 164 19 164 19 164 19 164 

Personal 5 849 5 849 5 849 5 849 

Næring 1 959 1 959 1 959 1 959 

Sum fordelt til driftsrammer 526 258 526 033 523 958 523 733 

Tidligere inntektsført premieavvik og pensjonsøkning 7 000 7 000 7 000 7 000 

Anslått lønnsvekst og prisvekst 2019 8 300 8 300 8 300 8 300 

Balanse 0 0 0 0 

 

Oppsummert forutsetninger i økonomiplanen: 

  

• All prisstigning og lønnsvekst i planperioden dekkes fra sentrale inntekter. Dermed 

økes ikke frie inntekter, men heller ikke driftsutgiftene.   

• Renten er satt til 2,5 % i planperioden 

• Eiendomsskatten er på 5 promille i 2019 og reduseres til 4 promille i resten av 

økonomiplanperioden.    

 

Usikkerhet 

Økonomiplanen inneholder flere punkter som det er knyttet stor usikkerhet rundt.  

• Lønnsoppgjøret og pensjon, hvor dyrt blir dette i 2020 og har vi satt av tilstrekkelig. 

Det er avsatt mindre en tidligere år.   

• Havbruksfond, vil dette være tilstrekkelig til å unngå bruk av disposisjonsfond.     

• Barnehager og tilskudd til private. Kraftig nedgang i barn i kommunale (og private?) 

barnehager påvirker tilskuddene til de private. Hvordan blir dette forholdet i 2020? 

• Greier vi å omstille raskt nok til å unngå for mange ledige plasser i de kommunale 

barnehagene.  

• Prisøkning forsikring. Foreløpige anbud fra forsikringsbransjen viser at kostnadene for 

2020 blir vesentlig høyere enn 2019. Det er kun lagt inn 350 000 til dette, men tallene 

er stipulert langt høyere.  

• Økning i antall eldre. Demografiutfordringene som er nevnt i dokumentet kan medføre 

at forutsetningene endres i planperioden. Tallene viser at Brønnøy har relativt mange 

flere i alderen som tilsier at de trenger pleie de nærmeste årene. Har kommunen 

kapasitet til dette med dagens bygningsmasse? Dagens bemanning? Vil de anslåtte 

merkostnadene knyttet til demografiendringer bli finansiert av staten? Hvor mye av 

dette kan dekkes gjennom økt IKT satsning og fornying? 
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I budsjettprosessen er det framkommet flere innspill som ikke har blitt tatt med i budsjettet 

eller økonomiplanen for 2020 – 2023. Interne innspill har blitt fjernet underveis, men det har 

også kommet inn eksterne ønsker. Dette gjelder: 

 

• Driftsstøtte til speiderne på 50 000 i 3 år/150 000 i 1 år.  

• Driftsstøtte til Velfjordtunet på 350 000 i 10 år 

• Den norske kirke har også spilt inn vesentlig større behov enn hva som er tilført 

gjennom budsjettet.  

 

Disse innspillene er vedlagt saken, men har altså ikke fått midler i rådmannens forslag.  

 

 

Oppsummering drift for virksomhetsområdene 
 

Teknisk 

Tidligere gjennomførte omstillinger og budsjettnivået for 2020 gir økt sårbarhet og risiko i 

forhold til å levere tjenestene våre på ønsket nivå på. Dette krever et tydelig fokus på 

kjernevirksomheten. Samtidig må vi sikre optimal ressursutnyttelse på tvers – og vi trenger 

økt grad av digitalisering for å tilrettelegge for kompetanseoverføring til nye medarbeidere i 

årene som kommer. Økt grad av digitalisering vil også bidra positivt til effektivitet og 

presisjon i forvaltning, drift- og vedlikeholds beslutninger. Vi opplever behov for å forbedre 

vårt systematiske arbeid for å ivareta krav til internkontroll og legge til rette for kontinuerlig 

forbedring. I forhold til gitte budsjettrammer ligger de største risikoene til Teknisk innenfor 

veivedlikehold og sårbarheten i forhold til variasjoner i behov for brøyting og strøing, samt 

innenfor brann- og redning dersom det oppstår større og flere branner. 

 

IKT 

For området digitalisering og IKT vil vi i 2020 starte arbeidet med å gradvis kunne ta over 

deler av drifta som i dag utføres av driftsleverandøren EVRY samtidig som vi flytter mer av 

løsningene over på skyløsninger. Skytjenester er kostnadseffektive og fleksible. I første 

omgang tar vi sikte på å ta over førstelinje support og drifta av skoleløsningen. I tillegg vil det 

jobbes mye med å få på plass en velferdsteknologi plattform som blant annet skal brukes av 

hjemmetjeneste, tjenestekontor, kjøkken, sykehjemmet samt aktivitets og mestringsteamet.  

 

Oppvekst 

Det er behov for en strammere økonomisk styring av områdene innenfor oppvekst i 2020 og 

vi må foreta en gjennomgang av fordelingen mellom områdene som sikrer et likeverdig tilbud 

til barn og unge i Brønnøy innenfor den budsjettramma vi får tildelt.  

Nedgang i barnekull vil påvirke driftsnivået i hele oppvekstområdet og vi må også se på hva 

dårligere rammebetingelser for flyktninger med tanke på kvalifisering for yrkeslivet lokalt 

gjør med denne muligheten for befolkningsvekst.   

 

 

Helse og velferd,  

I de fleste områdene er det utfordringer med å ha like stort fokus på alt til enhver tid. Vi har 

hatt et Forvaltingstilsyn på heldøgns omsorg i Brønnøy kommune. Dette var et tilsyn med 

kvalitet som fokusområde. Konklusjonen var at kvaliteten på tjenestene for det meste er i tråd 

med utvalgte krav knyttet til kompetanse, ledelse og kvalitetsforbedring. Videre har 

Fylkesmannen nylig vært tilsyn i demensavdeling i sykehjemmet med gode tilbakemeldinger. 
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Det satses mye på velferdsteknologi og naturlig nok vil det ha stor oppmerksomhet også i 

årene framover. Innføring av ny tidsbesparende og kvalitetsforbedrende teknologi er viktig og 

må implementeres i hele organisasjonen. Dette tar tid. Videre er vi en spennende prosess med 

planer om nytt DMS i Brønnøysund. I tillegg til planlegging av selve bygget er det viktig å 

finne arenaer for samhandling mellom Helgelandssykehuset og kommunen og skape bedre 

tjenestetilbud til innbyggerne. Arbeid med heltidskultur må vi også fokusere på som en viktig 

faktor i rekrutteringssammenheng.  

Økonomisk sett er det knappe rammer og marginene er små, det skal lite til for at det blir 

overskridelser. 

 

Mer utfyllende kommentarer finnes under områdene sine budsjettkommentarer i dette 

dokumentet.  

 

Investeringer med kommentarer 

 
Moms kommer i tillegg sett bort fra selvkostprosjektene 

Nye investeringsprosjekter i økonomiplanen, oversikt over lånebehov   
Tall i hele tusen     

      

År 2020 2021 2022 2023       

                

Selvkost               

Vann               

Fornying kjøretøy/maskiner   375   375       

Hovedplan Vann   9 000 9 000 5 000       

Renovering havnegata Nord 1 000             

Renovering vannanlegg 3 000 3 500 4 000 3 000       

Digitalisering VA  - Ny GPS 75             

Avløp               

Fornying kjøretøy/maskiner 950   400         

Renovering pumpestasjoner 500 500 500 500       

Renovering avløpsanlegg 1 500 2 000 2 500 2 500       

Renovering havnegata Nord  1 500    1 500            

Digitalisering VA  - Ny GPS           75              

                

Felles tiltak(flere aktører inne)               

Distriktsmedisinsk senter    85 000      60 000            

Distriktsmedisinsk senter kommunal 

egenandel 15 000      15 000      
      

Lille Brønnøya  1 500              

Torghatten         3 500      3 500          

                

Investeringer for å unngå skader               

Eiendomssmasse investeringer  5 000        3 000      3 000   5 000        

Brann/redning HMS utbedringer av 

avvik fra arb. Tilsyn      1 100        
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Andre investeringer               

Kirke 2 500 2 500 2 500 2 500       

Grunnerverv næringsområder 1 500 3 000 3 000 3 000       

Uteområdet oppvekst 200 500 500 500       

Grunnerverv bynære friluftsområder 1 500             

Ny, brukt tankbil brann     1 300         

IKT 4 000 3 500 3 500 3 500       

Vedtatt kulturhistoriske bygg 750 750 750 500       

Fornyelse av bil og maskinpark 

eiendom 

200 200 200 200       

Diverse utstyr 800 800 800 800       

Opprusting av veier fastdekke/park. 

plass 

1 000 1 000 1 000 1 000       

Digitalisering av tilsyn feiertjenestene 100             

Riving og opprensking/miljøsanering 

Svarthopen 

1 000             

Boligbehov, hardbruksboliger 

Svarthopen 

  5 000           

Fasader Samfunnshuset   4 000           

Bofelleskap Tautra, 

omsorgsplan/ombygging hestvadet 200 20 000     
      

Fasader Tårnskola     1 800         

Renovering basseng, garderober 

Samfunnshus     2 500   
      

Renovering bassen Salhus skole     1 000         

Oppgradering ventilasjon/kjøling 

Rådhuset       1 800 
      

Oppgradering ventilasjon/kjøling 

Salhus       2 100 
      

Ny miljø og energivennlig oppvarming 

skoletunet 5 000       
      

Innkjøp av robotklipper 150             

Skilt adresseringsprosjekt 250 250           

Fornying Søppeldunker - park 150 150           

Utskifting av kjøretøy/maskiner 

park/vei drift 

800   400 600       

Befalsbil brann 750             

Digitale kartdata 100             

Opprusting gatelys 200 200 200 200       

Totale lånebehov 137 350 140 225 42 350 33 075       

     
      

Rente 2,5% i hele øk planperioden     
      

Anslag økt rentebelastning  1 094        1 584           649  

         

543  
      

Anslag økt avdragsbelastning  1 458        2 112           865                 
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723  

Investering uten VAR og 

selvfinansiert investering 43 750      63 350    25 950  

  21 

700  
      

 

 

Nye investeringstiltak innenfor selvkostområdene vann/avløp 2020 

1 000 000  Renovering havnegata Nord. Styrking pga Br.reg utbyggingen og ny Thon 

utbygging (leligheter). Disse utbyggingene påkrever flere omlegginger og 

kapasitetsutbedringer i vann- og avløpsnettet. Eldre nett må renoveres for å 

fornyes for å redusere tap og øke pålitelighet. 

