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1 Innledning. 
 

Forslaget til budsjett og økonomiplan for 2020-2023 legger opp til underskudd i alle årene planen 
gjelder for. Underskuddene foreslås inndekket ved bruk av disposisjonsfond for til sammen kr 82 mill. 
over hele perioden.  

Kommunen er nå inne i en utfordrende økonomisk situasjon. Det er ikke bærekraftig å ha budsjetter 
som salderes med fond uten at det finnes en løsning over en periode på fire år. Kommunen har en 
fondsbeholdning som vil bli tømt i løpet av få år utover planperioden og det er en situasjon en må 
finne en snarlig løsning på. 

Isolert er en fondsbruk på kr 20 mill i 2020 ikke et problem for kommunen, da fondsbeholdningen ved 
inngangen til året 2020 vil være tilstrekkelig for å tåle en reduksjon på kr 20 mill uten at det bringer 
kommunens økonomi i en uholdbar situasjon. Det innebærer at man har året 2020 på seg for å finne 
løsninger på å redusere kommunens driftsnivå slik at man avlegger budsjetter med et 
nettodriftsresultat på 1,11% som er kommunens målsetning. 

Det vil derfor tidlig i 2020 bli igangsatt et arbeid med å definere tiltak som det så langt som mulig vil 
være en politisk aksept for å innarbeide i økonomiplanen for 2021-2024. 
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2 Forslag til vedtak og kommunestyrets vedtak. 
 

2.1 Rådmannens forslag til vedtak. 

 

1. Rådmannens forslag til økonomiplan legges til grunn for kommunens økonomiske 
planlegging i perioden 2020 – 2023. 

 
2. Kommunestyret vedtar budsjett for frie inntekter, finansielle utgifter og inntekter, samt 

bruk og avsetning til fond slik det fremgår av bevilgningsoversikten i tabell 5a for 
budsjettåret 2020. 

3. Kommunestyret vedtar sum netto utgifter innenfor hver bevilgningsramme slik det 
fremgår av tabell 6.3a for budsjettåret 2020. Administrasjonen kan endre budsjettert 
premieavvik og budsjettert premieavvik mellom ramme 80 og øvrige rammer. 

 
4. Kommunestyret vedtar brutto investeringssum for hvert investeringsprosjekt slik de 

fremgår i bevilgningsoversikten i tabell 7.2a for budsjettåret 2020. 
 

5. Kommunestyret vedtar rammen for kommunens investeringstiltak som fremgår av 
tabell 7.1a for budsjettåret 2020. Vefsn kommune tar opp lån til investeringer på kr 
101.000.000 som skal avdras over 30 år. Opplåningen kan skje ved flere enkelte lån. 
Opptak av lån i husbanken til videre utlån vedtas som egen sak i kommunestyret. 
 

6. Det skrives ut skatt på alle faste eiendommer i kommunen jfr eiendomskattelovens §3 
bokstav a. 

7. Skatten skrives ut generelt med 3,4 promille. 

8. Skatten skrives ut med 4,35 promille på boligeiendommer og fritidseiendommer. Det 
gis et bunnfradrag på kr 200.000 for boligeiendommer og fritidseiendommer. 

9. Det skrives ut skatt på særskattegrunnlag etter overgangsreglene til 
eiendomsskattelovens §§ 3og 4. Skatten skrives ut med 7 promille. 

10. Det kommunale skatteøret setters til høyeste tillatte sats. 
 

11. Rammen for rådmannens adgang til å gi garantier i 2019 for utlån på sosialt grunnlag 
settes til kr 150.000,- og maksimal rammegaranti i den enkelte sak settes til kr 
40.000,-. Slike garantier skal alltid gis som simpel kausjon. 
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3 Om økonomiplan og budsjett 

Kommunene skal etter reglene i kapittel 14 i kommuneloven av 2018, årlig utarbeide en 
økonomiplan som skal omfatte de fire kommende budsjettår, samt et årsbudsjett som er 
økonomiplanens første år. Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og 
strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp. Årsbudsjettet er bindende for 
kommunestyret, fylkestinget og underordnete organer. 

Felles for både årsbudsjettet og økonomiplanen er at disse skal bygge på realistiske estimater 
for kommunens inntekter og utgifter. Videre skal alle år ha balanse mellom kommunens 
inntekter og utgifter. Bruk og avsetninger til fond faller innenfor begrepene inntekter og 
utgifter. 

Planen er utarbeidet i 2020 priser ved at veksten i rammeoverføringer og skatt er beregnet 
med utgangspunkt i nivåene som fremkommer i forslag til statsbudsjettet for 2020. Videre er 
utgiftssiden justert i forhold til forventet pris og lønnsnivå i 2020. Det betyr at endringer i 
inntekter og utgifter årene 2021-2022 kommer av endringer i rammebetingelser, som 
demografi, rentenivå og forslag til endringer i driften. 

Alle tall i tabeller er i hele 1000 dersom annet ikke er oppgitt. 
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4 Nå situasjon og utfordringer 

4.1 Økonomi 

Økonomiske målsetninger/ handlingsregler. 

Kommunestyret har definert et sett med handlingsregler for utarbeidelsen av rådmannens 
budsjettforslag: 

  
1. Nettodriftsresultat skal være på minimum 1,11%. Nettodriftsresultat disponeres med 50% 

til avsetning til kommunestyrets frie fond og 50% til finansiering av årets investeringer. 
Økes budsjettert eiendomsskatt fra kraftlinjer og vannkraftproduksjon, konsesjonskraft og 
utbytte fra 2019 nivå på kr 13 mill, økes kravet til nettodriftsresultat tilsvarende.  

2. Så lenge kommunens gjeldsgrad, basert på korrigert lånegjeld er over 75% skal 
økonomiplanen utarbeides slik at gjeldsgraden reduseres fra 2018 nivået på 89%. Videre 
skal budsjetterte avdrag gjenspeile en avdragstid på 22 år og aldri være lavere enn kr 53 
mill.  

3. Viser siste års avlagte regnskap at kommunens disposisjonsfond er lavere enn 8% av 
kommunens driftsinntekter skal det i økonomiplanen legges opp til avsetninger til 
disposisjonsfond som bringer disposisjonsfondene opp på 8%.  

 

Nedenfor kommer det en gjennomgang av kommunens nå situasjon i forhold til de tre 
punktene som handlingsreglene omfatter. 

 

Nettodriftsresultat 

Nettodriftsresultat er kommunens egentlige overskudd og kommunens målsetting et at det 
skal ligge på 1,1%. Poenget med å ha et positivt nettodriftsresultat er at kommunens økonomi 
er tilstrekkelig robust til å tåle utilsiktede hendelser i et gitt budsjettår, evnen til å 
egenfinansiere årets investeringer og evnen til å avsette til fond. 

Som det fremgår av tabellen nedenfor har kommunen i de fleste år ligget over 1,1%, unntaket 
er 2018 hvor på grunn av et dårlig resultat lå på 0,26%.  

 

Tabell 4.1a 

Tekst 2015 2016 2017 2018 

Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 2,21 5,18 2,87 0,26 

 

I den vedtatt økonomiplan for årene 2019-2022 er det for alle årene negative 
nettodriftsresultat, hhv kr 12 mill, kr 21 mill, kr 24 mill og kr 16 mill. Et nettodriftsresultat på 
1,1% vil i utgjøre ca 13 mill pr år. Kommunestyret har vedtatt at dette målet skal være oppfylt 
i 2023 og basert på tallgrunnlaget i økonomiplanen for 2019-2022 må man da klare å frigjøre 
midler i størrelses orden kr 30 mil som får full virkning fra og med budsjettåret 2023. 
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I sammenligning med landet utenom Oslo, fylket og egen kommunegruppe ligger vi på 
landsgjennomsnitt for 2017, øvrige år er vi enten over eller under. Tallene inkluderer 
kommunale foretak og prosentene blir derfor ikke helt like som i tabell 4.1a. 

 

Figur 4.1a Nettodriftsresultat sammenlignet med landet, fylket og kommunegruppen 

 

 

 

Det en ser av figuren er landets kommuner utenom Oslo har hatt en nedadgående tendens. 
Denne nedgangen ser en også i tallene for vår kommune, men vi faller mer enn landet og 
kostragruppe 121. 

 

Langsiktig gjeld 

Kommunen har som en ser av tabellen nedenfor hatt en jevn reduksjon av netto2 gjeld i 
forhold til driftsinntekter de siste fire år, selv om forholdstallet forverret seg noe i 2018. 
Klarer vi fremover å holde et forholdsvis stramt investeringsnivå er det ikke urealistisk å nå 
målet om en gjeld som er lavere enn 75% av driftsinntektene.  

 

Tabell 4.1b: Utvikling av gjeld i forhold til inntekter. 

Tekst 2015 2016 2017 2018 

Netto lånegjeld i % av driftsinntekter 99% 89% 86% 89% 

 (kilde kommunens regnskap). 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Kommunen er gruppert i sammenlignbare grupper av SSB.  
2 Netto gjeld er total langsiktig gjeld fratrukket utlån og ubrukte lånemidler. 
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Sammenligner vi vår kommune med landet utenom Oslo, fylket og kommunegruppe tolv har 
vår kommune høyest gjeld, kun forbigått av kommunegruppe tolv i 2018. 

 

 

Figur 4.1b Lånegjeld3 sammenlignet med landet, fylket og kommunegruppe. 

 

 

 

 

Disposisjonsfond. 

God likviditet er et sunnhetstrekk ved enhver organisasjons økonomi. Det bidrar til at man til 
enhver tid er i stand til å betale sine løpende forpliktelser uten bruk av kortsiktige kreditter og 
man er i stand til å tåle uforutsette hendelser på kort sikt. Kommunens økonomi er slik at 
kontantbeholdning (inklusive fordringer) fratrukket kortsiktig gjeld, alltid skal tilsvare 
beholdning av fond. Av den totale beholdning av fond, er disposisjonsfondene et uttrykk for 
en ubundet likviditet og derfor et velegnet bilde av en kommunes likviditet. 

Tabell 4.1c Disposisjonsfond i forhold til driftsinntekter. 

Tekst 2015 2016 2017 2018 

Disposisjonsfond i % av driftsinntektene 7,7% 10,2% 12,9% 11,5% 

  

Som en ser av tabellen ovenfor har vi fom året 2016 ligget over målet på 8%. Årsaken til at vi 
kom i denne posisjonen må nok tilskrives at både 2016 og 2017 var år med gode 
regnskapsresultater som økte avsetningene til disposisjonsfond. 

Men dette er en situasjon som fort kan snu seg, enten at kommunen ikke overholder sine 
budsjetter eller bruk av fondene til å finansiere drifts- eller investeringstiltak.  

I figuren nedenfor er det en sammenligning med landet utenom Oslo, fylket og egen 
kommunegruppe. SSB sin statistikk bruker disposisjons fond korrigert for ubrukte lånemidler 
inklusive kommunale foretak og blir ikke helt sammenlignbart med tallene i tabellen over. 

                                                      
3 Med i denne sammenligningen er også gjeld som ligger i kommunale foretak og gjeldsgraden er derfor høyere 
enn 4.1b. 
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Uansett viser også denne oversikten at vi har høyere disposisjonsfond enn sammenlignings 
gruppene.  

  

Figur 4.1d Disposisjonsfond i forhold til driftsinntekter. 