3 000 000 Renovering vannanlegg. Langsiktig plan for fornyelse/renovering av gammelt 

ledningsnett. Vi plalegger å ligge på det anbefalte nivået som er gitt av Norsk 

Vann. 

75 000 Digitalisering VA – ny GPS. Den gamle GPSen er inneffektiv og har utdatert 

teknologi. Det er et sterkt behov for en ny med oppdatert teknoligi og 

brukergrensesnitt. 

950 000 Fornying kjøretøy/maskiner. Utskifting traktor avløp samt en stk bil.  

500 000 Renovering pumpestasjoner. Årlig renovering/fornyelse ihht plan.  

1 500 000 Renovering avløpsanlegg. Årlig renovering/fornyelse Ihht plan av gammelt 

ledningsnett. Vi planlegger å ligge opp mot det anbefalte nivået som er gitt av 

Norsk Vann 

1 500 000 Renovering havnegata Nord. Styrking pga Br.reg utbyggingen og ny Thon 

utbygging (leligheter). Disse utbyggingene påkrever flere omlegginger og 

kapasitetsutbedringer i vann- og avløpsnettet. Eldre nett må renoveres for å 

fornyes for å redusere tap og øke pålitelighet. 

75 000 Digitalisering VA – ny GPS. Den gamle GPSen er inneffektiv og har utdatert 

teknologi. Det er et sterkt behov for en ny med oppdatert teknologi og 

brukergrensesnitt 

 

Andre investeringer: 

 

1 500 000 Lille Brønnøya. Videreutvikling av prosjektet blant annet til «klatreseil». 

Andre aktører bidrar også i denne videreutviklingen.  

 

5 000 000 Eiendomsmasse investeringer. Diverse utbedringer og investeringer knyttet til 

eksisterende eiendomsmasse.  

 

1 100 000  Brann/redning – HMS utbedring av avvik fra arbeidstilsynet  

Del 1 gjennomføres i 2019 - del 2 gjennomføres i 2020. HMS avvikene er fra 

2017/18 og arbeidstilsynet har truet med dagsbøter om vi ikke klarer å få 

gjennomført nødvendige tiltak innen akseptabel tid. 

 

2 500 000 Kirken. Se eget vedlegg fra kirkeverge.  

 

1 500 000 Grunnerverv næringsområder 

 

200 000 Uteområdet oppvekst. Årlig behov for investeringer knyttet til uteområder 

innenfor skole og barnehage.  
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1 500 000 Grunnerverv bynære friluftsområder, kan ses i sammenheng med grunnerverv 

næringsområder.  

 

4 000 000 IKT: Velferdsteknologi, hjemmeside, videreføring av IKT satsning og 

oppgradering av ulike fagsystemer.  

 

750 000 Tidligere vedtatt opprusting og investeringer i kulturhistoriske bygg.   

 

200 000 Fornyelse av bil og maskinpark eiendom. Utrangerte biler og verktøy/maskiner 

i portefølje 

 

800 000 Diverse utstyr. Avsatt for å fornye utrangert inventar og utstyr i kommunale 

virksomheter, samt nye effektiviserende tiltak.  

 

1 000 000  Opprusting av veier fastdekke/parkeringsplasser. Årlig tiltak for å oppgradere 

veinettet/park.plasser. 

 

100 000 Digitalisering av tilsyn- og feiertjenestene. Transformering til ny digital 

plattform og systemoppgradering. 

 

1 000 000 Rivning og opprensking/miljøsanering Svarthopen.  

 

200 000 Forprosjekt knyttet til behov i omsorgsplan. Nytt bygg eller ombygging av 

Hestvadet? 

 

5 000 000 Ny miljø og energivennlig oppvarming skoletunet. Dvs BBU, Tårnskole, 

Newtonrom og voksenopplæring.   

 

150 000 Innkjøp av Robotklipper. Lille Brønnøya bidrar til økt behov for parkdrift. Nye 

robotklippere vi bidra til å drifte parken mer effektivt.  

 

250 000 Skilt adresseringsprosjekt. Det er behov for å følge opp adresseringsprosjektet i 

Brønnøy. Skilting mangler på flere av veiene - disse må produseres og settes 

opp. 

 

150 000 Fornying søppeldunker – park. Kostnadsbesparende tiltak i parkdrifta 

 

800 000 Utskifting av kjøretøy/maskiner park/vei drift. Utskifting multimaskin. Denne 

vil gi større fleksibilitet i drifta, samt bedre arbeidsforhold og hms for 

driftspersonell. 

 

750 000 Utskifting befalsbil Brann og redning. Utskifting av befalsbilen i Brann og 

Redning. Eksisterende befalsbil har påkrevd flere større reparasjoner og er 

svært kostbar i drift. 

 

100 000 Sentral felles kartdatabase, samt geosynkronisering av plandata. Nødvendig for 

å få oppdaterte kartdata. 

   

200 000 Oppgradering gatelys. Årlig tiltak for å bytte ut lysarmaturer til LED (tilsvarer 

en utskiftingstakt på ca 20 år) 
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Økonomiplanens forankring i kommuneplanen 
 

Kommuneplanen er det overordnede styrings-verktøyet i kommunen. De langsiktige 

føringene i kommuneplanen må gjøres handlingsorienterte for å møte fireårsperspektivet i 

økonomiplanen.  

Plan og bygningsloven (§ 11-1) fastslår at kommunene skal ha en handlingsdel til kommune-

planen som beskriver hvordan satsingene skal følges opp i en fireårsperiode med årlig 

revidering. Dersom det er ønskelig kan kommuneplanens handlingsdel og økonomiplanen 

integreres i ett dokument.  

Per dato er det ulike krav i lovverket til høring av plandelene. Innstilling til økonomiplanen 

skal legges ut til alminnelig ettersyn i 14 dager før behandling i kommunestyret (jf. 

kommunelovens § 44) og kommuneplanens handlingsdel i 30 dager (jf. plan- og 

bygningslovens § 11-4). Velger kommunen en løsning der økonomiplan og handlingsdel 

integreres er det foreløpig plan- og bygningslovens bestemmelser på 30 dager som gjelder. 

Når økonomibestemmelsene i ny kommunelov trer i kraft fra 2020 samkjøres bestemmelsene 

slik at høringsfristen blir 14 dager.  

 

Rådmannen vurderer på bakgrunn av dette det som hensiktsmessig å integrere alt i et felles 

dokument – handlings- og økonomiplan fra og med 2021. Dette vil gi en god samordning og 

kobling av prioriterte drifts- og investeringstiltak samtidig som strategiene i kommuneplanen 

vurderes løpende opp mot disponibel økonomiramme.  

 

Dette dokumentet bør da også inneholde ulike parameter som i dag ikke er omtalt i 

økonomiplanen. Andre kommuner har som eksempel følgende informasjon i sin plan: 

  

• Sysselsetting i kommunen fordelt på næringer 

• Arbeidsledighet  

• Uføreandel  

• Kobling kommuneplan og økonomiplan med styringsindikatorer. Det vil si ståa per i 

dag og konkret mål i løpet av planperioden. Mulige indikatorer å styre etter: 

o Antall innbyggere 

o Antall fødte   

o Andel sysselsatte innvandrere  

o Kommunebarometer og plassering innen ulike felt  

o Bedriftsetableringer  

o Sykefravær 

o Andel deltid  

o Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 

o Avgangsalder ansatte  

o Antall lærlinger og praksisplasser  

o Netto driftsresultat 

o Gjeldsgrad 

o Disposisjonsfond 

o Egenkapital til investeringer 

 

Innholdet i en integrert plan kan drøftes i løpet av 2020 for å få politiske signaler om innhold 

og eventuelle styringsindikatorer som er ønskelig å ha med i planverket.  
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Ansvar 221 – Teknisk 

 

Regulert budsjett 2019 Budsjett 2020 

 18 939 000 18 820 000 

 

Generelt 

Virksomhetsområdet Teknisk har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av de 

kommunaltekniske anleggene innenfor vei, vann og avløp. I tillegg inngår slambehandling, 

park og kirkegårdsdrift samt maskin- og verksteddrift. 

Brann- og redningstjenestene ligger også innfor Teknisk sitt ansvarsområde. Her har 

kommunene Brønnøy, Vega og Vevelstad inngått et samarbeid med Brønnøy som 

vertskommune for kommunenes brann- og redningstjenester. 

 

For 2020 er det, etter justering for årets lønnsvekst, lagt inn et kutt på kroner 250.000.-, med 

budsjettet er tilført kroner 60.000.- for å følge opp tiltak som må utføres på kommunene broer 

og fergeleie.  

 

Utfordringer budsjett 2020 

 

Vann, avløp og slambehandling 

Dette er gebyrfinansierte tjenester som skal gjennomføres etter selvkostprinsippet og som ikke 

vil ha en effekt på kommunens generelle bunnlinje. De siste årene har vi brukt av avsatte fond 

for å dekke deler av kostnadene vi har i vann- og avløpsnettet. Dette i tråd med gjeldene 

regelverk for fondsbruk innenfor selvkostområdene. Fondsbruken har gjort at vi har kunnet 

holde gebyrene på et stabilt nivå. De neste årene ser vi at vi må på å øke renoverings- og 

fornyelsen i VA nettet opp mot nivået som er anbefalt av Norsk Vann. Vi for eksempel 

fortsatt 35-40% asbestsementrør i vannledningsnettet som trengs å bli skiftet ut i årene som 

kommer. Skal vi klare å finansiere og gjennomføre dette er vi nødt til å løfte gebyrnivået og vi 

antar at det allerede neste år vil bli ca 5% økning av avløpsgebyret og 10% økning på 

vanngebyret.  

Vi har i dag en avtale med Namdal Tankrens for tømming av slamavskillere (septiktanker). 

Dette er an avtale som er inngått med kommunene Vega, Vevelstad, Sømna og Bindal 

kommune. Avtalens varighet tilsier at vi i 2020 må ut med en ny forespørsel for disse 

tjenestene. Det er alltid risiko, og usikkerhet knyttet til denne typen forespørsler – spesielt 

knyttet til prisnivået. Men, effekten av eventuelle endringer tror vi ikke blir store i 2020. 