 

 

 

4.2 Demografisk utvikling 

Befolkningsmengde og demografisk sammensetning er selve grunnlaget for kommunens 
økonomi. Både skatteinntekter inklusive inntektsutjevning og rammetilskuddet baserer seg 
direkte på folketall. Videre gir den demografiske sammensetningen og ikke minst utviklingen 
av den, klare føringer på hvordan kommunen bør innrette sin ressursbruk. 

Som det det fremgår av tabellen under har kommunen i de ti siste årene hatt en vekst i 
folketallet frem til inngangen av 2017, deretter faller folketallet med 62 personer de neste to 
årene. Samtidig er det et tydelig skift i aldersfordelingen, med en nedgang på 431 innbyggere 
i aldersgruppen 66 og yngre og en vekst på 446 innbyggere i gruppen 67 år og eldre.  

 

Tabell 4.2a Historisk utvikling i folketallet i de siste 10 år. 

Alder 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 10-19 

0-5 år 821 807 813 856 842 854 853 845 810 798 -23 

6-15 år 1 686 1 676 1 635 1 550 1 535 1 524 1 506 1 484 1 482 1 476 -210 

16-22 år 1 329 1 324 1 284 1 272 1 282 1 276 1 272 1 253 1 239 1 194 -135 

23-66 år 7 457 7 376 7 357 7 378 7 370 7 390 7 420 7 422 7 394 7 394 -63 

67-79 år 1 407 1 440 1 466 1 501 1 543 1 587 1 655 1 740 1 771 1 768 361 

80-89 år 581 583 588 582 576 590 585 576 605 624 43 

90 år og over 107 101 115 113 138 131 136 145 147 149 42 

Sum 13 388 13 307 13 258 13 252 13 286 13 352 13 427 13 465 13 448 13 403 15 

 

(kilde ssb befolkningsstatistikk, folketall ved inngangen til året) 
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Kommunen har i 2015 og 2016 hatt en positiv effekt av innflytting/ utflytting, men dette 
snudde til en negativ effekt i 2017 og 2018 (hhv for årene 68, 41, -15 og -34). For alle disse 
årene hadde vi en negativ effekt av innenlandske flyttinger, mens inn- og utflyttinger fra 
utlandet har i alle år gitt positiv effekt og kan sannsynligvis kobles direkte sammenheng med 
antallet flyktninger.  Flyktningestrømmen til Norge avtok mye fra og med 2017 og er nok 
forklaringen på hvorfor vi i de siste 2 år har fått en negativ effekt på befolkningsutviklingen 
fra inn- og utflyttinger. Vi bosetter fremdeles flyktninger, men ikke i tilstrekkelig grad til å 
oppveie den negative effekten av innenlandsk flytting. 

Fødselsoverskuddet har bakover vært svakt og er i 2018 negativt med 12 personer. Det er 
imidlertid ikke uventet at antall døde er økende utfra at vi har og vil få en økende andel eldre i 
befolkningen. Antallet kvinner i alderen 15-49 år har sunket med 160 de siste ti årene, 
samtidig som fødselsraten har hatt en synkende tendens i samme perioden. Kombinasjonen 
mellom økende antall eldre og en sannsynlig synkende antall fødte fremover i tid, gir dermed 
grunnlag for å legge til grunn at man vil oppleve fremtidige år med negativt fødselsoverskudd.  

Legger man så til grunn et økende negativt fødselsoverskudd og en at netto effekten av 
flyttinger er nøytral, vil utvikling i folketallet og demografien bli som vist i tabell 4.2b. 
Årsaken til at man regner en nøytral effekt av flyttinger er at denne er svært vanskelig å 
forutse og har historisk variert ganske mye. Siste års utvikling gir likevel grunnlag for å 
fremskrive med negativ effekt og framskrivingen i tabell 4.2b kan derfor sies å vær noe 
optimistisk mhp effekten av flyttinger. 

 

Tabell 4.2b Befolkningsframskriving de neste 6 år. 

Alle 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 endr 19-24 

0-5 år 798 760 746 727 714 710 702 -96 

6-15 år 1 476 1 450 1 424 1 424 1 438 1 408 1 386 -90 

16-22 år 1 194 1 183 1 192 1 173 1 101 1 066 1 036 -158 

23-66 år 7 394 7 420 7 407 7 381 7 387 7 400 7 403 9 

67-79 år 1 768 1 777 1 785 1 826 1 861 1 873 1 877 109 

80-89 år 624 648 669 671 680 699 727 103 

90 år og over 149 152 148 148 146 148 147 -2 

Sum 13 403 13 390 13 371 13 350 13 327 13 304 13 278 -125 
(folketall ved inngangen av året) 

 

Av figur 4.2a nedenfor er endringene i en del sentrale aldersgrupper fremskrevet helt frem til 
2029 og viser at trendene holder seg langt inn i fremtiden. Framskrivningen bygger på tall fra 
SSB sin befolkningsframskriving fra 2018 og er beheftet med en del usikkerhet, men gir 
likevel et bilde av trendene som er sammenfallende med det vi ser i kortere framskrivninger. 

Det er en tydelig vekst i den eldre delen av befolkningen og fortsatt reduksjon i den yngre. 
Men den mest bekymringsfulle utviklingen er aldersgruppen 23-66 år. Det er denne 
aldersgruppen som er den yrkesaktive delen av befolkningen og samtidig den delen av 
befolkningen som føder barn. Denne utviklingen har nok nær sammenheng med utviklingen 
av antall arbeidsplasser og også sammensettingen av typer arbeidsplasser i tiden fremover. 
Høyt fokus på tilrettelegging for næringslivet og innsats for lokalisering av statlige/ 
fylkeskommunale arbeidsplasser blir derfor fortsatt svært viktig for kommunen. 

 

 

Figur 4.2a Endring i demografi 2018-2030. 
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(kilde ssb befolkningsframskriving av juni 2018) 

 

På sikt er det derfor overveiende sannsynlig at tendensen til en fallende befolkning vil 
vedvare, samtidig som den yngre delen av befolkningen faller og den eldre delen øker. Gitt at 
kommunerammen ikke økes vesentlig utover kostnader til demografi og prisvekst, vil dette 
bety to ting fremover for kommunens økonomi: 

- Kommunen vil få en reduksjon i frie inntekter (rammetilskudd og 
skatt/inntektsutjevning), da vår relative andel av landets befolkning blir mindre. 
Landets folketall er økende og kommunens er synkende. 

- Videre får kommunen et stadig mindre utgiftsbehov tilknyttet den yngre befolkningen 
og et stadig økende for den eldre delen. Disse oppveier i stor grad hverandre i 
utgiftsutjevningen som er en del av rammetilskuddet. Det innebærer at kommunen må 
dekke økende utgiftene til eldre gjennom omdisponeringer av kommunens ressurser.  
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5 Kommunens frie inntekter og finansielle utgifter/inntekter 
 

I dette kapittelet vil en gå nærmere inn på bakgrunnen for beregningene av kommunens frie 
inntekter og finansielle utgifter- og inntekter. 
 
Begrepet frie inntekter omfatter i hovedsak skatt av inntekt og formue, rammetilskudd, og 
eiendomsskatt. Dette er inntekter som kommunen disponerer fritt og er ikke direkte avhengig 
av nivået eller sammensetningen av den kommunale tjenesteproduksjon. Disse midlene må 
først dekke kommunens netto finansutgifter før resterende kan anvendes til 
tjenesteproduksjon og setter dermed rammen for kommunens produksjon av tjenester. Beløpet 
fremgår av linjen «sum generelle inntekter» i tabell 6a. 
 
Pensjonsutgiften er i utgangspunktet ikke en slik type utgift, da den avhenger av  
nivået på tjenesteproduksjonen gjennom kommunens lønnsutgifter. Men reglene rundt 
kostnadsføringen og avkastningen på våre pensjonsmidler, gjør at endringen i denne utgiften 
fra år til år ikke bare styres av nivået på kommunens tjenesteproduksjon. Derfor omtales 
denne utgiften i dette kapitlet. 
 
Tabell 5a Bevilgingsoversikt drift 2020-2023. 

Linjenavn 
Regnsk 
2018 

Budsj 
2019 

Budsj 
2020 

Budsj 
2021 

Budsj 
2022 

Budsj 
2023 

Rammetilskudd -423 362 -386 095 -456 397 -456 192 -456 978 -458 734 

Inntekts- og formueskatt -338 074 -387 640 -354 657 -352 852 -350 988 -349 046 

Eiendomsskatt -63 441 -57 280 -53 350 -50 477 -56 277 -53 404 

Andre generell driftsinntekter -44 323 -26 825 -6 939 -6 846 -6 753 -6 659 

Sum generelle driftsinntekter -869 201 -857 840 -871 342 -866 367 -870 996 -867 843 

Sum bevilgninger drift, netto 805 762 807 327 819 390 809 346 808 583 807 830 

Avskrivninger 62 607 64 152 65 000 65 000 65 000 65 000 

Sum netto driftsutgifter 868 369 871 478 884 390 874 346 873 583 872 830 

Brutto driftsresultat -832 13 639 13 048 7 979 2 588 4 987 

Renteinntekter -6 610 -5 844 -5 838 -5 748 -5 657 -5 567 

Utbytter -7 307 -12 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

Gevinst og tap på finansielle instrumenter -10 0 0 0 0 0 

Renteutgifter 21 705 26 851 30 168 31 294 32 629 33 493 

Avdrag på lån 52 459 53 086 53 000 55 879 58 139 61 212 

Netto finansutgifter 60 237 62 093 72 330 76 425 80 110 84 138 

Motpost avskrivninger -62 607 -64 152 -65 000 -65 000 -65 000 -65 000 

Netto driftsresultat -3 201 11 580 20 378 19 404 17 698 24 125 

Overføring til investeringer 195 0 0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 1 122 1 088 0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -10 764 -12 668 -20 378 -19 404 -17 698 -24 125 

Dekning av tidligere års merforbruk -7943 0 0 0 0 0 
Sum disponering eller dekning av 
nettodriftsresultat -17 390 -11 580 -20 378 -19 404 -17 698 -24 125 

Fremført til inndekning i senere år merforbruk -20 591 0 0 0 0 0 
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5.1 Skatt og rammetilskudd 

Befolkningsutviklingen er grunnlaget for kommunens viktigste inntektskilder, rammetilskudd 
og skatt. Til grunn for beregningen av rammetilskudd ligger folketall pr 1.7 året før 
budsjettåret og for skatt og inntektsutjevning ligger folketallet pr 1.1 i budsjettåret. I tabellen 
nedenfor fremkommer de enkelte elementer i disse to inntektene som bygger på folketallene i 
tabell 4.2b. I denne tabellen fremgår ikke forslag til økt skatteanslag på kr 5.000.000 som det 
er redegjort for under kapitlet om skatt og inntektsutjevning. 

 

Tabell 5.1a Rammetilskudd og skatt 2016-2021. 

Beskrivelse 20194 2020 2021 2022 2023 

Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 331 974 334 739 333 102 331 754 330 356 

Utgiftsutjevningen 28 699 32 009 31 524 31 334 32 181 

Overgangsordning - INGAR -715 -705 -705 -705 -705 

Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) 2 496 9 750 11 982 14 640 17 299 

Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd 23 642 24 286 24 263 24 228 24 190 

Ekstra skjønn KMD bortfall eiendomsskatt produksjonsutstyr 3 570 0 0 0 0 

Budsjettvedtak Stortinget - saldering budsjett 2019 -500 0 0 0 0 

RNB 2019 - endringer i rammetilskudd 192 0 0 0 0 

Sum rammetilsk uten inntektsutj 389 358 400 079 400 166 401 251 403 320 

         

Netto inntektsutjevning 55 288 56 318 56 027 55 727 55 414 

Sum rammetilskudd 444 646 456 397 456 193 456 978 458 734 

         

Skatt på formue og inntekt 345 112 349 657 347 852 345 988 344 046 

Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) 789 800 806 100 804 000 803 000 802 800 

Sum - endring i %  2,1 % -0,3 % -0,1 % 0,0 % 
(tall i hele 1000) 

 

Rammetilskuddet inneholder mange enkeltelementer og utregningen bygger på en relativt 
komplisert modell. Detaljer er godt forklart i et dokument som kalles «grønt hefte»5 og som 
finnes på nettsiden til Kommunal og moderniseringsdepartementet. Nedenfor blir de enkelte 
elementene gjennomgått. 

 

Vekst fra 2019 til 2020.   
 
Som det fremgår av tabell 5.1a får vi en vekst i rammetilskudd og skatt på 2,1% regnet fra 
anslag regnskap for 2019. En annen måte å beregne veksten på er å ta utgangspunkt i anslaget 
på rammetilskudd og skatt for 2020 fra økonomiplanen for 2019-2022. Denne metoden gir et 
bilde av veksten som er tettere koblet mot vår egen planlegging og er fremstilt i tabell 5.1b 
nedenfor. 
 

                                                      
4 Bygger på anslag i statsbudsjettet. Avviker fra siste anslag fra kommuneproposisjonens anslag som er bygd inn 
i revidert budsjett med kr 10 mill i form at økt anslag på skatteinntekter og inntektsutjevning. 
5 https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/gront-
hefte/id547024/ 

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/gront-hefte/id547024/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/gront-hefte/id547024/
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Tabell 5.1b Vekst i rammetilskudd og skatt. 
Tekst Beløp 

Prisjustert økonomiplan 2020 796 307 

Beregnet budsjett 2020 806 054 

Økning før justeringer 9 747 

- Innlemminger og korrigeringer -5 026 

-Innlemminger skjønnsmilder e-skatt -5 317 

Økning etter justeringer -596 

Vekst i % 0 % 

 
Utgangspunktet for denne beregningen er prisjustert anslag på rammetilskudd og skatt for 
2020 fra økonomiplanen for 2019-2022, som gir en merinntekt på kr 9.747.000. Denne 
korrigeres for virkningen av innlemminger og korrigeringene i tabell 5.1c og innlemmingene 
av skjønnsmidler for tap av eiendomsskatt. Etter dette blir vekst utover ren pris- og lønnsvekst 
tilnærmet 0% før korrigeringer for virkinger av folketallsforutsetninger for 2020 fra 
økonomiplanen 19-2022 og til kjent folketall 1.7.2019. 
 

 

Innbyggertilskuddet 

Innbyggertilskuddet for 2020 er på kr 25.083 pr innbygger6 og er økt fra 2019 med kr  
373. Dette tilskuddet beregnes med utgangspunkt i rammen for overføringer til  
kommunen for 2019, korrigert for endringene i kommunerammen fra 2019 til 2020 
går frem av tabell 6.1b nedenfor. Kommunerammen for 20207 
er totalt på kr 142.107 milliarder og andelen av denne rammen som fordeles likt pr innbygger 
er kr 134.089 milliarder. Differansen er midler som fordeles som skjønnstilskudd, 
veksttilskudd, Nord Norge tilskudd, mv. 
 
Folketallet i Vefsn falt med 90 personer fra 1/7 2018 til samme tidspunkt 2019 og det 
medfører i seg selv en reduksjon i innbyggertilskuddet på kr 2.257.000. I 
økonomiplanforutsetningene for 2020 fra økonomiplanen for 2019-2022 var det regnet inn et 
fall på 10 innbyggere og den virkelige endringen medfører dermed en reduksjon i forhold til 
økonomiplanforutsetningene på kr 2.007.000.  
 
I tabellen nedenfor fremkommer en liste over de endringer som er gjort i rammetilskuddet for 
2020. Nedenfor tabellen er det angitt virkningen av endringene for budsjettet og kommentert 
noe avvik i forhold til dagens budsjett. I og med at dette er frie midler for kommunen er 
endringene lagt inn som endringstiltak i de angitte rammer. 
  

                                                      
6 Landets innbyggertall pr 1/7 2019 var 5.345.735 innbyggere og i Vefsn kommune 13.345 
7 Statsbudsjettet KRD s 28 tabell 3.3 
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Tabell 5.1c Endringer i rammetilskuddet for 2020 

Ramme Oppgaveendringer m.m / korreksjoner Beløp 

14 Overføring av skatteinnkrevingen til Skatteetaten -1 586 630 

20 Leirskoleopplæring - innlemming av øremerket tilskudd 126 764 

20 Gratis SFO til barn med særskilte behov 5. - 7. trinn 47 480 

20 Inntektsgradert foreldrebetaling SFO 1. - 2. trinn 131 589 

20 Tidlig innsats i grunnskolen 1 894 000 

20 Ny gjennomføringsløsning for prøver og eksamener -2 917 

21 Gratis kjernetid 2 åringer fra 1.8.2019 128 771 

21 Økt foreldrebetaling i barnehage fra 1.8.2019 -184 727 

30 Dagaktivitetstilbud hjemmeboende med demens - innl øremerket tilskudd 1 160 568 

30 Samord. lokale rus- og kriminalforebyggende tiltak - innl øremerket tilskudd 13 146 

34 Habilitering og rehabilitering - innlemming øremerket tilskudd 227 567 

34 Krav om psykologkompetanse- innlemming øremerket tilskudd 553 484 

60 Etablering og tilpasning bolig vanskeligstilte - innlemming øremerket tilskudd 1 029 497 

60 Overføring av oppgaver på landbruksområdet 25 607 

60 Overføring av myndighet naturmangfoldsloven og forurensningsloven 10 341 

61 Tilskudd til gang og sykkelveger - innlemming øremerket tilskudd 119 679 

 Sum 3 694 219 

Kilde: «Grønt Hefte» s 5. Nærmere om den enkelte endring fremgår av Proposisjon nr 1 s 2019-2022 for 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet s. 201-205. Fordelt etter kostnadsnøkkelen, med tidlig innsats i 

skolene som kommer etter særskilt fordeling. 

 

Ramme 14 Interkommunal virksomhet. 

Virkningen av at kemneren overføres til staten kommer i rammetilskuddet som et trekk på kr 
1.587.000 og vil få en helårsvirkning neste på kr 3.174.000. Imidlertid er kommunens faktiske 
utgifter i budsjettet for 2020 kr 2.530.000 og tiltaket som legges inn som en utgiftsreduksjon 
er dermed som helårsvirkning kr 644.000 lavere enn reduksjonen i rammetilskuddet. 

 

Ramme 20 Grunnskole. 

Alle nevnte tiltak videreføres som tilleggsbevilgninger til rammen for skole. Imidlertid kan 
det nevnes at det øremerkede tilskuddet kommunen fikk til tidlig innsats var på kr 2.875.000 i 
2019. Omleggingen fra øremerkede midler til rammetilskudd medfører da en reduksjon i 
midlene til tidlig innsats på kr 1.011.000 justert for vekst med den kommunale deflator for 
2020. 

 

Utgiftsutjevningen  
  
Utgiftsutjevningen er en sammensatt utregning som tar utgangspunkt i en beregning av 
kommunens andel av en rekke forskjellige demografiske kriterier målt opp mot landets andel. 
En kommune som har samme demografi som landet, får følgelig en indeks som er lik 1 og vil 
ikke få utgiftsutjevning. I utregningen av hvor store tillegg og trekk blir, tas det utgangspunkt 
i at utgiftsbehovet for en innbygger er kr 54.839 i 2020. For årene etter 2020 er det lagt til 
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grunn et utgiftsbehov på samme nivå, noe som innebærer at man forutsetter at staten 
kompenserer for kommunesektorens økte demografi kostnader i årene fremover.  
 
Vefsn kommer i denne beregningen ut med en indeks i 2020 på 1,035, noe som da tilsier at vi 
har et utgiftsbehov som er 3,51 % høyere enn en snittkommune og får i utgangspunktet en 
utgiftsutjevning på kr 1.924 pr innbygger, korrigert for virkning av statlig/ private skoler kr 
2.399. Ser en videre fremover faller kommunens utgiftsutjevning utover i perioden 21-22 og 
stiger igjen i 2023. Denne utviklingen kommer i første rekke som følge av redusert 
utgiftsbehov i aldersgruppen 0-15 år flater ut og utgiftsbehov til eldre over 67 år er økende.  
 
Overgangsordningen – Ingar  
  
Dette er en ordning som skal skjerme kommunene mot en brå nedgang i rammetilskuddet. 
Ingen kommuner skal ha en reduksjon i rammetilskuddet som er mer enn kr 400 pr innbygger, 
enn en beregnet gjennomsnittlig vekst pr innbygger for hele landet. For 2020 var 
gjennomsnittlig vekst for alle kommuner kr 669 kr pr innbygger og grensen for å få tilskudd 
er da en vekst på 269 pr innbygger. Ordningen finansieres med at alle kommuner trekkes med 
kr 54 pr innbygger. Vefsn kommunens korrigerte vekst var kr 3.574.000 som utgjør en vekst 
på kr 268 pr innbygger. I utgangspunktet gir dette en inntekt på kr 1 pr innbygger før 
finansieringen og etter trekk kr -53 pr innbygger, totalt et trekk på kr 705.000 For planens 
øvrige er dette nivået lagt til grunn.  
 
 
Saker med særskilt fordeling  
  
Saker med særskilt fordeling er bevilgninger som legges inn i kommunerammen og som 
fordeles utenom de ordinære kostnadsnøklene. For 2020 ligger det inne midler til 
helsestasjonstjeneste og skolehelsetjeneste på kr 2.112.000, samt frivillighetssentraler på kr 
427.000. Disse postene er en videreføring av fordelinger fra tidligere år. En legger til grunn at 
kommunen beholder denne inntekten i økonomiplanperioden.  
 
I år kommer det fordeling av kompensasjon for endringer i regelverket for eiendomsskatt på 
produksjonsutstyr (se tabell 6.2l under eiendomsskatt i kapitlet for særskattegrunnlag) på kr 
5.317.000. Dette er noe lavere enn vårt beregnede tap og utgjør en kompensasjon på 92,5%.  
Samme nivå på kompensasjonen er lagt til grunn i planens senere år. 
 
Innlemmingen av tidligere øremerket tilskudd til tidlig innsats i skolene er fordelt med kr 
1.894.000. 
 
Nord-Norge tilskudd.  
  
Dette er et flatt tilskudd pr innbygger på kr 1.812.  
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Skjønnsmidler  
  
Vefsn kommune får ikke ordinære skjønnsmidler for 2020 og det er lagt til grunn også for de 
resterende år i planperioden. I 2017, 2018 og 2019 fikk kommunen ekstraordinære 
skjønnsmidler på hhv kr 2.320.000, kr 1.850.000 og kr 925.000 fordi vi ble stående ufrivillig 
alene i kommunereformen. Disse midlene er det ikke signaler på om de videreføres fom 2020. 
 
Skatt og inntektsutjevning.  
  
Beregningen av skatteanslaget tar utgangspunkt i statsbudsjettets anslag for skatteinngang for 
hele landet på kr 32.335 pr innbygger. Videre legges det til grunn en skatteandel for den 
enkelte kommune som er lik andelen for 2018 (dvs siste kjente regnskapsår). Denne 
beregningsmåten gir Vefsn en samlet en skatteinngang inklusive utjevning på kr 409.423.000. 
 