 

 

Veier, maskin-, verksted og parkdrift 

Teknisk har relativt liten kapasitet og kompetanse for å forvalte disse anleggene på ønsket 

nivå. Budsjettrammene er stramme, og prioriteringene blir å kun bruke midlene på de aller 

mest nødvendige korrektive tiltakene. Det er derfor ofte et gap mellom publikums 

forventninger og våre muligheter til å gjøre det publikum ønsker. Det er generelt et stort 

etterslep innenfor sommer veivedlikeholdet, men selv med minimalt ressursbruk klarer vi 

stort sett å holde veiene kjørbare. Men, med endringer i klima med økt grad av «styrtregn» og 

fare for flom ser vi at det vil bli behov for flere utbedringer/oppgraderinger, spesielt på 

grusveiene våre. 

Vintervedlikeholdet styres av værforholdene og budsjettrammene er dimensjonert for å 

håndtere en vinter med relativt lavt behov for snøbrøyting og strøing. Ca. 60-70% av 
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kostnadene til brøyting er faste, beredskapskostnader, som vi vil bli belastet uavhengig av 

hvor mye snø det kommer. Vi er derfor svært sårbare for kostnadsoverskridelser når det 

kommer mye snø, slik som vinteren 2019. 

En risiko framover er at flere tilbakemeldinger fra de innleide entreprenørene går på at de 

ønsker økninger i det faste beredskapstillegget, for å redusere egen risiko og sårbarhet.  

Tjenestene innenfor veianlegg er maskinintensive, og økte drivstoffpriser i markedet merkes i 

gitte budsjettrammer. 

For veilysanleggene våre er det mindre og mindre vi kan utføre med egne ressurser. Alt av el-

arbeider må utføres av personell med godkjent opplæring. Vi trenger å gjøre et løft for å 

dokumentere og digitalisere veilysanleggene våre.  

Det blir i 2020 tilført kroner 60.000.- for å følge opp tiltak som må utføres på kommunene 

broer og fergeleie. Her er det planlagt et 2 årig oppfølgingsprogram som er avhengig av at det 

følges opp med tilsvarende midler i 2021 må tilføres tilsvarende beløp for å få disse anleggene 

i forskriftsmessig stand. 

 

Innføringen av robotklippere på våre park/grøntanlegg har vært en suksess. De har vist seg å 

være ganske driftssikre og har effektivisert drifta vår. Når vi i tillegg har fått midler til å ta inn 

skoleungdom i sommerferiene har vi, stort sett, klart å håndtere oppgavene. Midler til 

skoleungdom i sommerjobb er derfor kritisk for oss.  

 

Brann- og redning 

Brann- og redning får en netto reduksjon i budsjettet på ca. 150.000.-. Dette blir en utfordring 

de må ha fokus på i 2020. Samarbeidsavtalen med Vega og Vevelstad begynner å bli godt 

innarbeidet og det videre arbeidet her blir viktig. 

Dagens befalsbil har hatt store driftsutgifter de siste to årene og den representerer en betydelig 

risiko i forhold til bruken av driftsmidler neste år. Det er derfor lagt inn et ønske om å kjøpe 

ny bil – som igjen vi redusere risikoen. 

Arbeidstilsynets avvik fra 2017/18 må lukkes i løpet første del av 2020. Vi er godt i gang og 

del 1 vil bli ferdigstilt på slutten av 2019. Arbeidstilsynet har flere ganger purret på 

gjennomføringen og har truet med dagsbøter om vi ikke lukker avvikene snart. Her er ordning 

som ivaretar håndtering av ren og skitten sone på et hms forsvarlig vis kritisk. 

Ny brannordning er snart klar til politisk behandling. Noen av anbefalingene i den vil kunne 

medføre endringer i brann- og redning sin drift.  

 

Feiing og tilsyn 

Feiing og tilsyn har gjort en fantastisk jobb for å bedre omdømmet til tjenesteområdet. Det er 

levert tjenester på en tillitsvekkende måte både i Brønnøy, Vega og Vevelstad. 

Tjenestene trenger nå å digitalisere arbeidet. Det er derfor bedt om investeringsmidler til å går 

over på en ny digital plattform og oppgradere it- støttesystemene slik at feierne får brukt mest 

mulig av sin tid til produksjon og mindre bruk av tid til planlegging og saksbehandling. Dette 

blir et svært spennende prosjekt for denne enheten i 2020. 

 

 

Ansvar 243 - Plan og utvikling 

 

Plan og utvikling er en stabsavdeling med arbeidsfelt innenfor et bredt spekter av oppgaver, 

for det meste av forvaltningsmessig karakter.  
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Hovedområdene er arealplanarbeid, kommuneplanoppgaver, byggesak, GEO data (deling-

kartforretning-kartarbeid), landbruk (jord- /skogbruk), viltforvaltning, byggeprosjekt og kultur 

(kulturvern /friluftsliv). 

 

Avdelingen har 11 stillingshjemler/årsverk og er tildelt en budsjettramme for 2020 på  

kr 9.163.476,-. 

 

I budsjettet for 2019 ble næringssjefstillingen vedtatt reetablert, og stillingen er besatt mot 

slutten av året. 

Rådmannen har bestemt at disse oppgavene organisasjonsmessig skal ligge rett under 

rådmannen, og ikke lenger innenfor Plan og Utviklings ansvarsområde. Avdelingens 

budsjettramme for 2020 er derfor redusert med 1,009 mill. som tilsvarer budsjettrammen i 

2019 innenfor næringsområdet (sted 4310-4312).  

 

Aktivitet og saksmengde innenfor byggesak og deling/kartforretning er variabel, men med en 

synkende tendens. Det foreslås at gebyrnivået videreføres uendret ut over den årlige 

indeksjusteringen etter en heving med 10% i år. 

Innenfor byggesak foreslås videreført samme nivå på gebyrinntektene. 

Innenfor deling og kartforretning er det jevnt over en mindre saksmengde, og mye tid går 

ellers med til å rette opp feil i grunnkartet. Det er viktig at kommunens kartgrunnlag har best 

mulig kvalitet. 

Det foreslås at gebyrinntekter innenfor deling og kartforretning samlet nedjusteres med kr 

100.000 som en tilpasning til reelt nivå. 

 

Ut over dette videreføres i prinsippet eksisterende budsjettramme innenfor de ulike 

oppgaveområdene, men med reduserte frie driftsposter der det ansees realiserbart.  

Etter at kommuneplanleggeren sluttet ved årsskiftet har stillingen vært utlyst to ganger, og det 

er nå foretatt tilsetting. Oppstartet byplanarbeid i 2018 er stilt i bero på grunn av lite 

planressurser og en hovedprioritering mot å få fullført arbeidet med revisjon av 

kommuneplanens arealdel. Regnskapsregler betinger at planoppgaver er klassifisert som 

driftsoppgaver, og ekstra ekstern bistand må derfor løses innenfor driftsbudsjettet og ikke som 

investeringstiltak.  

 

Innenfor landbruk videreføres skogbrukssamarbeidet med Sømna, med salg av tjenester 

tilsvarende et halvt årsverk. Konsekvensen av tidligere nedbemanning innenfor 

landbruksområdet er merkbart i forhold til merbelastning på gjenværende stillinger, og at 

noen oppgaver må nedprioriteres. 

 

 

Ansvar 244 – Økonomi og øvrige stab 

 

Ansvaret består av økonomi, personal, post/arkiv, servicekontor og politisk sekretariat. 

Gjennomførte innsparinger har medført færre lederressurser noe som betyr mindre mulighet 

for overordnet styring og kontroll. Dette vil for 2020 kunne forbedres da det fra nyttår vil 

tiltre en personalsjef. Avdelingen er fortsatt sårbar da det flere steder er få ansatte som har 

ansvar for sitt fagfelt. Sårbarheten øker, men i en tøff økonomisk situasjon er dette noe som er 

prioritert ned i kamp med mange gode tjenestetilbud.  

 

Fra og med Januar 2020 vil personal være eget ansvarsområdet.  
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Ansvar 250 - Eiendom 

 

 

Regulert budsjett 2019 Budsjett 2020 

 21 593 630 22 837 801 

 

Generelt 

Eiendomsområdet forvalter og drifter kommunale eiendommer og bygningsmasse til en 

beregnet fullverdi av ca. 1,2 milliarder kroner. Porteføljen er i senere tid utvidet med 

ca.1000m2 kommunale boliger på Salhus, Brannstasjoner i Brønnøysund og Hommelstø, 

teknisk drift av nytt teknisk-driftsbygg, nye Velfjord omsorgssenter og Salhushallen. 

Detaljprosjektering av et teknisk avansert DMS er i sluttfase, og 2020 må brukes til å utrede 

behov for ressurser og kompetanse i driftsfasen. I tillegg ble Brønnøy kommunes portefølje av 

fremleie-boliger tillagt området ved årsskiftet. Området er plassert direkte under Rådmannen 

og tillagt administrative funksjoner og forvaltningsoppgaver, og nyopprettet innkjøpsfunksjon 

ble også tillagt området medio 2016. Området innehar årlig byggherre-rolle/ prosjektansvar 

for en større portefølje med investeringsprosjekter. Byggdrift, Innkjøp og Renhold er pr. i dag 

underlagt ansvarsområdet som sysselsetter over 40 personer.  

 

Utfordringer budsjett 2020 

Vedlikeholdsetterslepet i Brønnøy kommunes portefølje gir fortsatt store utfordringer målt 

opp i mot tilgjengelige midler og ressurser, til tross for at Eiendom har lyktes med å snu den 

negative utviklingen. Ordinært planlagt vedlikehold må fortsatt vike for større tiltak som 

minsker etterslep, og spesielt type overflatevedlikehold innvendig i klasserom, barnehager 

mv. er utfordrende å få utført i tilstrekkelig grad. Avsatte årlige investeringsmidler til 

oppgradering kommunale bygg i vedtatt økonomiplan for 2017-19, samt forslag til plan for 

2020-2023, vil være en forutsetning for fremtidige muligheter for et vedlikehold i et 

livsløpsperspektiv med fokus på verdibevaring, klima/energi og ikke minst at kommunen har 

forskriftsmessige lokaler og boliger for sine innbyggere, ansatte, brukere og beboere. 