En annen metode som KS har utviklet er å se på snittet av kommunens skatteandel de tre siste 
år. I dette anslaget legges det til grunn en befolkningsframskriving av folketallet pr 1.1.2020. 
Ifølge denne prognosen skal landet ha 5.362.969 innbyggere og Vefsn 13.390. Denne 
metoden gir Vefsn en skatteinngang på 349.657.000 som er 81,3% av landet. Erfaringsmessig 
har vi sett at denne metoden har truffet kommunens skatteinngang bedre og vi har derfor lagt 
denne til grunn. Dette medfører også at vi får en inntektsutjevning, kr 56.318.000 og ender 
opp med en skatteinngang inklusive inntekstsutjevning på 94,4 % av landet. Samlet gir det en 
skatteinngang inklusive utjevning på kr 405.974.000. 
 
Forskjellen mellom disse metodene er at vi i dette budsjettforslaget legger opp til en 
skatteinntekt inklusive inntektsutjevning som er kr 3.449.000 lavere enn det en finner på 
departementets hjemmeside. Samme beregningsmetode er lagt til grunn i resterende del av 
planperioden.   
 
I de senere år har skatteinngangen (inklusive inntektsutjevningen) blitt bedre enn anslått beløp 
i budsjettene. Anslaget på landets skatteinngang er helt vesentlig i anslaget på egen 
kommunes anslag, og da spesielt for kommuner som har skatteinntekter på et lavere nivå enn 
snittet for landet pr innbygger. Som det fremgår av tabell 6.1c så har endelig regnskaps ført 
skatteinngang for landet blitt betydelig bedre enn budsjettert. Det har igjen gitt omentrent 
tilsvarende bedre tall også for kommunen. 

Dette forholdet kan gi grunnlag for å anta at man burde legge disse anslagene høyere i lokalt 
budsjett. Det er imidlertid et anslag som innebærer en forutsetning om at landets 
skatteinngang kommer høyere ut enn det som fremkommer av statsbudsjettet og innebærer en 
viss risiko. Men med erfaringene med skatteinngangen fra tidligere år har men i dette 
budsjettet funnet det forsvarlig å foreslå å øke anslaget med kr 5 mil  alle årene planen gjelder 
for. 

 

 

 

  



Vefsn kommune, Budsjett og økonomiplan 2020 - 2023 18(65) 

Tabell 5.1d Skatteanslag og innkommet skatt. 

Landet 2017 2018 2 019 

Anslag budsjett 151 900 000 158 500 000 163 150 000 

Regnskap 156 585 000 162 537 000 168 750 000 

Økning 4 685 000 4 037 000 5 600 000 

Økning i % 3,08 % 2,55 % 3,43 % 

       

Kommunen 2017 2018 2019 

Anslag budsjett 366 114 380 104 387 640 

Regnskap 377 790 389 737 400 400 

Økning 11 676 9 633 12 760 

Økning i % 3,19 % 2,53 % 3,29 % 
(Tall i hele tusen og regnskap på skatt 2019 bygger på siste anslag fra statsbudsjett 2020) 

 
 
 

5.2 Eiendomsskatt. 

 

Skatte opplegget for 2019. 

For skatteåret 2019 er satsen for boliger og fritidsboliger 3,35 promille og for annen eiendom 
3,3 promille. Videre er det et bunnfradrag på 300.000 for boliger og fritidsboliger. Det er 
ingen fritaksperioder for boliger og fritidsboliger. 

 

 

Regel endringer. 

For skatteåret 2020 skal alle takster for boliger og fritidsboliger reduseres med 30%. Videre er 
maksimal skattesats 5 promille for boliger og fritidsboliger. Fra og med skatteåret 2021 er det 
forslag om å reduseres maksimal skattesats til 4 promille for boliger og fritidsboliger. 

For næringseiendom er det ingen endringer, maksimal skattesats er fremdeles 7 promille. 

I tabell 6.2a nedenfor fremkommer virkningen av reduksjonen i skattetakstene som innebærer 
at skattegrunnlaget samlet reduseres med kr 2.904.000. Samtidig ser en at bunnfradragene ihht 
skattevedtaket for 2019 utgjør omentrent samme beløp, kr 2.140.000. Det vil da ikke være 
mulig å opprettholde dagens skatteinntekt, uten at man samtidig gjør endringer i 
bunnfradragene innenfor de rammene som settes for maksimal skattesats for 
boligeiendommer.  

Innretningen på skatteopplegget kan lages i flere versjoner, da en kan variere på bunnfradrag, 
skattesats for boliger og skattesats for næring. I denne vurderingen er de fremstilt to versjoner, 
ett hvor en ikke endrer på bunnfradraget og et hvor bunnfradraget endres.  
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Tabell 5.2a Virkningen på skattegrunnlagene av nye regler i eiendomsskatteloven. 

Typer eiendom Takster 2019 Takster 2020 Reduksjon Bunnfradrag 19 

Bolig land 393 429 275 400 118 029 149 400 

Bolig by 9 046 524 6 332 567 2 713 957 1 745 100 

Fritidsbolig 238 783 167 148 71 635 230 100 

Sum boliger 9 678 736 6 775 115 2 903 621 2 124 600 

          

Næring 1 566 513 1 566 513 0 15 000 

Alcoa 1 421 000 1 421 000 0 0 

Kraft og linjer 1 395 450 1 395 450 0 0 

Sum næring 4 382 963 4 382 963 0 15 000 

          

Samlet grunnlag 14 061 699 11 158 079 2 903 621 2 139 600 
(tall i hele tusen) 

 

Skatteopplegg uten endring i bunnfradrag. 

I denne innretningen opprettholdes dagens bunnfradrag på kr 300.000.  Skattesatsen for 
boliger og fritidsboliger kan ikke settes høyere enn 4,35 for år 2020, da eiendomsskatteloven 
setter en begrensing som tilsier at økning i skattesatsen fra det ene året til det andre kan 
maksimalt være 1 promille. Videre er det lagt til grunn en økning på skatt på næring fra 2019 
nivået på 3,3 promille til 3,4 promille i 2020. 

 

Tabell 5.2b Virkningen av skatteopplegg uten endring i bunnfradrag. 

Type eiendom Regnskap 19 Budsjett 20 Endring 19-20 

Boliger 25 626 20 572 -5 054 

Fritidsbolig 245 136 -109 

Sum boliger 25 872 20 708 -5 163 

Næring 5 129 5 280 150 

Alcoa 4 689 4 831 142 

Kraft og linjer 4 672 4 745 73 

Sum næring 14 491 14 855 365 

Nye 0 588 588 

Sum alle 40 362 36 151 -4 211 
(tall i hele tusen) 

 

Virkningen av dette opplegget er kr 5.163.000 i lavere skatt fra boliger. Dette veies noe opp 
gjennom økt skatt på næring og nye8 eiendommer som skal beskattes fra og med 2020. 
Reduksjonen i totale skatteinntekter for 2020 blir da kr 4.211.000.  

I tabellen nedenfor fremkommer virkningen av endringene i skatteopplegget for utvalgte 
eiendommer fra en med lav takst og opp til en av de med høyest takst. I kronebeløp blir 
skattereduksjonen størst for de med høyest takst, men regnet i prosent vil de med laveste taks 

                                                      
8 Bygger på foreløpige beregninger av takster på handels parken og et nytt borettslag. 
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få størst reduksjon (36%) og de med høyeste taks få minst (19%) på grunn av virkningen av 
bunnfradraget. 

 

Tabell 5.2c Fordelingsvirkning av skatteopplegget uten endring i bunnfradrag. 

Avtalenr Takst Skatt 2 020 Endring 19-20 

31 009 850 000 1 842 1 283 -559 

35 894 1 000 000 2 345 1 740 -605 

32 474 1 500 000 4 020 3 263 -758 

30 365 2 001 000 5 698 4 788 -910 

32 674 2 500 000 7 370 6 308 -1 063 

31 994 3 000 000 9 045 7 830 -1 215 

33 823 3 514 000 10 766 9 395 -1 371 

38 362 4 101 000 12 733 11 183 -1 550 
 

 (tall i hele kroner) 

 

 

Skatteopplegg med endring i bunnfradrag. 

I denne innretningen opprettholdes reduseres bunnfradraget ned til kr 200.000 for 2020. 
Skattesatsen for boliger og fritidsboliger er på 4,35 promille i 2020. Videre er det lagt til 
grunn en økning på skatt på næring til 3,4 promille i 2020. 

 

Tabell 5.2d Virkningen av skatteopplegg med endringer i bunnfradrag. 

Type eiendom Regnskap 19 Budsjett 20 Endring 19-20 

Boliger 25 626 23 277 -2 349 

Fritidsbolig 245 239 -7 

Sum boliger 25 872 23 516 -2 356 

Næring 5 129 5 292 163 

Alcoa 4 689 4 831 142 

Kraft og linjer 4 672 4 745 73 

Sum næring 14 491 14 868 377 

Nye 0 601 601 

Sum alle 40 362 38 985 -1 377 

 

 

Virkningen av dette opplegget er kr 2.356.000 i lavere skatt fra boliger i 2020. Dette veies noe 
opp gjennom økt skatt på næring og nye eiendommer som skal beskattes fra og med 2020. Det 
gir som resultat en total reduksjon i skatteinntekter for 2020 på kr 1.377.000. 

 

I tabellen nedenfor fremkommer virkningen av endringene i skatteopplegget for utvalgte 
eiendommer fra en med lav takst og opp til en av de med høyest takst. I kronebeløp blir 
skattereduksjonen størst for de med høyest takst, men regnet i prosent er endringene mer jevnt 
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fordelt med en reduksjon på ca 14% reduksjon på de med lavest takst og 16% på de med 
høyest takst. 

 

Tabell 5.2e Fordelingsvirkning av skatteopplegget med endringer i bunnfradrag. 

Avtalenr Takst Skatt 2 020 Endring 19-20 

31 009 850 000 1 842 1 718 -124 

35 894 1 000 000 2 345 2 175 -170 

32 474 1 500 000 4 020 3 698 -323 

30 365 2 001 000 5 698 5 223 -475 

32 674 2 500 000 7 370 6 743 -628 

31 994 3 000 000 9 045 8 265 -780 

33 823 3 514 000 10 766 9 830 -936 

38 362 4 101 000 12 733 11 618 -1 115 
(tall i hele kroner) 

 

Anbefalt skatteopplegg. 

Det er mulig å lage en beskatning som gir samme skatteinngang som i 2019. Dette kan gjøres 
enten ved: 

1. Å øke beskatningen av næring til 4,3 promille samtidig som dagens bunnfradrag for 
boliger beholdes og satsen for boliger settes til 4,35. Dette alternativet anbefales ikke 
da det medfører en uforholdsmessig stor endring i skatt på næringseiendommer fra det 
ene året til det andre på 30%. 

2. Senke bunnfradraget på boligeiendommer til kr 150.000 og en sats på 4,35 promille 
samtidig som skatt på næringseiendom settes til 3,4 promille. Dette alternativet 
anbefales ikke da dette vil øke skatten på boliger med lavest verdi og gir med det en 
uønsket effekt på fordelingen av skatten mellom boliger med høy verdi og boliger med 
lav verdi. 

Det er videre mulig å lage et opplegg i kombinasjon mellom disse alternativene som gir 
samme skatt i 2020 som i 2019. Men uansett kombinasjon vil man måtte øke skatten for 
næringseiendommer forholdsvis mye og redusere bunnfradraget slik at det gir en endring i 
fordelingen mellom boligene som kan være uheldig fordelingsmessig. 

 

Alternativet ovenfor med en økning i skattesatsen for næring til 3,4 er en økning på 3% som 
vurderes som akseptabelt sett i forhold til pris- og lønnsvekst. Videre blir fordelingen av den 
skatteletten som kommer på boliger rimelig likt fordelt ved at bunnfradraget settes ned til kr 
200.000. Kommunens samlede skatteinntekter faller med kr 1.377.000 (3,4%) og vurderes 
som et konsekvens som ikke er for stor konsekvens av tilstrammingen i reglene for 
eiendomsskatt. 
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Skatteopplegget for 2021. 

For skatteåret 2021 er maksimal sats for boliger 4 promille. Konsekvensen vil da være at 
skatteinntektene for 2021 vil blir kr 1.913.000 lavere enn i 2020, basert på forslaget for 
skatteopplegg for 2020. Dette kan videre reduseres alt etter hvor høyt man setter skattesatsen 
for næring og hvor mye en reduserer i bunnfradraget. Dette tas det ikke stilling til nå, da 
skattevedtakene kun kan omfatte et skatteår. Volumet på inntektene fra eiendomsskatt er 
derfor videreført på 2020 nivå i hele økonomiplan perioden. 

 

Skatt fra vindmøller og vannkraft. 

Denne skatten ble i forrige økonomiplan anslått til kr 8.418.000, basert på et anslag på 
eiendomsskattetakst på vindmølleparken på ca 2,6 milliarder og en skattesats på 3,3 promille. 
I og med at dette er et høyst usikkert anslag heves dette beløpet til kr 8.673.000 kun i tråd med 
forslaget om å øke næringsbeskatningen til 3,4 promille. Beløpet er lagt inn som inntekt for 
årene 2022 og 2021. 

Det regjeringsoppnevnte utvalget for vurdering av beskatningen av vannkraft kom med sin 
utredning i september 2019 (NOU 2019:16). I denne utredningen foreslås det å sidestille 
beskatningen av vannkraft med det øvrige næringslivet, noe som medfører at kommunen kun 
får beskatte verdien av bygg og tomt. Dette vil gi et tap av eiendomsskatt fra disse anleggene 
på anslagsvis kr 1.780.0009.  

Utvalget behandler ikke spørsmål tilknyttet beskatning av vindkraftanlegg, men tilrår en 
vurdering om det bør innføres grunnrenteskatt og naturressurskatt for disse anleggene. 
Eiendomsskatt berøres ikke direkte, men dagens beskatning er omtalt. Det er ikke utenkelig at 
dersom eiendomskatteleggingen av vannkraft sidestilles med vilkårene for det øvrige 
næringsliv, kan det komme forslag om at også vindkraft sidestilles. Det kan medføre en 
betydelig reduksjon i skattegrunnlaget for vindmøller. 

 

Særskattegrunnlaget. 

Særskattegrunnlaget som etableres fom 2019 skal nedskrives med 1/7 pr år frem til 2025. Den 
tar utgangspunkt i den skatt vi hadde fra dette grunnlaget i 2018 og virkningen av at skatten 
faller med en sjuende del årlig, gitt samme promille som i 2018. Kompensasjon for tapte 
skatteinntekter er omtalt under rammetilskuddet. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9 Basert på sats 3,4 promille og skattegrunnlag fra 2019 og en restverdi på 20% av taksten. 
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Tabell 6.2l Kompensasjon for nedskrivning av særskattegrunnlag. 

Særskattegrunnlag Grunnlag Skatt Kompensasjon 

2 018 2 872 831 20 110   

2 019 2 462 427 17 237 2 873 

2 020 2 052 022 14 364 5 746 

2 021 1 641 618 11 491 8 618 

2 022 1 231 213 8 618 11 491 

2 023 820 809 5 746 14 364 

2 024 410 404 2 873 17 237 

2 025 0 0 20 110 

 

 

Forslag til eiendomsskattevedtak. 

Med bakgrunn i dette foreslås det følgende vedtak til beskatning av eiendommer i Vefsn. 

1. Det skrives ut skatt på alle faste eiendommer i kommunen jfr eiendomskattelovens §3 
bokstav a.  

2. Skatten skrives ut generelt med 3,4 promille. 

3. Skatten skrives ut med 4,35 promille på boligeiendommer og fritidseiendommer. Det 
gis et bunnfradrag på kr 200.000 for boligeiendommer og fritidseiendommer. 

4. Det skrives ut skatt på særskattegrunnlag etter overgangsreglene til 
eiedomsskattelovens §§ 3og 4. Skatten skrives ut med 7 promille. 

 

 

5.3 Andre generelle driftsinntekter. 

Kommunen selger konsesjonskraft fra Grytåga, Laksen og Kaldåga kraftverk, til sammen 
28.117,4 mwh10. Til grunn for budsjettene fremover er det lagt til grunn en pris på 31 øre pr 
kwh. Fratrukket avtalte produksjonskostnader og innmatingskostnader på strømnettet gir dette 
et årlig overskudd fra salg av konsesjonskraft på kr 3.889.000. Denne forutsetningen er lagt til 
grunn i alle årene økonomiplanen omfatter.  

Rente/ avdragskompensasjon til investeringer foretatt i skolebygg, omsorgsbygg og kirkebygg 
er framskrevet i tråd med husbankens nedskrivninger av grunnlagene og rentenivået som er 
omtalt under kapittel 5.4. 

 

Tidligere var også midler til bosetning av flyktninger budsjetter i denne posten. Fra og med 
budsjettåret 2020 foreslås det å flytte disse inntektene ned til rammene etter en 
fordelingsnøkkel som bygger på historisk fordeling av midlene. 

 

 

                                                      
10 Mwh er 1000 kwh 
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Tabell 6.4a Fordeling av midler til flyktninger. 

Flyktninge midler omlegging ny andel 

Ramme 20 skole 5,08 % 

Ramm 34 Helsevern 1,62 % 

Ramme 38 Flyktningetjenesten 93,29 % 

Sum 100,00 % 

 

Bakgrunnen for endringen er at disse midlene har en direkte sammenheng med de utgifter 
kommunen har med bosetting av flyktninger. En direkte kobling mellom inntekter og de 
tjenestene som har utgiften vil gi en tettere oppfølging av tilpasningen til utviklingen av 
inntektene til utgiftene ved at endringer i inntektssiden gir direkte påvirkning av tjenestenes 
tilgang på ressurser. En kan da forvente at man fremover får en bedre tilpasning av 
ressursbruken. 

For 2020 ligger det inne kr 21.878.000 i inntekter fra bosetning av flyktninger. Dette anslaget 
bygger på en bosetning av 20 flyktninger i året. Inntekten forventes å falle fremover på grunn 
av at virkningen av de store bosetningene tom år 2017 faller ut. Fra og med år 2022 forventes 
denne inntekten å være nede på om lag kr 15.000.000 og stiller derfor en del utfordringer til 
de tjenesteområdene som skal tilpasse seg nedgangen. 

Selv om man gjennomfører denne endringen i budsjetteringen av midlene vil eventuelle 
avsetninger av ledige midler gjøres til samme fond som tidligere og avsetninger vil fremgå 
som før i årsregnskapet. 

 

5.4 Netto finanskostnader 

I dette kapitlet redegjøres det for endringer i de finansielle utgiftene og inntektene, hvor renter 
og avdrag på lån er de største enkeltpostene.  

 

 

Rentenivået 

Rentenivået er fremdeles forholdsvis lavt. Nibor 3 mnd rente ligger medio oktober på 1,8% og 
i rentemarkedet er det ikke forventninger om vekst i denne renten fremover i tid. Å treffe 
eksakt på rentenivåene fremover er forbundet med risiko, men basert på du forventninger som 
er i markedet legges det til grunn en flat rentekurve med utgangspunkt i dagens rente. Renter 
med en lengre horisont (fastrenter) er medio oktober på et lavere nivå enn renter med en 
kortere tidshorisont (flytende). Også i disse rentene er det i rentemarkedet ingen forventning 
om vekst fremover.  

 

 

 

 

Tabell 5.4a Rentenivåene i økonomiplanen. 
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Rentetype 2019 2020 2021 2022 

Nibor11 tre mnd rente 1,80 % 1,80% 1,80% 1,80% 

5 års swaprente12 1,83 % 1,83% 1,83% 1,83% 

Rente på statsobligasjoner med 5 års løpetid. 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 

 

Nibor renten danner grunnlaget for renteutgiften på innlån, renteinntekter fra bankinnskudd 
og rentekompensasjonsinntekten. Fem års swap renten danner grunnlaget for renteinntektene 
fra selvkostområdet og fem års statsobligasjoner renten danner grunnlaget for renteinntektene 
på utlån til Helgelandskraft. Ved beregning av renter på innlån legges det til grunn et påslag 
på Nibor på 0,6% for alle år.  

 

 

Finansielle inntekter. 

Finansielle inntekter består av renteinntekter fra utlån, bankinnskudd og utbytte fra selskap 
som kommunen eier. Rentene fra utlån baserer seg på utlån av husbankmidler (startlån) og 
finansierer i sin helhet renter på tilsvarende innlån fra husbanken. Videre renter av utlån til 
Helgeland Kraft as som ved starten av planen har et volum på kr 29 mill. For 
bankinnskuddene er det lagt til grunn en samlet beholdning på kr 150 mill i alle år. Utbyttet er 
budsjettert med kr 5 mill og er et anslag som er blitt brukt i flere år tilbake. Anslaget er slik at 
en med rimelig sikkerhet ikke vil få et lavere utbytte. 

 

Renteutgiften. 

Av tabell 6.5b fremgår kommunens renteinntekter og utgifter som er beregnet på basis av 
renteforutsetningen. Tabellen gir dermed en oversikt over de elementene i kommunens 
økonomi som blir påvirket av endringer i rentenivået. 

Renteutgiften øker betydelig fra 2018 nivå til 2020 på grunn av at rente nivået er økt med 
0,9% i perioden. Videre utover i planens år øker renteutgiften på grunn av nye låneopptak 
som ligger høyere enn løpende avdragsbetaling, planlagte låneopptak et på kr 339 mill og 
avdrag som betales er på kr 228 mill. Dette kompenseres noe gjennom økt refusjon fra 
selvkostområdene, men samtidig svekkes inntektene fra rentekompensasjon og utlån seg på 
grunn av at grunnlagene for disse rentene reduseres gjennom avdrag og nedskrivninger. 
Resultatet er at kommunens netto renteutgifter øker betydelig fra 2019 nivå med kr 6 mill i 
planens siste år. 

 

 

                                                      
11 Nibor: (Norwegian Interbank Offered Rate) er en samlebetegnelse på norske pengemarkedsrenter med ulike 
løpetider (fra en uke til seks mnd) som skal gjenspeile rentenivået som lånegiver krever for et usikret utlån i 
norske kroner. Niborrenten kalkuleres av Oslo Børs. 
12 Swap renter er såkalte rentebytteavtaler hvor to parter bytter mellom fats og flytende renter. Disse rentene 
noteres og kan bla lese på Kommunalbankens hjemmeside. Denne renten skal benyttes som kalkylerente 
innenfor vann, avløp, renovasjon og feiing. 
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Tabell 5.4b Renteinntekter og –utgifter. 