Avsetningene går i sin helhet til tiltak for Helse-Miljø-Sikkerhet og myndighetskrav. 

Ressurskrevende tiltak nødvendig på mange av Brønnøy kommunes bygg. Utvidet lovkrav 

som innebærer at fossilt brensel skal være utfaset innen 2020, gjør at det må tas høyde for en 

økning i avsatt investering for 2020. Dette kommer i tillegg til siste års nye lovpålagte krav 

om energimerking av bygg og tekniske anlegg, radonkartlegging, asbestkartlegging mv. Uten 

avsetninger til oppgradering i økonomiplan vil det heller ikke være mulig for ansvar 250 å 

drive i balanse de neste årene. 

Fokusert system-rettet arbeid over tid med lovpålagte oppgaver, FDV, internkontroll-elektro, 

brannvern, ENØK osv. har gitt Brønnøy kommune et løft på eiendomsforvaltningsområdet, 

men tidligere budsjettkutt har gitt utfordringer med å dedikere ressurser til dette og 

opprettholde den gode utviklingen. Lovpålagte internkontrolloppgaver omfatter over 3200 

årlige sjekk/kontroll-punkter som må utføres årlig for at Brønnøy kommunes virksomheter 

kan drive lovlig i kommunale bygg iht. HMS, lover og internkontrollforskrifter mv. 

Videre innsparing på ENØK vil være svært utfordrende uten tilgjengelige investeringsmidler 

for fysiske tiltak. Eiendomsavdelingen har oppnådd svært gode resultater, både i lokal og 

nasjonal målestokk, på dette feltet og det kreves kontinuerlig dedikering av ressurser for å 

opprettholde dagens lave forbruksnivå. Dette er også primært Brønnøy kommunes eneste 

målrettede tiltak i klima/miljø perspektiv som er gjennomført over tid med målbare resultater. 

Ytterligere innsparing vil følgelig være utfordrende og ressurskrevende, samt kreve midler til 

fysiske tiltak. Eiendom har foreslått miljøvennlig energiløsning for hele skoletunet i 2020, sett 
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i sammenheng med DMS. Avsatte midler til oppgradering kommunale bygg er helt sentralt 

for videre fremgang, da alle tiltak som iverksettes planlegges og utføres ut ifra en målsetting 

om å oppnå flere effekter samtidig innen HMS, nye/endrede behov og ENØK for ett og 

samme tiltak. 

Ansvar for teknisk-drift av nytt teknisk driftsbygg og FDV-ansvar for brannstasjoner gir økte 

utfordringer for ansvar 250 da dette ikke har sortert under Eiendom tidligere. Dette i 

kombinasjon med 24 nye kommunale leiligheter, økt areal og teknisk utrustning ved nye 

Velfjord omsorgssenter, Salhushall og ikke minst porteføljen med fremleieboliger gjør at 

arbeidsbelastning, utfordringer og risiko øker vesentlig i 2020. Ikke full inndekning for 

innmeldte budsjettbehov for 2018, og heller ikke inndekning for innmeldte budsjettbehov for 

2019 og 2020 til ressurser for å sikre tilstrekkelig og god personaloppfølging samt prosjekt-

oppfølging. 

Eiendom hadde nær 3000 meldinger på help-desk siste år, og i tillegg et tilsvarende antall 

henvendelser på mail og telefon. Stort arbeidstrykk i et stort spenn av områder og 

berøringsflate så vel internt som eksternt. 

Intern utfordring og langvarig HMS-avvik med manglende godkjente fasiliteter for ansatte i 

form av garderober mv. søkes løst i 2020 med forslag til omdisponering av kommunal 

bygningsmasse. 

Planlagte kompetansehevende tiltak utsatt i 2019 grunnet Brønnøy kommunes uforutsette 

budsjettmessige utfordringer, som av samme årsak ble utsatt i 2018, men forutsettes 

gjennomført i sin helhet for 2020.  

Praktisk og merkantil oppfølging av utleie i kultur- og idrettsbygg i sin helhet overført 

Eiendom etter avgang ved annet område. Har for 2019 Innebært for store oppgaver i forhold 

til tilgjengelige administrative ressurser, og dette forutsettes tverretatlig bedre løst i 2020 

ellers gir dette behov for ressurs. 

 

Flere større brannskader som krever dedikert og omfattende saksbehandling opp imot 

assurandørselskap, og disse sakene vil fortsette inn i 2020. 

   

Reinfjord Lille har ikke gitt inntektsgrunnlag til tilstrekkelig tiltrengt drift og vedlikehold av 

bygnings-masse og anlegg. Eiendom foreslo i 2018-2019 å utarbeide grunnlag for politisk 

vurdering av Reinfjord Lilles fremtidige bruk eller evt. avhending, både når det gjelder 

bygningsmasse, boliger og landbrukseiendom med utmark, men dette ble besluttet utsatt på 

bakgrunn av prosess vedrørende kommunegrenser i dette området. Gamle Tosbotn skole 

avhendet i 2018, etter at hjemmel, etter lang tids arbeid, endelig ble avklart tilhørende 

Brønnøy kommune og tinglyst iht. dette. Prosess for avhending av gamle Velfjord Aldersheim 

iverksatt november 2019, da Eiendom ikke vurderer det som hensiktsmessig å se denne i 

sammenheng med evt. utbygging/ombygging ved Hestvadet omsorgssenter, som tidligere 

vurdert fra helse/omsorg.  Dette for å dedikere tiltrengte midler til annen kommunal 

bygningsmasse, som er i faktisk bruk til kommunal tjenesteproduksjon og formål. 

 

Flere leieavtaler til revisjon/reforhandling og oppsigelse har gitt usikkerhet om fremtidige 

leieinntekter og utnyttelse av lokaler. Ny avtale med Politiet gir forutsigbarhet ut 2020 for 

disse arealer, og disse arealer ble foreslått stilt tilgjengelig for NAV fra 2021 men NAV har 

etter vår vurdering ikke inngått i reell dialog vedrørende dette. Det vurderes da sekundært at 

regionale tjenester evt. kan benytte disse arealer fra 2021. Forhandlet frem ny avtale med 

Brønnøysund Videregående skole som gir forutsigbare rammer for dette forholdet ut 2023. 

Brønnøy tingrett ved domstoladministrasjon har ikke vært villig til å inngå ny avtale så langt, 

og dette gir ikke forutsigbarhet for denne leieavtale og arealer. Alternativ bruk av tidligere 

Flaggstanghaugen barnehage foreslått for administrativt og politisk nivå. Intern prosess for 
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utvikling av regulert boligtomt i Svarthopen initiert i en tverrfaglig prosess via Boligforum, 

og Husbanken er orientert om dette. Pågående forhandlinger med assurandør etter branner i 

eksisterende bygningsmasse i Svarthopen er et moment i denne prosessen. 

 

Boligsosialhandlingsplan ble revidert og politisk behandlet i 17/18, sammen med kriterier for 

tildeling av bolig. Nedslagsfeltet for det boligsosiale arbeidet er omfattende og komplekst. 

Arbeidet og tiltakene berører og påvirker mange områder og brukere på flere plan og i flere 

faser. Brønnøy kommune er nå inne i et tre-årig kommunesamarbeid på dette feltet. Eiendom 

er primus motor også for dette på vegne av Brønnøy kommune. Det Boligsosiale arbeidsfeltet 

er tverrsektorielt og meget ressurskrevende for Eiendom. Opprettelsen og ledelse av 

Boligforum er et tverretatlig tiltak for å samordne arbeidet på dette feltet til det beste for 

Brønnøy kommune og ikke minst et omfattende antall innbyggere og sårbare grupper som 

berøres av dette arbeidet direkte. 

Overtakelse av forvaltningsansvar for portefølje av fremleieboliger gir en bedre 

kontraktsoppfølging, bolig-/brukeroppfølging. Samtidig overtas en stor portefølje med 

tilhørende store forpliktelser og betydelig risiko. 

Prosjektporteføljen er stor. Eiendom vil i 2020 fortsatt investere ressurser i prosjekter som; 

Salhushall, Havnebygg, DMS, Velfjord Omsorgssenter og selvsagt i prosjekter som 

boligprosjektet i Thomaslenninga med flere. Denne ressursbruken gagner Brønnøy kommune 

i høy grad på lengre sikt, men er svært belastende for Eiendom i nåtid. 

Innkjøpsfunksjon er tillagt ansvarsområdet. Samordning av innkjøp og interne innkjøpsrutiner 

samt fornying av utgående innkjøpsavtaler blir sentrale punkter i 2020. Innebærer 

ubudsjetterte utgifter for ansvar 250 før en evt. besparende/ kvalitetsøkende/ rasjonaliserende 

effekt evt. kommer Brønnøy kommunes virksomheter/sektorer til gode som helhet. 

Innkjøpssamarbeid i enkelt-anskaffelser vil fortsatt vurderes for å oppnå tilstrekkelig volum til 

å maksimere kvalitet, rabatter og prisreduksjoner på varer og tjenester. Videre fokus på 

utarbeidelse rammeavtaler for kommunal drift. 

 

Eiendom har årlig siden opprettelsen effektivisert driften som igjen har gitt varige 

innsparinger for Brønnøy kommune og tilsvarende varige rammereduksjoner for Eiendom, 

dette i kombinasjon med gjennomførte kutt har gitt en markant risikoøkning for budsjettet 

med tanke på uforutsette hendelser, skader, klimatiske forhold o.l. Budsjettet har ikke vært 

regulert for reell prisvekst gjennom flere år, og sett i lys av at Eiendom har den største 

porteføljen av driftsrelaterte innkjøp i Brønnøy kommune utgjøre dette en betydelig sum årlig. 

Premieendring 2020 KLP-forsikring; 15-20% er et konkret og utfordrende eksempel av 

mange, som alene utgjør 210.000,- 

Enkelte av de foreslåtte kutt for 2020 som om innbefatter salg av kommunale eiendommer gir 

stor usikkerhet i forhold til usikkerhet om aktuelle kjøpere og dermed faktisk avhending, men 

også til at spesielt en av eiendommene innebærer en omstendelig og lang prosess før 

eiendommen evt. er klar til avhending som igjen innebærer at det kanskje ikke gir effekt før 

tidligst i 2021. 