Renteinntekter/ utgifter 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Renteutgift på innlån (eksklusive startlån) 19 723 24 851 28 168 29 294 30 629 31 493 
       

Renter fra selvkostområdene -10 560 -10 804 -10 512 -11 600 -11 896 -12 083 

Renter bankinnskudd -3 894 -2 880 -3 150 -3 150 -3 150 -3 150 

Rentekompensasjon -1 195 -1 319 -1 119 -1 027 -933 -840 

Renter fra utlån (eksklusive startlån)  -878 -864 -588 -498 -407 -317 

Sum netto renteutgift 3 196 8 984 12 799 13 019 14 242 15 103 

 

 

Avdragsutgiften. 

Av tabell 6.5c ovenfor fremgår kommunens avdragsinntekter og – utgifter i planperioden. 
Avdragene er beregnet slik at snitt løpetid på lånene ligge på ca 22 år i hele planperioden. 
Totalt virker opplegget noe skjerpende på kommunens økonomi utover i perioden. 

 

 

Tabell 5.4c Avdragsinntekter og – utgifter. 

Avdragsinntekter og -utgifter 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Avdrag på innlån (eksklusive startlån) 52 459 53 086 53 000 55 879 58 139 61 212 
       

Avskrivninger fra selvkostområdene -20 174 -20 151 -21 431 -24 193 -24 660 -25 226 

Avdrag rentekompensasjonsordningen -1 931 -1 931 -1 931 -1 931 -1 931 -1 931 

Sum netto renteutgift 30 354 31 004 29 638 29 755 31 548 34 055 

 

Utvikling i lån. 

En av målsettingene er å få ned kommunens gjeld til investeringer. I tabellen nedenfor ser en 
at beholdningen av lån til investering øker med kr 91 mill fra beregnet gjeld ved utgangen av 
2019. Opplåningen tilknyttet investeringer er i perioden kr 319.108.000 og avdragsbetalingen 
er på kr 228.230.000. Kommunens gjeld forhold til omsetningen, som ved utgangen på 2018 
var på 89%. Dette forholdstallet forverres ikke forutsatt en årlig vekst i inntektene på 3%, til 
tross for gjeldsvekst. Målet er å komme ned på 75% og det bidrar ikke den foreslåtte 
investeringsplanen til. 

Netto rentebærende gjeld øker utover i perioden. Denne utvikling medfører en reell 
gjeldsøkning som på sikt gjør økonomien mer sårbar ovenfor renteøkninger og at betjening av 
gjeld vil ta en større andel av de frie inntekter. 
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Tabell 5.4d utvikling i lån og grunnlag for avdragsinntekter.13 

Grunnlag ved slutten av året 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 

Lån til investeringer -1 153 600 -1 198 091 -1 246 091 -1 234 932 -1 270 671 -1 288 969 
       

Selvkost 445 156 450 955 513 379 488 725 480 138 459 985 

Grunnlag rentekomp 112 212 106 577 97 793 88 889 79 984 71 080 

Utlån HK 32 919 28 804 24 689 20 574 16 459 12 344 

Netto gjeld, skattefiansiert -563 313 -611 755 -610 230 -636 744 -694 089 -745 560 

 

 

 

5.5 Bruk og avsetning til fond. 

Bruk av fond for årene 2020-2023 er finansieringen av et tilsvarende negativt 
nettodriftsresultat og innebærer at kommunen tærer på avsatte midler fra tidligere år. Totalt 
utgjør bruken av fond kr 81 mill over hele planperioden. Ved utløp av tertial 2 2019 hadde 
kommunen en total fondsbeholdning på kr 138 mill14. Planens virkning er at disse fondene 
nærmest blir tømt i perioden og at kommunen vil få utfordringer tilknyttet likviditeten. Det 
betyr videre at målsettingen om å ha en fondsbeholdning på 8% ikke oppfylles ved utgangen 
av 2020. 

 

5.6 Pensjon 

 

Anslag for veksten i pensjonskostnaden er usikre anslag, men det sies i statsbudsjettet at 
denne antas å bli redusert med kr 450 millioner utover det som dekkes av den kommunale 
deflatoren. Dette er et anslag for hele kommunesektoren og vil variere mellom kommuner, alt 
etter alder, uføregrad mv.  

I årets opplegg er alle pensjonsordninger budsjettert i forhold til prognosene fra våre to 
pensjonsleverandører innenfor rammene av lønnsveksten. For årene fremover i planen legges 
det ikke opp til en vekst i pensjonskostnaden utover det som vil fanges opp i deflator. Et annet 
anslag vil være beheftet med stor usikkerhet. Variasjoner i forhold til en deflator 
framskrivning vil erfaringsmessig neppe være større enn at man vil klare å håndtere dette i de 
årlige rulleringer. 

 

 

                                                      
13 Nettolånsbegrepet i denne tabellen er ikke det samme som brukes i kostra. Kostra bruker et begrep som 
omfatter kommunens totale gjeld fratrukket utlån som hos oss ville omfattet utlån av husbankmidler og utlån 
til Helgelandskraft. 
14 Omfatter ikke landbruksfondet som står som en del av disposisjonsfondene, men er inklusive 
premieavviksfondet på kr 61 mill. 
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6 Forslag til endringer i kommunenes drift i perioden 2019-2022 
 

6.1 Konsekvensjusterte rammer 

Utgangspunktet for budsjettarbeidet er de vedtatte bevilgningsrammene for 2019 som justeres 
for vedtatte endringer fra gjeldende plan, vedtatte endringer i enkeltvedtak i løpet av 2019 og 
for pris- og lønnsvekst. Disse endringene er oppsummert i tabellen nedenfor og vil bli 
kommentert nærmere etter tabellen. 

Tabell 6.1a Bevilgningsrammer 2019 – 2020 

Nr Ramme B 2019 Øk.plan 20 Vedtatte endr. Prisjustering Bosetning flykt B 2020 

10 Politikk 14 738 1 600 0 413 0 16 751 

11 Administrasjon 42 340 -170 -224 1 186 0 43 132 

14 Interkomm/ kirken 18 169 0 0 509 0 18 678 

20 Skole 172 154 -801 0 4 820 -855 175 318 

21 Barnehager 104 988 -1 600 224 2 940 0 106 552 

30 Omsorg 275 620 -1 719 0 7 718 0 281 619 

34 Helsevern 47 872 0 0 1 340 -272 48 940 

38 Sosialavdelingen 63 402 0 0 1 775 -15 686 49 491 

60 Samfunnsutvikling 72 880 0 0 2 041 0 74 921 

61 Teknisk drift 28 521 0 0 799 0 29 320 

62 Selvkost 0 0 0 0 0 0 

63 Brann og feiing 10 455 0 0 293 0 10 748 

66 Kultur 11 712 0 0 328 0 12 040 

 Sum 862 851 -2 690 0 24 162 -16 813 867 510 

(Tall i hele 1000) 

 

Pris- og lønnsvekst. 

Bevilgningsrammene er kompensert for en prisvekst på 1,7% og en lønnsvekst på 3,5%. Dette 
gir en kommunal deflator (lønnsvekst har 61% vekt) på 2,8 % og er samme deflator som for 
statsbudsjettet 2019. I statsbudsjettet er deflatoren oppjustert til 3,1% og det innebærer at 
bevilgningsrammene får en tilstramming på 0,3% i forhold til statsbudsjettets vekstanslag for 
kommune økonomien. Tilstrammingen utgjør i kr 2.587.000 og har samme virkning som et 
flatt kutt i alle rammer. 

 

Tilskudd til bosetning av flyktninger. 

Bakgrunnen for dette forslaget er nærmere omtalt i kapittel 5.4. Endringene i denne tabellen 
angir virkningen på fordelingen til rammene fra opprinnelig budsjett 2019. Rammetrekkene er 
erstattet med flyktningemidler som direkte inntekter og påvirker ikke rammenes ressurser til 
tjenesteproduksjon. 

 

Vedtatte endringer. 

Regulering i kommunestyret i sak 59/19 og gjelder overføring av en 40% stilling. 
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Økonomiplan 2020 

Nedenfor redegjøres det kort for virkninger av endringer fra vedtatt økonomiplan 2019-2022. 

 

Ramme 10 Politikk og næringsvirksomhet: 

Mosjøen Havn kf mottar et årlig tilskudd som skal dekke renter og avdrag på en andel av lånet 
som ble tatt opp i forbindelse med den siste kai utvidelsen. Tilskuddet ble tatt ut for 2019 som 
en justering i forhold til endelig lånopptak og tidligere års utbetalte tilskudd. Tilskuddet 
legges nå inn igjen med virkning fra og med 2020. 

   

Ramme 11 Administrasjon og service: 

Helårsvirkning av stillingskutt. 

  

Ramme 20 Skole: 

Halvårsvirkning av endring av Elsfjord skole til 1-4 skole. 

  

Ramme 21 Barnehager: 

Rammereduksjon på bakgrunn av redusert innbyggertall 0-5 år. 

  

Ramme 30 Omsorg: 

Helårsvirkning av nedleggelse av 8 sykehjemsplasser. 

  

 Utarbeidet budsjett 2020 i forhold til rammene.  

 

I tabellen nedenfor er det opplistet bevilgningsrammer som ikke har budsjettert innenfor 
bevilgningsrammene for 2020 (se tabell 7.1a). I ramme 60 Samfunnsutvikling er det avsatt en 
budsjettreserve og i år er deler av denne disponert til en permanent økning av budsjettrammen 
for kultur.  

  

 Tabell 6.1b Ramme avvik. 

Nr Ramme Beløp 

60 Samfunnsutvikling -205 

66 Kultur 205 
 Sum 0 
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I tillegg bemerke følgende: 

 

Ramme 10 Politikk og næringsvirksomhet: 

Det er en økning i utgifter til tjenestefrikjøp på kr 644.000 som det ikke er funnet dekning for 
innenfor rammen. Det er derfor foreslått at beløpet gis som tilleggsbevilgning for 2020 og at 
man i løpet av 2020 finner tiltak for å dekke inn beløpet i innenfor rammen i 2021. 

 

Ramme 20 Skole: 

Tiltaket fra økonomiplanen for 2019-2022 hvor Elsfjord skole skulle gjøres om til 1-4 skole 
fra høsten 2020. Dette tiltaket foreslås omgjort til å fortsatt ha en 1-8 skole og derfor er det 
foreslått en tilleggsbevilgning på kr 801.000. 

Vefsn voksenopplæring taper tilskudd for voksenopplæring av flyktninger. Inntektstapet er 
beregnet til kr 2.609.000 og foreslås bevilget for 2020. En legger da til grunn at en klarer å 
tilpasse voksenopplæringen innenfor opprinnelig rammenivå fra og med budsjettåret 2021. 

 

Ramme 21 Barnehager: 

Rammen har ett kutt på kr 1.600.000 og av dette har de kommunale barnehagene tatt kr 
607.000 ned på sine utgifter. Imidlertid viser beregninger av tilskuddet til private barnehager 
at denne utgiften må økes med kr 2.183.000, noe som gir en samlet rammeoverskridelse på kr 
3.176.000. Pr i dag er det en overkapasitet på antall plasser og alle som vil ha plass får plass, 
uavhengig av rett på plass. Dette er i utgangspunktet en god situasjon, men den gjør at 
barnehage budsjettet ikke kan tilpasses kuttet fra økonomiplanen for 2019-2022. 

Det foreslås derfor å gi en engangsbevilgning på kr 3.176.000 til rammen for 2020 og legger 
til grunn at en finner tiltak som bidrar til at en klarer å tilpasse drifte innenfor opprinnelig 
rammenivå fra og med budsjettåret 2021. 

 

 

6.2 Forslag til endringer i rammene 

I dette kapitlet gjennomgås de endringsforslagene som fremmes sortert inn under 
bevilgningsrammene. 
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Tabell 6.2a Forslag til endringer i bevilgningsrammene. 

Nr Ramme Budsj 2020 Budsj 2021 Budsj 2022 Budsj 2023 

10 Politisk virksomhet og næring       

 Justert ramme 2020 16 751 16 751 16 751 16 751 

 Økt frikjøp 644 0 0 0 

 Bevilgningeramme 20-23 17 395 16 751 16 751 16 751 

         

11 Administrasjon       

 Justert ramme 2020 43 132 43 132 43 132 43 132 

 Bevilgningeramme 20-23 43 132 43 132 43 132 43 132 

         

14 Interkomm/ kirken       

 Justert ramme 2020 18 678 18 678 18 678 18 678 

 Statliggjøring av kemneren (017) -1 265 -2 530 -2 530 -2 530 

 Bevilgningeramme 20-23 17 413 16 148 16 148 16 148 

         

20 Skole       

 Justert ramme fra 2020 175 318 175 318 175 318 175 318 

 Gratis sfo barn  med særskilt behov 5-7 trinn (019) 47 47 47 47 

 Innlemming av tilskudd tidlig innsats i skolene (021) 1 894 1 894 1 894 1 894 

 Innlemming leirskoleopplæring (018) 127 127 127 127 

 Inntektsgradert betaling sfo 1-2 trinn (020) 132 132 132 132 

 Ny gjennomføringsløsning for prøver og eksamener (022) -3 -3 -3 -3 

 Elsfjord skole 1-8 801 801 801 801 

 Inntektstap Vefsn voksenopplærng 2 609 0 0 0 

 Bevilgningeramme 20-23 180 925 178 316 178 316 178 316 

         

21 Barnehager       

 Justert ramme 2020 106 552 106 552 106 552 106 552 

 Gratis kjernetid 2 åringer helårsvirkning (023) 129 129 129 129 

 Økt foreldrebetaling barnehager helårsvirkning (024) -185 -185 -185 -185 

 Tilleggsbevilgning drift av barnehager 3 176 0 0 0 

 Bevilgningeramme 20-23 109 672 106 496 106 496 106 496 

         

30 Omsorg       

 Justert ramme 2020 281 619 281 619 281 619 281 619 

 Innlemming tilskudd dagaktivitetstilbud demente (008) 1 161 1 161 1 161 1 161 

 Innlemmin i rammetilskudd SLT (012) 13 13 13 13 

 Økning i årsverk hjemmetjenester 2019 (003) 0 1 500 1 500 1 500 

 Bevilgningeramme 20-23 282 793 284 293 284 293 284 293 

         

34 Helsevern       

 Justert ramme 2020 48 940 48 940 48 940 48 940 

 Innlemming krav om psykologi kompenatse (009) 553 553 553 553 

 Innlemming tilskudd til habilitering og rehabilitering (014) 228 228 228 228 

 Bevilgningeramme 20-23 49 721 49 721 49 721 49 721 

         

38 Sosialavdelingen       

 Justert ramme fra 2020 49 491 49 491 49 491 49 491 

 Bevilgningeramme 20-23 49 491 49 491 49 491 49 491 
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Nr Ramme Budsj 2020 Budsj 2021 Budsj 2022 Budsj 2023 

60 Samfunnsutvikling       

 Justert ramme 2020 74 921 74 921 74 921 74 921 

 Innlemmin rammetilskudd etablerin og tilpasning bolig (010) 1 029 1 029 1 029 1 029 

 Innlemming i rammetilskuddet forvaltning landbrukstilskudd (013) 26 26 26 26 

 Innlemming oppgaver etter forurensningsloven (015) 10 10 10 10 

 Overføring ramme 66 -205 -205 -205 -205 

 Bevilgningeramme 20-23 75 781 75 781 75 781 75 781 

         

61 Teknisk drift       

 Justert ramme 2020 29 320 29 320 29 320 29 320 

 Innlemming i rammetilskuddet gang og sykkelveg (016) 120 120 120 120 

 Bevilgningeramme 20-23 29 440 29 440 29 440 29 440 

         

62 Selvkost       

 Justert ramme 2020 0 0 0 0 

 Bevilgningeramme 20-23 0 0 0 0 

         

63 Brann og feiing       

 Justert ramme 2020 10 748 10 748 10 748 10 748 

 Bevilgningeramme 20-23 10 748 10 748 10 748 10 748 

         

66 Kultur       

 Justert ramme 2020 12 040 12 040 12 040 12 040 

 Oveført fra ramme 60 205 205 205 205 

 Bevilgningeramme 20-23 12 245 12 245 12 245 12 245 

         

80 Avskrivninger og premieavvik       

 Justert ramme 2020 -59 366 -59 366 -59 366 -59 366 

 Endret overføring fra selvkost  0 -3 850 -4 613 -5 366 

 Bevilgningeramme 20-23 -59 366 -63 216 -63 979 -64 732 

         

 Sum 819 390 809 346 808 583 807 830 
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6.3 Forslag til bevilgningsrammer. 

Det endelige forslag til bevilgningsrammer for 2020-2023 blir i utgangspunktet 
sammenfallende med tabell 6.2a. I denne planen fremmes det forslag om å splitte ramme 21 
Barnehage i to bevilgningsrammer, en for de kommunale barnehagene og en for tilskudd for 
private barnehager. Begrunnelsen for forslaget er at det erfaringsmessig ikke er praktisk mulig 
å regulere inn eventuelle overskridelser på tilskudd til private barnehager ved innsparinger 
innenfor de kommunale barnehager. Overskridelser på tilskuddene blir dermed i praksis et 
forhold som må dekkes ved reguleringer mellom rammeområder og må da behandles av 
kommunestyret. 

På denne bakgrunn fremmes slikt forslag til bevilgningsrammer for 2020-2023: 

 

Tabell 6.3a Forslag til bevilgningsrammer for 2020-2023. 

Nr Beskrivelse Regn 2018 Budsj 2019 Budsj 2020 Budsj 2021 Budsj 2022 Budsj 2023 

10 Politisk virksomhet og næringsvirksomhet  21 122 15 193 17 395 16 751 16 751 16 751 

11 Administrasjon og Service  40 715 42 016 43 132 43 132 43 132 43 132 

14 Interkommunal virksomhet og kirkelig fellesråd  15 709 18 169 17 413 16 148 16 148 16 148 

20 Skole  160 397 172 155 180 925 178 316 178 316 178 316 

21 Kommunale barnehager 103 202 104 988 47 918 47 918 47 918 47 918 

22 Private barnehager 0 0 61 754 58 578 58 578 58 578 

30 Omsorg  268 543 275 619 282 793 284 293 284 293 284 293 

34 Helsevern  47 911 47 872 49 721 49 721 49 721 49 721 

38 Sosial avd og flyktningekontoret  63 565 63 402 49 491 49 491 49 491 49 491 

60 Samfunnsutvikling  67 051 67 795 75 781 75 781 75 781 75 781 

61 Teknisk drift og Samferdsel  32 268 28 521 29 440 29 440 29 440 29 440 

62 Vann, avløp og renovasjon  -28 219 -16 140 0 0 0 0 

63 Brann og feiing  9 538 10 945 10 748 10 748 10 748 10 748 

66 Kultur  12 688 11 712 12 245 12 245 12 245 12 245 

80 Avskrivninger og premieavvik  -8 729 -34 921 -59 366 -63 216 -63 979 -64 732 

 Sum bevilgninger drift, netto 805 761 807 326 819 390 809 346 808 583 807 830 

 

Forventningen om reduserte utgifter innenfor barnehagene på kr 3.176.000 fra og med 2021 
vil bli fordelt mellom ramme nr 21 og 22 etter en nærmere plan for hvordan reduksjonen skal 
innrettes. En slik plan vil bli fremmet som egen sak eller i tertialrapporteringen i løpet av 
2020. 
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6.4 Nettodriftsresultat. 

Økonomisk hovedoversikt drift (tabell 6.a) viser kommunens totale driftsinntekter og 
driftsutgifter. I denne budsjettoversikten fremkommer nettodriftsresultat som er kommunens 
«overskudd». Beløpet viser hva som er igjen av inntektene etter at alle utgifter er dekket.  

Kommunens mål er et resultat på 1,11%, noe som tilsier et netto driftsresultat for alle år på kr 
14,2 mill. Skal man nå dette målet er det med utgangspunkt i 2020 et behov for inndekning på 
kr 34,6 mill. 

Det vil derfor være nødvendig å starte et arbeid med å redusere kommunes utgifter fra og med 
2020, slik at kommunens resultat blir i tråd med kommunestyrets målsetning. 
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Tabell 6.4a Økonomisk hovedoversikt drift. 

Linjenavn 
Regnsk 
2018 

Budsj 
2019 

Budsj 
2020 

Budsj 
2021 

Budsj 
2022 

Budsj 
2023 

Rammetilskudd -423 362 -386 095 -456 397 -456 192 -456 978 -458 734 

Inntekts- og formuesskatt -338 074 -387 640 -354 657 -352 852 -350 988 -349 046 

Eiendomsskatt -63 441 -57 280 -53 350 -50 477 -56 277 -53 404 

Andre skatteinntekter 0 0 0 0 0 0 

Andre overføringer og tilskudd fra staten -201 753 -147 855 -150 785 -150 693 -150 599 -150 506 

Overføringer og tilskudd fra andre -37 397 -21 631 -23 821 -23 821 -23 821 -23 821 

Brukerbetalinger -46 994 -49 930 -44 189 -44 189 -44 189 -44 189 

Salgs- og leieinntekter -142 760 -182 939 -207 200 -211 050 -211 813 -212 566 

SUM DRIFTSINNTEKTER -1 253 772 
-1 233 

370 
-1 290 

398 
-1 289 

274 
-1 294 

665 
-1 292 

266 

Lønnsutgifter 679 447 669 110 693 657 694 872 694 872 694 872 

Sosiale utgifter 118 860 125 922 121 628 121 914 121 914 121 914 

Kjøp av varer og tjenester 304 847 315 700 345 755 341 313 341 313 341 313 

Overføringer og tilskudd til andre 87 189 72 125 77 407 74 154 74 154 74 154 

Avskrivninger 62 607 64 152 65 000 65 000 65 000 65 000 

SUM DRIFTSUTGIFTER 1 252 951 1 247 009 1 303 446 1 297 253 1 297 253 1 297 253 

BRUTTO DRIFTSRESULTAT -832 13 639 13 048 7 979 2 588 4 987 

Renteinntekter -6 620 -5 844 -5 838 -5 748 -5 657 -5 567 

Utbytter -7 307 -12 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0 

Renteutgifter 21 705 26 851 30 168 31 294 32 629 33 493 

Avdrag på lån 52 459 53 086 53 000 55 879 58 139 61 212 

NETTO FINANSUTGIFTER 60 237 62 093 72 330 76 425 80 110 84 138 

Motpost avskrivninger -62 607 -64 152 -65 000 -65 000 -65 000 -65 000 

NETTO DRFTSRESULTAT -3 201 11 580 20 378 19 404 17 698 24 125 

Disponering eller dekning av netto driftsresultat -7 943 0 0 0 0 0 

Overføring til investering 195 0 0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 1 122 1 088 0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -10 764 -12 668 -20 378 -19 404 -17 698 -24 125 

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 0 0 
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO 
DRIFTSRESULTAT -17 390 -11 580 -20 378 -19 404 -17 698 -24 125 

FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR -20 591 0 0 0 0 0 

Netto driftsresultat i % av intekter 0,26 % -0,94 % -1,58 % -1,51 % -1,37 % -1,87 % 
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7 Investeringsplanen 2019-2022 
 

I dette kapitlet gjennomgås forslag til kommunens investeringsplan for perioden og  
starter med en nærmere redegjørelse for investeringsvolumet og hvordan det er  
finansiert. Til slutt kommer en redegjørelse for de enkelte prosjekter. 
 