 

Behov for omstilling/effektivisering/tiltak 

Eiendom har i perioden 2012-2019 utført en omfattende og kontinuerlig omstilling for både 

Byggdrift og Renhold, som har gitt meget gode resultater både i produksjon, økonomi samt 

faglig og sosialt arbeidsmiljø. Team-arbeid og rullering vil fortsette i 2020 med særlig fokus 

på planlegging. 

Administrative ressurser for små i forhold til oppgaver, prosjektoppfølging og 

personaloppfølging. 
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Budsjett 2020 er korrigert for helårsdrift og renhold av Salhus idrettshall, til tross for mindre 

tilført enn beregnet behov. 

Det må fortsatt arbeides godt med å holde tomgangsleie på lavest mulig nivå i 2020, samt at 

det må arbeides aktivt og forebyggende med restanser på husleie, fra alle virksomheter i 

organisasjonen i 2020. Det bør også vurderes depositum ved utleie som et ansvarliggjørende 

virkemiddel mot både restanser og hard-bruk/hærverk. 

Innføring av Insta-800-renholdstandard og digitalt renholdsplanleggingsverktøy i 

kombinasjon med omforente brukeravtaler for renhold bidrar til å gi en enhetlig kvalitet på 

tjenesteleveransen i Brønnøy kommune i 2020. Brukeravtaler bidrar til å gi et klarere og mer 

entydig grensesnitt mellom Renhold og mottaker av tjenesten enn tilfellet var tidligere. 

Fortsatt implementering av standard og brukeravtaler viktig i 2020. 

 

Budsjettet vurderes i balanse, med forbehold om beskrevne utfordringer og risiko, for 2020.  

 

 

Ansvar 252 IT-avdelingen 

 

Avdelingen har helt siden 2017 hatt søkelys på å få bedre oversikt over alle programmer og 

IKT systemer som brukes i hele Brønnøy kommune. På IKT sitt budsjett har vi mange felles 

kostnader som dekker utgifter ute på alle områder. Det gjelder blant annet programlisenser til 

over 50 ulike fagprogram, utgifter til print, bredbåndsutgifter og fast telefoni med 

telefonsentraler. Vi har nå klart å skaffe oss en bra oversikt slik at vi har kontroll på hva de 

ulike programlisensene brukes til og hvilke områder som trenger dem. Vi har sagt opp 

programvare lisenser både i 2017, 2018 og 2019. Vi har også fått flytta deler av drifta over på 

skyløsning og har på den måten gitt store innsparinger på driftssiden. I tillegg har vi redusert 

kostnader på konsulentbruk og reisekostnader til EVRY.  

Selv om vi har fått ned mye kostnader de siste årene har det kommet nye kostnader til pga 

investeringer som er gjort. Det har vært gjort store investeringer på digitalisering i skole som 

har resultert i økte driftskostnader og det er kjøpt inn nye programvarelisenser som må betales 

og driftes av IT. Vi er også i gang med å sette opp en ny velferdsteknologisk plattform som vil 

gi økte driftsutgifter over IKT sitt budsjett. Det er også gjort investeringer på infrastruktur 

som gjør at utgiftene til bredbånd og trådløsnett har økt.  

Det er viktig å få med seg at alle investeringene som er gjort er i henhold til 

digitaliseringsstrategien til Brønnøy kommune. Noen av investeringene vi har gjort har gjort 

at driftsutgiftene på sikt vil gå ned og vil medføre at vi unngår å opparbeide oss høy teknisk 

gjeld fordi at hardware og programvare blir umoderne og utdatert. Alle investeringer som 

gjøres på digitalisering kan heller ikke måles kun i penger. Digitalisering vil i de fleste 

tilfeller gi bedre kvalitet i tjenestene som utføres, resultere i mindre feil og vil gi mer effektive 

tjenester. Men alle IKT systemer har en driftskostnad, på lik linje med at biler og hus trenger 

vedlikehold. Utviklingen innen IT går også veldig raskt fremover, så programvare man 

investerte i for 5 år siden kan allerede være utdatert.  

Brønnøy kommune har en moderne IT plattform og vi har gjort et stort digitalt løft de siste 

årene. Vi har gjort digitale løft som flere andre kommuner ennå ikke har fått gjort, men som vi 

tror vil tvinge seg frem i mange andre kommuner i årene som kommer.  

Vi ser at det er muligheter for å få ned driftsutgiftene på sikt samtidig som vi skal klare å 

modernisere oss og digitalisere ytterligere enn det vi gjør i dag. Dette skal vi klare ved å jobbe 

langsiktig med å flytte over størstedelen av drifta over til skyløsninger og ta over drifta selv. 

Vi vil i løpet av 2020 og 2021 ta over mer og mer av drifta selv, og om 2 år er avtalen med 

EVRY gått ut.  



Budsjettkommentarer 2020 Side 34 
 
 

Driftskostnadene har det siste året hatt en jevn økning på rundt 3.5 % fra år til år som følge av 

konsumprisindeksen. Noe av kostandene endres også etter dollarkursen fra måned til måned 

og i det siste året har dollar kursen økt jevnt. Økning som følge av konsumprisindeks og 

dollarkurs gjør at de besparelsene vi har hatt hvert år på IKT ikke vil gjenspeiles i det totale 

budsjettet vårt.  

 

Innsparinger for 2020 

Digitalisering og IKT har som mål å gjøre tiltak som vil gi innsparinger på ca 2.5 millioner i 

perioden 2020-2021. Dette skal vi gjøre ved å flytte flere tjenester over på skyløsninger, og 

ved at vi tar over førstelinje support og andre deler av drifta som i dag gjennomføres av 

EVRY. I tillegg gjør vi oppryddinger i nettverket.  Vi har også fått ned utgiftene vi bruker til 

utskrift/print. For å klare de store innsparingstiltakene vi har planlagt er vi avhengig av nok 

ressurser med riktig kompetanse og det bør derfor ansettes minst en ekstra ressurs i løpet av 

2020.  

 

Lisenser 

Vi har gått systematisk gjennom alle lisenser til alle fagprogram og sagt opp lisensene på det 

vi ser vi ikke har et stort behov for. Vi har siden 2017 blant annet sagt opp vmware, oracle og 

dossier som gav oss store innsparinger. For 2020 har vi sagt opp xTramile som vil gi oss 

innsparinger på ca 130 000.   

Brønnøy kommune bruker over 4.6 millioner i året på lisenser som dekkes over IKT sitt 

budsjett. I tillegg vil det nok være lisenser som også betales ute på områdene. Den eneste 

måten å få ned kostnader på lisenser er å si opp noen avtaler eller å erstatte dem med et bedre 

og billigere alternativ. Lisensutgiftene styres også av dollarkurs og konsumprisindeksen og 

for de siste årene har vi sett en jevn økning i utgifter for hvert år. De lisensene vi nå betaler 

for er lisenser til fagprogrammer som er helt nødvendig for at ansatte skal kunne utføre jobben 

sin ute på områdene.  

På sikt bør vi gå gjennom alle de store og dyre fagprogrammene for å se om det kan være 

billigere alternativer. Vi har også fagprogrammer som gir oss en del driftsutfordringer og som 

er lite brukervennlige. Det bør gjøres en grundig analyse for å finne ut om det kan finnes 

bedre alternativer som både er billigere, mer driftssikre og brukervennlige. I jobben mot 

digitale helgeland prosjektet som vil starte for fult i 2020 vil det være viktig å få avdekket 

hvilke fagprogrammer som benyttes av alle kommunene på Sør Helgeland for å se om man på 

sikt kan enes om de samme fagprogrammene.  

 

Bredbånd og nettverk 

Brønnøy kommune har hatt utgifter på 550 000 til bredbånd i 2019. Utgiftene på denne posten 

har økt de siste årene grunnet infrastruktur forbedringer som har vært nødvendig blant annet 

grunnet digitalisering på alle skoler. For 2020 har vi som mål om å få ned kostandene på 

denne posten med 105 000 kr. Vi har ved en grundig gjennomgang av nettverket fått sagt opp 

to datalinjer vi ikke lenger har behov for (COM avtale og linje til skatteprogrammet Sofie).  

På sikt skal vi jobbe tett med teknisk avdeling og bredbåndsleverandørene for å se om vi kan 

få til en bedre og billigere avtale.  

 

Telefoni 

I 2019 bruker vi ca 480 000 på telefoni. Dette er utgifter til telefonsentral og til fast telefoni. 

Vi gjør en investering i 2019 som gjør at vi kan ta ned utgiftene med 30 000 i året fra 2020.  

På sikt bør vi se på om det vil være gunstig å gå over til mobilt bedriftsnett og summetone på 
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Teams for å få ned kostnadene til telefoni. Flere ansatte har både kontor telefon og mobil 

telefon og alle har teams. IKT antar det vil være besparelser på å kutte ut fasttelefoni. 

 

Print 

IKT dekker nå alle utgifter alle områdene har til print. Man har valgt å samle utgiftene for å 

ha en bedre kontroll på print utgiftene. I 2018 hadde vi over 2 millioner i driftsutgifter og for 

2019 ble det satt av kun 1.9 millioner til print da man håpet på at man skulle få ned print 

utgiftene, dette har vi ikke klart å få til iløpet av 2019. Vi har nå klart å reforhandle alle print 

avtalene med leverandør så vi forventer en besparelse på ca 400 000 på printutgiftene for 

2020.  

 

Drift av IT plattform 

Brønnøy kommune deler IT plattform med Vega og Vevelstad og den driftes av EVRY. I 

tillegg er Bindal og Sømna med på deler av ASP avtalen vi har med EVRY. Nedenfor vises 

kostnadsfordelingen mellom de ulike kommune. 

 
Som dere ser bærer Brønnøy alene mesteparten av driftskostnadene.  

 

Kostnader på drift for Brønnøy 

Vi har kostander til EVRY for blant annet drift av applikasjoner, servere, skoleløsning, 

førstelinjesupport, drift av alle maskiner og alt av nettverk. I tillegg betaler vi for service 

delivery management. Totalt sett har vi driftsutgifter til EVRY på ca 7 millioner i året.  

Driftskostnadene har det siste året hatt en jevn økning på rundt 3.5 % fra år til år pga 

konsumprisindeksen.  

 

Applikasjonsdrift 

Applikasjonsdrift er det vi må betale for å ha alle fagprogrammene installert på servere hos 

EVRY. Vi betaler applikasjonsdrift på 37 ulike fagprogram. Noen fagprogram er enkle og 

krever liten plass på en server, mens andre applikasjoner er kompliserte tjenester som trenger 

både databasestruktur og integrasjoner mot andre systemer. De tyngste applikasjonene som 

Gerica og winMed koster over 80 000 hver i applikasjonsdrift.  

Det vil være gunstig å få flytta over de fleste applikasjoner over i skyløsninger for å få ned 

driftskostnader. Det er i gjort et grundig analysearbeid av EVRY, Microsoft og lokal IKT 

avdeling for å se på hvilke applikasjoner og løsninger som det vil være hensiktsmessig å flytte 
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over på skyløsninger. Foreløpig analyse viser at det kan gi besparelser på ca 200 000 i året på 

å få flytta over de fleste applikasjoner over i en skyløsning. For å få dette til må det gjøres 

investeringer på å få satt opp en skyplattform. Det er ennå usikkert hvor mye det vil koste i 

investering på å migrere hele driftsplattformen over i skyløsning.  

Om lokal IT tar over applikasjonsdrift selv vil det kunne gi ytterligere besparelser på sikt. Da 

trenger vi å ansette minst en ekstra ressurs som må få hovedfokus på applikasjonsdrift i Azure 

i tillegg må interne ressurser kurses opp i skyteknologi.  

På sikt tror vi at det vil tilbys flere og flere rene skyløsninger på flere applikasjoner slik at det 

kan være gunstigere å kjøpe rene skyløsninger fra 3. parts leverandør i stedet for å kjøre 

applikasjonen i den skyplattformen vi setter opp.  

 

Skoleløsning 

Vi betaler 458 000 i året for å drifte Ipad løsningen hos leverandør. Dette inkluderer lisens til 

zuludesk. I 2020 ønsker vi å ta over drifta av hele Ipad løsningen selv. Dette kan gi oss 

kostnadsreduksjoner på ca 350 000 kr i året. For å få til dette trenger vi å øke kompetansen 

rundt løsningen internt og vi må få avsatte ressurser til dette. Ved å ta over drifta selv vil det 

gjøre oss mer sårbare om det skulle oppstå situasjoner som vi ikke klarer å løse selv da vi ikke 

har fått god nok tid på oss til å bygge opp kompetansen internt.   

 

Basis drift 

Dette er utgifter til leie av servere. Denne kostnaden klarer vi ikke å få redusert uten komme 

oss ut av eksiterende driftsavtale og lage en billigere avtale etter at avtalen med leverandør er 

ferdig.  

 

SPOC (førstelinje support) 

Vi betaler EVRY for å utføre førstelinjesupport for oss. Vi har som mål å ta over 

førstelinjesupport selv. På den måten vil vi kunne spare penger, samtidig som vi mener vi kan 

levere en bedre tjeneste til alle våre ansatte. Det har vært utfordringer med å ha førstelinje 

support som ikke er nært brukerne og som ikke har god nok kjennskap til Brønnøy kommune. 

Vi er kommet til enighet med leverandør om at vi skal kunne ta over SPOC selv i løpet av 

2020. Det er ennå usikkert for når vi vil være klare til å ta over. For å klare dette må vi ha nok 

ressurser og vi må få satt opp nye systemer og rutiner for å håndtere support funksjonen.  

 

Klientdrift 

Dette er kostnader vi betaler til EVRY for at de skal drifte alle klienter/maskiner vi har. Drift 

av klienter består blant annet i å håndtere oppsett av programvare, sikkerhet, AD, vedlikehold 

og feilretting. Dette er en jobb som krever mye jobb daglig og som krever mer IT kompetanse 

enn man trenger på førstelinja. På sikt ser vi for oss at lokal IKT kan ta over hele drifta av 

klienter selv og EVRY er enige med oss om at det vil være mulig å få til før 

kontraktsperioden med dem er gått ut. Vi tar sikte på at vi iløpet av 2021 kan være rigget til å 

ta over klientdrifta selv og antar da at dette vil gi gode innsparinger på sikt selv om vi da må 

ansette en ekstra ressurs.  

 

Nettverk 

Nettverksdrift innebærer drift av ca 240 stk aksesspunkt, 8 brannmurer og 45 switcher. Dette 

er en av de mest sårbare driftstjenestene vi har for om nettverket ikke fungerer vil nesten 

ingenting fungere, og folk får ikke gjort jobben sin. Det er veldig viktig at nettverket er 

konfigurert opp på en hensiktsmessig måte og at man ikke utfører endringer uten å være 100% 

sikker på hva man driver med, da det kan få store konsekvenser. De som er gode på nettverk 

er gjerne sertifisert og har brukt mange år på å bli god i sitt felt.  
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Vi ser ikke for oss at det vil være enkelt å hensiktsmessig å ta over nettverksdrifta til hele 

kommunen de neste 2 årene. Men vi tror det vil være mulig å bygge opp god 

nettverkskompetanse over tid slik at man kan utføre enkle nettverksendringer uten å være så 

avhengig av bistand som vi er i dag.  

 

Videre digitaliseringsarbeid og digital transformasjon 

I tillegg til å fokusere på en mest mulig kostnadseffektiv drift er det viktig at vi fortsetter 

digitaliseringsarbeidet vi har startet på i henhold til digitaliseringsstrategien for 2019-2022 (ny 

strategi er ennå ikke godkjent i kommunestyret). Vi må digitalisere oss for å løse både dagens 

og fremtidens utfordringer, for å kunne innfri forventninger til innbyggere og næringsliv og 

for å oppfylle statens ambisjoner for kommunene. Det må arbeides og samhandles mer 

effektivt både internt i kommunen, mellom kommunene og mellom forvaltningsområder. Det 

ligger potensiale for effektivisering gjennom digitalisering i alle kommunens virksomheter.  

I forhold til videre digitaliseringsarbeid mener vi at vi bør samarbeide tett med andre 

kommuner på Helgeland og da spesielt engasjere oss i jobben som gjøres rundt Digitale 

Helgeland. 

Formålet med samarbeidet rundt Digitale Helgeland er å sikre bedre tjenester til brukerne, 

herunder;  

- Raskere saksbehandlingstid  

- Bedre kvalitet i tjenestene 

- Økt grad av selvbetjening.  

Gjennom å utvikle og ivareta et langsiktig faglig samarbeid og tilgang til felles løsninger og 

ressurser innenfor digitaliseringsområdet skal kommunene oppnå kvalitative 

innbyggereffekter, mer effektiv tjenesteproduksjon og bedre ressursutnyttelse. Ansvaret for å 

realisere gevinstene tilligger den enkelte kommune.  

Et felles kompetansemiljø på digitaliseringsområdet vil øke muligheten for å gjennomføre 

felles tiltak og være en arena å møte nasjonale initiativer på. Samarbeidet vil i tillegg kunne 

bidra til å forenkle informasjonsflyt mellom kommunenes interne løsninger og fellesløsninger 

som følger av nasjonale statlige og felleskommunale tiltak.   

Kollektiv læring, erfaringsutveksling og felles infrastruktur kan gi grunnlag for å realisere 

fremtidige effekter. Ved å legge til rette for standardisering, samordnet utvikling og øket 

gjennomføringskraft på digitaliseringsområdet vil det regionale samarbeidet bidra til å styrke 

kommunenes mulighet for å ta i bruk og realisere effekter av nasjonale felleskomponenter og 

elektronisk samhandling mellom forvaltningsnivåer.  

 

 

Ansvar 253 – Oppvekst 

 
Oppvekstsektoren omfatter de fire hovedområdene Brønnøy barnehager, grunnskolene, 

Brønnøy kultur- og kompetansesenter og Barne- og familietjenesten. Området er organisert 

under ledelse av oppvekstsjef med ledere for hver avdeling med selvstendig budsjett- og 

personalansvar for sitt område. 

 

Overordnede mål for tjenesten er: 

 

- Vi skal gi et likeverdig tilbud til alle våre barnehagebarn og skoleelever i tråd med 

krav som stilles i relevant lovverk og innenfor de rammer vi er tildelt.   
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- Barne- og familietjenesten skal jobbe forebyggende inn mot primærtjenestene 

barnehage og skole for å sikre at familier, barn og unge i Brønnøy gis støtte og 

kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse og som igjen bidrar til 

livsmestring.  

- Vi skal ivareta voksne som av ulike årsaker har behov for opplæring for å kvalifisere 

seg til videre arbeid eller utdanning.  

- Vi skal bidra til varierte tilbud for barn og unge i Brønnøysamfunnet gjennom 

bibliotektilbud, kulturskole og gjennom samarbeid med lag og foreninger.  

 

I arbeidet med budsjett 2020 ble det avdekket styrkingsbehov på flere områder innen oppvekst 

i størrelsesorden 6,6 mill. kroner. Etter analyse og grundig gjennomgang av alle tjenester ble 

det funnet inndekning for 4,6 mill. kroner gjennom ulike kutt og reduksjon i tjenestene.  

I budsjettforslaget for 2020 styrkes dermed ramma for oppvekst med 2 mill. kroner, det meste 

av dette for å sikre budsjettposten tilskudd til private barnehager og økte behov vedr. 

spesialpedagogsikte tiltak barnehage som viste seg å være underbudsjettert i 2019. Dette er 

områder det fremdeles knyttes usikkerhet til for 2020.  

Det er også tilført midler på bakgrunn av lønnsoppgjør 2019.  

 

Dette gir en ny ramme på 227 592 444 mill. kroner for 2020.  

I ramma ligger det inne en forventet innsparing på 3,6 mill. kroner som følge av nedgang i 

barnetall for barnehagesektoren. Dette er tatt inn i budsjettet, men er usikkert da det avhenger 

av det totale barnehagetilbudet fra høsten 2020 og fordi en forventet innsparing i 2020 bare vil 

gi halvårseffekt.  

 

Oppvekstområdet har behov for en strammere økonomisk styring gjennom (igangsatte) 

interne kontrolltiltak og det vil være behov for at vi bruker våren 2020 for å se grundig på 

fordelingen mellom områdene. Det er et bærende prinsipp at tilbudet til barnehagebarn og 

skolelever skal være likeverdig og vi ser at rammene til områdene må endres i takt med barne-

/elevtall og demografiske endringer i kommunen. Nedgang i barnetall må også på sikt gi 

nedgang i utgifter til andre tjenester som gis rundt barn og unge, herunder helsestasjonstilbud 

og barnevernstjeneste.  

 

Barnehagesektoren, sted 5350-5356 

Brønnøy barnehage består av fire hus; Toftsundet, Salhus, Furutoppen og Klokkargården. I 

tillegg omfatter sektoren spesialpedagogiske tiltak i barnehage som Brønnøy kommune har 

ansvar for både i private og kommunale barnehager.  

 

I 2019 ble Flaggstanghaugen barnehage nedlagt. Barna fikk tilbud om overflytting til Salhus, 

Furutoppen og Toftsundet barnehager. I arbeidet med å iverksette kutt i barnehagesektoren 

som varslet for 2019, har vi måttet gjennomgå all drift nøye. Vi har kuttet på flere funksjoner 

som ikke direkte tilskrives bemanningsnorm/pedagognorm. Dette vil føre til at ansatte får 

endrede oppgaver og det vil gi oss mindre fleksibilitet ved f.eks. fravær. Det vil også føre til 

at arbeid med PMTO-veiledning (foreldreveiledning knyttet til adferdsproblematikk) og IKT-

satsningen i barnehagene må nedskaleres.  

 

I barnehagesektoren er det krevende å budsjettere i en situasjon der ett nytt barn kan utløse en 

hel ny stilling. Event. nye søkere vårhalvåret vil kreve at vi må ansette nye 

https://www.pmto.no/
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pedagoger/fagarbeidere for å møte kravene i pedagog- og bemanningsnormen, noe vi nå ikke 

har budsjettert med.  

Imidlertid gjør nedgang i barnetallene at barnehagesektoren må tilpasse driften fra høsten 

2020. Det ser i dag ut til at vi må nedbemanne etter hovedopptaket i mars, da et stort kull går 

over i skole og færre barn kommer inn. Dette kan bety oppsigelser av flere faste stillinger.  

 

Budsjettet for spesialpedagogiske tiltak for 2019 var ikke realistisk med tanke på nye behov 

og er økt for 2020. Samtidig må vi ha en totalgjennomgang av systemet rundt vedtak og 

hvordan ressursene best mulig nyttes til barnas beste. Dette i tett samarbeid med PP-tjenesten. 

08.11.2019 kom meldingen til Stortinget nr. 6 «Tett på – tidlig innsats og inkluderende 

fellesskap i barnehage og SFO» som foreslår endringer i måten kommunene bruker 

ressursene til blant annet spesialpedagogiske tiltak, men også PP-tjenestens rolle i arbeidet.  

Reduksjon i antall barnehagebarn bør også gi utslag i omfanget av spesialpedagogiske vedtak.  

 

Skolesektoren, sted 5310-5342 

Vi har fire grunnskoler i Brønnøy; Hilstad skole, Nordhus skole, Salhus skole og 

Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Alle grunnskolene har SFO-tilbud. I tillegg har 

Brønnøy kultur- og kompetansesenter ansvar for opplæring av voksne elever.  

 

I arbeidet med budsjettet for 2020 har vi gjennomgått skolenes rammer grundig og vi ser at 

det er noen skjevheter i ressurstilgangen basert på antall elever. Denne utilsiktede skjevheten 

må kartlegges mer og vi må justere skolenes rammer før skoleåret 2020/2021 slik at vi sikrer 

at vi ivaretar bl.a. lærernorm for grunnskolen, elevenes rett til spesialundervisning etter 

opplæringslovens § 5.1 og retten til særskilt språkopplæring for elever fra språklige 

minoriteter etter opplæringslovens § 2.8, på alle våre skoler. 

Som i barnehagesektoren må systemet for vedtak om spesialundervisning gjennomgås i 

samarbeid med PP-tjenesten, med stort fokus på hvilke tiltak som faktisk gir effekt for 

elevenes læringsutbytte.  

 

For å komme i mål med årets budsjett har vi måttet finne tiltak som fører til et nedjustert 

tilbud på skolene. Generelle styrkingstimer er tatt ned, noe som fører til mindre fleksibilitet 

med tanke på gruppedeling og undervisningsmetoder. Kuttene gjennomføres ved naturlig 

avgang og ved at midlertidige kontrakter blir terminert.  

 

Det er også lagt inn i budsjettforslaget for 2020 at skolemattilbudet på Salhus skole fjernes. 

Dette tilbudet har ikke vært finansiert, men som har gått på bekostning av 

undervisningsressurser ved skolen. Selv om tilbudet oppleves som positivt, finner ikke 

rådmannen midler til å videreføre mattilbudet på denne ene skolen og da heller ikke til å 

finansiere et lignende tilbud til resten av ungdomsskoleelevene i Brønnøyskolen. Vi er i en 

økonomisk situasjon der vi må få på plass et likeverdig lovpålagt tilbud på alle våre skoler før 

vi kan prioritere midler til andre tiltak. 

 

SFO: 

I takt med nedgang i elevtall må også SFO-tilbudet gjennomgås med tanke på bemanning i 

forhold til antall søknader om SFO-plass. Dette vil være nødvendig for å møte antatt nedgang 

i inntekt på SFO som en følge av at det fra 1. august 2020 innføres inntektsgradering i 

foreldrebetaling SFO for barn på 1. og 2. trinn.      

 

Brønnøy kultur- og kompetansesenter (BKKS), sted 5360-5364 
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Brønnøy kultur og kompetansesenter innbefatter voksenopplæring, flyktningetjeneste, 

kulturskole og bibliotektjeneste.  

For å få budsjettet totalt innen oppvekst til å gå i balanse har BKKS foretatt reduksjon i 

bemanningen. I tillegg dekker området også logopedtjenester for grunnskolene og 

barnehagene, noe som gir en ytterligere innstramming av området.  

Bosetting av 20 nye flyktninger i 2019 sikrer forsvarlig drift foreløpig, gitt at noe av de 

statlige tilskudd settes av på fond. Selv med ny anmodning om bosetting i samme 

størrelsesorden i 2020 er trenden nedadgående og inntekter knyttet til dette vil gå ned. 

Samtidig har vi forpliktelser mtp norskopplæring og grunnskoleopplæring også etter at 

tilskuddsperioden er over.   

Det er også grunn til å vurdere om det er riktig å bosette flyktninger i kommunen når vi ser 

hvilke vansker de får med tanke på videre kvalifisering for yrkesliv og studier lokalt. Etter 

endring av inntaksforskriften i Nordland fylkeskommune finner de voksne minoritetsspråklige 

det svært vanskelig å bli værende i kommunen og flytter til andre fylker når de kan. De 

menneskelige aspektene ved dette preger oss mest, men det er også lett å se at den totale 

samfunnsøkonomiske gevinsten av vårt arbeid ikke kommer Brønnøysamfunnet til gode 

gjennom nye innbyggere med kompetanse til å bidra inn i arbeidslivet lokalt.   

 

Barne- og familietjenesten – sted 5370 - 5377 

Barne- og familietjenesten består av Barnevernstjenesten Sør-Helgeland, rus- og psykisk 

helsetjeneste inkludert ungdomsarbeid, kommunepsykolog, helsestasjonstjenesten, Sør-

Helgeland krisesenter og arbeidstreningsgruppa. Tjenesten skal ivareta et bredt spekter av 

tjenester rettet mot barn, unge, voksne og familier og er en bidragsyter til barnehager og 

skoler i det viktige forebyggende arbeidet rundt folkehelse og livsmestring. Folkehelse og 

oppgaven i å koordinere samordningen av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) 

ligger også her og bidrar til at ulike instanser jobber sammen for å gi barn og unge trygge 

oppvekstvilkår i Brønnøy.  

 

En del av drifta på området er prosjektfinansiert. God kompetanse på å søke prosjektmidler 

gir oss et bedre tilbud enn vi ellers ville hatt midler til, f.eks. innen helsestasjonstjeneste for 

barn/unge og ungdoms-LOS, rask psykisk helsehjelp, kompetanseheving og tjenesteutvikling.  

  

I arbeidet med budsjett 2020 har vi kuttet ca. 1 stilling på området. Dette skjer gjennom 

vakanse. Det er fortsatt en del usikkerhet knyttet til ikke planlagte utfordringer som kan 

komme gjennom året, spesielt på området barnevern og utgifter knyttet til tvangsinnleggelser 

innen rus- og psykiatri. Det er ressurskrevende områder som får store konsekvenser for 

budsjettet hvis det oppstår akuttsaker.  

 

 

Ansvar 254 – Helse, velferd og omsorg 
 

Generelt 

Helse og velferdstjenester inneholder følgende tjenestesteder: 

• Sykehjem med kjøkken/kantine/natt 

• Legesenter 
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• Enhet for aktivitet og mestring (Fysioterapi og Ergoterapi) 

• NAV kommune med Sosial- og flyktningetjenester 

• Hjemmetjenester 

o Tjenestekontor 

o Hjemmesykepleie 

o Hjemmehjelp 

o Støttekontakt/avlastning/omsorgsstønad 

o Botilbud  

o Dagsenter 

o Aktivitet 

 

Økonomisk ramme for 2020 

Ansvar 254 Helse og omsorg  
 

Total ramme Helse og omsorg 2019              185 238 180.- 

Tertialrapport 1, budsjettregulering 2019                  1 400 000.- 

Renhold fra sykehjem til eiendom                   -600 000.- 

Lønnsoppgjør kap 4                  4 808 904.- 

Lønnsoppgjør kap 5                     587 171.- 

Ny ramme 2020             191 434 255.- 

Endring i budsjett  

Økning støttekontakt/avlastning                     800 000.- 

Legesenter – innsparing/inntektsøkning -2 000 000.- 

Husleiereduksjon NAV -350 000.-  

Prosjektmidler /inntekt fysio                    -250 000.- 

Økt behov hjemmetj. Hestvadet 800 000.- 

Ny ramme for 2020               190 484 255.- 

 

Helse- og omsorgsplan 2028, Mestringsplan 

Helse- og omsorgsplan 2028 ble vedtatt våren 2019.  Planen skal gi retning for hvordan 

Brønnøy kommune skal møte framtidens utfordringer. Selv om helsetilstanden blant eldre 

generelt har blitt bedre de sener år vil økningen i antall eldre og mennesker med 

demenssykdom medføre et økt behov for tjenester. Hovedtrekkene i planen legger føringer for 
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økt satsing på hjemmebaserte tjenester og ha større fokus på rehabilitering og mestring, slik at 

flest mulig kan bo lengst mulig i egen egnet bolig. Velferdsteknologi er også et viktig 

satsingsområde i så måte. Det handler på den ene siden om å skape trygghet for 

hjemmeboende. Helsepersonell blir en mangelvare i framtiden og i stor grad handler 

velferdsteknologi om å forenkle oppgaver som igjen gir varme hender til de som trenger det.  

Overordnet mål 2018–2028 

Fra servicekommune til felleskapskommune 

Brukerne er ikke kunder, men aktive og ressurssterke innbyggere som skal bidra til 

fellesskapet. Tjenestetilbudet skal utvikles i tettere dialog med lokalsamfunnet etter 

inspirasjon fra fellesskapskommunen (kommune 3.0) – «Hva er viktig for deg?» 

Ressursene skal til enhver tid disponeres slik at en oppnår et best mulig tjenestetilbud for 

innbyggerne i Brønnøy kommune på laveste mulig omsorgsnivå (BEON-prinsippet) 

God folkehelse med et aktivt og meningsfylt liv i egen egnet bolig 

 

Hovedstrategiene i Helse- og omsorgsplan 2018–2028  

Basert på utfordringsbildet til kommunen framover og på hovedmålene for Helse- og 

omsorgsplanen  

2018–2028, er det utviklet fem hovedstrategier som skal være førende for handlingsdelen av 

denne planen med konkrete tiltak for å oppnå de overordnede målsetningene. 

1) «101år i egen egnet bolig» 

2)  «Sjef i eget liv»  

3)  «Enklere liv» 

4) «Legge liv til årene» 

5) Rett kompetanse på rett plass til rett tid  

Økonomi 

Det er en nedgang i den totale rammen for helse- og omsorg, og enkelte steder har fått 

betydelig reduksjon. Det er små marginer og det skal lite til for at det blir overskridelser. 

Det er og blir vurdert grep for å omdisponer innenfor rammen for å imøtekomme økte behov 

spesielt innenfor hjemmebaserte tjenester.  

 

5410 -5417 Brønnøy sykehjem: 

Utfordringer knyttet til aktivitet 

Pasientene i sykehjem har et langt større behov for tjenester og oppfølging enn for få år 

tilbake. Pasienter skrives ut tidligere fra sykehus og økning i omfanget av omsorg ved livets 

slutt. Vi får også flere yngre pasienter med demenssykdom. Alt i alt medfører det i perioder 

behov for økte ressurser.  

 

For at flere skal kunne mestre det å bo heime lengst mulig har det vært en økt satsing på 

korttidsopphold og avlastning. Det har vært et spesielt fokus på rehabilitering og opptrening 

det siste året. Prosjektmidler fra Fylkesmannen har gjort det mulig å bruke ekstra ressurser på 

kompetanseheving, forbedre samhandlingsrutiner /pasientforløp og til fysioterapi. 
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Det er stor variasjon i inntekter og utgifter, avhengig av pasientstrømmen. Korttidsopphold og 

avlastning gir mindre inntekter og pasienter som skrives ut fra sykehus har oftere behov for 

tettere oppfølging, gjerne i form av ekstra bemanning.  

 

Årsplanlegging  

I 2019 ble det som et tiltak for å øke stillingsstørrelser igangsatt et prosjekt for å teste ut 

årsturnus. Prosjektets varighet er over to år og turnusene for 2020 er nå lagt. Det er i tillegg 

lyst ut flere heltidsstillinger, men vi har fortsatt flere helgestillinger. For å få til en 

heltidskultur må ansatte, ledere, tillitsvalgte og politisk ha samme forståelse for hva som må 

til for å oppnå. Vi har kommet et stykke på vei, men for å implementere heltidskultur i hele 

organisasjonen er det et mål å utarbeide en plan i samarbeid med tillitsvalgte og politikere i 

løpet av 2020.   

 

Renhold i bogruppene er i sin helhet overført til Eiendomsavdelingen og kr 600 000.- 

overføres dit. 

 

5418- 5422 Legesenteret 

 

Økonomi 

Legesenteret skal redusere budsjettet med 2 mill for 2019. Fra 1.11.2019 er det faste ansatte 

leger i alle stillingene. Forutsatt at vi unngår å leie inn vikarer, eller at uforutsette ting skjer, 

skal det være en mulighet til å redusere kostnader og øke inntekter i 2020. 

 

Kvalitet  

Målet er fortsatt en mer stabil legetjeneste der pasientene har sin fastlege som de kjenner (ikke 

vikar) noe som har stor betydning for kvalitet på legetjenestene. Vi jobber fortsatt med å 

utvikle kvalitetsmål for ytterligere å forbedre kvaliteten på tjenesten. 

 

Teknologi 

Vi har forventninger til at vi gjennom vårt velferdsteknologiprosjekt kommer fram til 

løsninger som forenkler og effektiviserer noen arbeidsoperasjoner i legetjenestene. 

 

Plan for legetjenesten  

«Plan for legetjenesten» er et dokument som skal utarbeides og som i fremtiden vil være 

viktig for utvikling av tjenesten på sikt. Som tidligere nevnt har fastlegerollen endret seg i 

løpet av de siste årene med nye gjøremål som har ført til at det er behov for å arbeide på en 

annen og kanskje mer tidkrevende måte. Flere oppgaver som følge av at sykehusene sender 

heim pasientene tidligere bidrar også til økt pågang på fastlegen. Det er da viktig å planlegge 

hvordan vi skal møte slike utfordringer. 

 

 

5423 Enhet for aktivitet og mestring (fysio/ergo/hjelpemiddelservice, hverdagsrehabilitering) 

Fra juni 2019 organiserte vi fyiso/ergo/hjelpemiddelservice, hverdagsrehabilitering under 

felles leder som et prøveprosjekt. I hele 2019 har vi også gjennomført et prosjekt med 

rehabilitering og hverdagsmestring. Forebyggende hjemmebesøk for eldre over 75 år har 

pågått over snart tre år. 

 

Prosjekt rehabilitering- hverdagsmestring 
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Rehabilitering og mestring i helthetlig brukerforløp er satsingsområde.  Det er et viktig tiltak 

for å øke koordineringen av rehabiliteringstjenestene med en fleksibel bruk av fagkompetanse 

for å oppnå gode sammenhengende brukerforløp. Bruk av korttidsopphold i institusjon med 

målrettet rehabilitering er et viktig grep for gi pasienter og brukere muligheter til å 

opprettholde og/eller gjenvinne sin psykiske, fysiske, kognitive og /eller sosiale 

mestringsevne.  

 

5424-5427 NAV 

Uforutsigbarhet knyttet til økonomi 

 

-   Vi ser en stor utfordring i brukergruppen som ikke behersker norsk språk underveis og rett       

     etter intro.  

-    Vi ser tendensen til at flere som går ut av 5-års bosettingsregel fortsetter å måtte leve av  

      sosiale ytelser. Dette øker belastningen av de ordinær sosiale stønader på grunn av dårlige                            

      språkferdigheter. Ikke formidlingsbar til jobb eller statlige arbeidsmarkedstiltak. 

-     Fortsatt høye leiepriser i boligmarkedet. 

-     Negativ utvikling i folks privatøkonomi der vi oftere må inn og bistå med stønad og  

      veiledningsressurs. 

Innsparing/forebygging: 

-      Reduksjon i husleie. Utgjør i kommunal andel anslagsvis kr 350000,-. 

-      IPS-prosjektet skal følge opp brukere med psykiske lidelser som er fare for å miste jobb. 

       Samarbeidsprosjekt gjennom NAV mellom NAV/VOP/ROP. 2 ansatte i tidsbegrenset  

       stilling ut 2021. 

 

5450-5466 – Hjemmebaserte tjenester 

I hjemmetjenesten er det omdisponert ressurser for å utjevne forskjeller på ressurstilgang i 

like tjenester. 

Hjemmesykepleien i Brønnøysund er i vekst og flere pasienter har omfattende hjelpebehov. 

Kompetansen i hjemmesykepleien må styrkes i alle ledd fordi vi kan forvente en utvikling 

med flere kompetansekrevende oppgaver i hjemmet. 

 

Det utredes alternative løsninger for støttekontakt. Målet er å gi gruppebasert tilbud, og å få 

utarbeidet en standard på tjenesten.  

Dagsenter for hjemmeboende med demenssykdom. Økt behov for dette tilbudet. Det er søkt 

om midler fra helsedirektoratet til oppstart av nye plasser. Ønsker utvidet åpningstid til 5 

dager i uka i stedet for 3 dager. 

Kapasiteten på bolig med bemanning må økes. «Tautra 2» bør igangsettes og Hestvadet 

omsorgsbolig utvides med et bofellesskap for demente. 

 

Oppsummering 

I de fleste områdene er det utfordringer med å ha like stort fokus på alt til enhver tid. Vi har 

hatt et Forvaltingstilsyn på heldøgns omsorg i Brønnøy kommune. Dette var et tilsyn med 

kvalitet som fokusområde. Konklusjonen var at kvaliteten på tjenestene for det meste er i tråd 

med utvalgte krav knyttet til kompetanse, ledelse og kvalitetsforbedring samt tjenestenes 

kvalitative innhold for bruker. Videre har Fylkesmannen nylig vært tilsyn i demensavdeling i 

sykehjemmet med gode tilbakemeldinger. 

 

Det satses mye på velferdsteknologi og naturlig nok vil det ha stor oppmerksomhet også i 

årene framover. Innføring av ny tidsbesparende og kvalitetsforbedrende teknologi er viktig og 
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må implementeres i hele organisasjonen. Dette tar tid. Videre er vi en spennende prosess med 

planer om nytt DMS i Brønnøysund. I tillegg til planlegging av selve bygget er det viktig å 

finne arenaer for samhandling mellom Helgelandssykehuset og kommunen og skape bedre 

tjenestetilbud til innbyggerne. Arbeid med heltidskultur må vi også fokusere på som en viktig 

faktor i rekrutteringssammenheng. 

 

 

 

 