7.1 Kommentarer til finansieringen av årets investeringer 

 

Tabell 7.1a Bevilgningsoversikt investeringer. 

Linjenavn 
Regnskap 
2018 

Budsjett 
2019 

Budsjett 
2020 

Budsjett 
2021 

Budsjett 
2022 

Budsjett 
2023 

Investeringer i varige driftsmidler 144 412 82 385 106 589 53 694 111 950 92 150 

Tilskudd til andres investeringer 0 0 0 0 0 0 

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 3 784 3 800 4 115 4 115 4 115 4 115 

Utlån av egne midler 0 0 0 0 0 0 

Avdrag på lån 0 0 0 0 0 0 

Sum investeringsutgifter 148 196 86 185 110 704 57 809 116 065 96 265 

          

Kompensasjon for merverdiavgift -25 546 -5 833 -4 554 -7 939 -18 072 -12 640 

Tilskudd fra andre -6 659 0 0 0 0 0 

Salg av varige driftsmidler -8 081 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0 

Utdelinger fra selskaper -2 873 0 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån av egne midler -4 328 -4 115 -4 115 -4 115 -4 115 -4 115 

Bruk av lån -103 922 -75 352 -101 000 -44 720 -93 878 -79 510 

Sum invetseringsinntekter -151 409 -87 300 -111 669 -58 774 -118 065 -98 265 

          

Videre utlån 29 216 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Bruk av lån til videreutlån -29 161 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 

Avdrag på lån til videreutlån 10 858 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Mottatte avdrag på videreutlån -6 457 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Netto utgifter videreutlån 4 457 0 0 0 0 0 

          

Overføring fra driften -2 47415 0 0 0 0 0 
Nettoavsetninger til eller bruk av bundne 
investeringsfond -3 758 0 0 0 0 0 
Nettoavsetninger til eller bruk av ubundne 
investeringsfond 4 988 1 115 965 965 2 000 2 000 

Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0 0 0 

Sum overføringer fra drift og nettoavsetninger -1 244 1 115 965 965 2 000 2 000 

Fremført til inndekning i senere år 0 0 0 0 0 0 

 

                                                      
15 På grunn av regelendring i ny regnskapsforskrift skal ikke disposisjonsfond og bundne driftsfond 
brukes direkte i investeringsregnskapet fom 2020. Tilpasningen av regnskap 2018 til ny forskrift er 
gjort i linjen for overføring fra drift. 
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Tabell 7.1a viser investeringsvolumet og finansieringen av investeringene i  
planperioden. Det er i denne planen ingen egenfinansiering av investeringene i form 
av bruk av fond eller overføring fra driftsregnskapet. Finansieringen domineres av  
dermed av lån. Ideelt sett burde man ha hatt en årlig egenfinansiering i form av en  
overføring fra driftsregnskapet, men det vil i så fall kreve at man har et  
nettodriftsresultat som er i tråd med målsetningen, se kapittel 4.1. Det ville i så fall gitt en årlg 
overføring på kr 7 mill og gitt samme investeringsvolum en tilsvarende reduksjon i 
låneopptak. 
 
I tillegg til investeringer er det også lagt opp til å låne ut kr 10 mill i startlån, kjøpe andeler i 
Klp for kr 4,1 mill og betale kr 2 mill i avdrag på innlån i husbanken til startlån. 

 
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner omfatter inntekter fra utlån til Helgelandskraft 
og startlånsordningen. Salg av anleggsmidler er et anslag på salg av boligtomter og  
næringsarealer. I 2020 og 2021 anvendes disse inntektene delvis til finansiering av 
investeringer. Avsetningen er udisponert andel av salgsinntektene. 
 

7.2 De enkelte investeringstiltak. 

Kommentarer til de enkelt låneprosjekter er kommentert fortløpende under tabellen og der er for hvert 
enkelt prosjekt angitt virkningen av renter og avdrag. For prosjekter innenfor selvkostområdene får 
kun virking for budsjettet i 2020 og denne utgiften er lagt inn i budsjettforutsetningen som økte 
inntekter. For øvrige år er det lagt inn økning, ref ramme 80 i tabell 6.2a. Alle tiltakene innenfor 
selvkostområdene er også lagt til grunn ved utarbeidelsen av forslag til gebyrer for 2020. 

Tabell 7.2a Investeringer pr tiltak. 

Linjenavn 
Budsjett 
2020 

Budsjett 
2021 

Budsjett 
2022 

Budsjett 
2023 

Bil og garasje anlegg for feiervesenet (017) 2 320 0 0 0 

Carport psykisk helse (041) 700 0 0 0 

Driftskontrollanlegg avløp 2019 (003) 300 300 300 300 

Driftskontrollanlegg vann 2019 (004) 300 300 300 300 

Inventar og utstyr til dag- og aktivitetsenteret (033) 1 500 0 0 0 

Investeringsramme avløp 2019 (009) 3 000 3 000 3 000 3 000 

Investeringsramme vann 2019 (008) 2 000 2 000 2 000 2 000 

Klausulering Langvatn (018) 1 400 0 0 0 

Kommunalt vann Utnes/ Drevland 2019 (015) 0 8 000 11 000 0 

Krematorium 2019 (001) 0 0 0 2 500 

Ladestasjoner (052) 1 294 1 294 0 0 

Mosjøen skole renovering (kst) 2019 (014) 6 000 31 250 72 500 0 

Ny idrettshall 2019 (010) 0 0 15 300 76 500 

Nytt renseanlegg 2019 (012) 75 000 0 0 0 

Nytt utstyr treningsrom fysio/ergo (042) 300 0 0 0 

Oppgradering av fellesareal Chr. Q 30 (040) 300 0 0 0 

Renovering ml etg Parken bo og servicesenter (032) 2 500 0 0 0 

Sykesignalanlegg Vefsn Sykehjem (045) 925 0 0 0 

Trafikksikkerhetsplan 2019 (007) 950 950 950 950 

Utstyr avløp 2019 (006) 200 200 200 200 

Utstyr vann 2019 (005) 200 200 200 200 

Veg investeringer 2019 (002) 6 200 6 200 6 200 6 200 

Pasientavd Chr. Qvalesgate (036) 600 0 0 0 

Ventilasjon Vefsn sykehjem (046) 600 0 0 0 

Investeringer i varige driftsmidler 106 589 53 694 111 950 92 150 
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017: Bil og garasjeanlegg for feiervesenet. 

Feie- og tilsynstjensten har de senere årene fått en del utstyr som krever innendørs parkering 
av materiellet. Dette er tilhengere for ATVer, båt og kjøretøy. I dag står utstyret lagret 
utendørs og tilgjengelig for uvedkommende. Prosjektet omfatter riving av to carporter på 
brannstasjonen og oppføring av et lukket garasjebygg. Garasjen finansieres ved låneopptak 
innenfor selvkost. 

Utskiftingen er å anse som periodisk utskifting av et kjøretøy. Innføring av feiing og tilsyn av 
fritidsboliger har medført at enheten har et kjøretøy for lite til å gjennomføre en rasjonell 
utførelse av tjenesten. Bilen som er inndelt i ren og skitten sone finansieres ved låneopptak 
innenfor selvkost. 

  2020 2021 2022 2023 

Sum investeringer 2 320 000 0 0 0 

Sum lån -2 320 000 0 0 0 

Netto finansiering nye tiltak 0 0 0 0 

Sum renter 59 817 57 807 55 796 53 785 

Sum avdrag 38 666 77 332 77 332 77 332 

Driftskonsekvenser         

Ansvar: Avskr og kalk renter VAR (84210)         

Intern renter selvkost (motkonto 11295) 0 -36 656 -34 645 -32 634 

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER 98 483 98 483 98 483 98 483 

 

041: Carport psykisk helse. 

Avd. for psykisk helse har 7 biler til disposisjon, 6 av dem er stasjonert i Math. Bruns gate. 
Hele vinteren utsettes de for vær og vind, og det medgår en god del tid gjennom dagen til 
både snømåking, kosting og avising. Slitasje gjennom småskader og merker er også en del av 
konsekvensene. 

  2020 2021 2022 2023 

Sum investeringer 700 000 0 0 0 

Sum lån -560 000 0 0 0 

Sum momskompensasjon -140 000 0 0 0 

Netto finansiering nye tiltak 0 0 0 0 

Sum renter 14 439 13 953 13 468 12 983 

Sum avdrag 9 333 18 666 18 666 18 666 

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER 23 772 32 619 32 134 31 649 
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003: Driftskontrollanlegg avløp. 

Vefsn kommune har i dag driftskontrollanlegg som omfatter de aller fleste anleggene innen 
vann og avløp. Målsettingen er at alle stasjoner og overløp skal inn på overvåkningen. 
Primært brukes overvåkningen til å fjernstyre en del stasjoner, samt å kunne redusere 
responstiden når feil oppstår. Utviklingen innen data og kommunikasjon er stor. Det er også 
tatt med overgang til bredbåndsløsning som kommunikasjon til alle stasjoner. Dette gir en 
bedre og mer stabil drift. 
 

  2020 2021 2022 2023 

Sum investeringer 300 000 300 000 300 000 300 000 

Sum lån -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 

Netto finansiering nye tiltak 0 0 0 0 

Sum renter 3 900 11 505 18 850 25 935 

Sum avdrag 0 10 000 20 000 30 000 

          

Intern renter selvkost (motkonto 11295) 0 -17 605 -34 950 -52 035 

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER 3 900 3 900 3 900 3 900 

 

004: Driftskontrollanlegg vann. 

Se tiltak 003. 

  2020 2021 2022 2023 

Sum investeringer 300 000 300 000 300 000 300 000 

Sum lån -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 

Netto finansiering nye tiltak 0 0 0 0 

Sum renter 3 900 11 505 18 850 25 935 

Sum avdrag 0 10 000 20 000 30 000 

          

Ansvar: Askrivninger og kalk renter VAR (84210)         

Intern renter selvkost (motkonto 11295) 0 -17 605 -34 950 -52 035 

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER 3 900 3 900 3 900 3 900 

 

033: Inventar og utstyr til dag- og aktivitetssenteret.         

Det er ikke noe av arealet som vil være møblert når det overtas til dag- og aktivitetssenter for 
seniorer i Vefsn. I tillegg er det utstyr til trening, data, kontorlokaler, samtalerom, osv. 
Tiltaket har sammenheng med tiltak 032 Renovering mellom etg Parken bo og servicesenter. 

  2020 2021 2022 2023 

Sum investeringer 1 500 000 0 0 0 

Sum lån -1 200 000 0 0 0 

Sum momskompensasjon -300 000 0 0 0 

Netto finansiering nye tiltak 0 0 0 0 

Sum renter 30 940 29 900 28 860 27 820 

Sum avdrag 20 000 40 000 40 000 40 000 

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER 50 940 69 900 68 860 67 820 
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008: Investeringsramme vann         Kr 2 000 000 

Mange av våre VA ledninger trenger fornying. Det vil stadig dukke opp strekk og områder 
der ledningene må skiftes. På bakgrunn av dette vil det hvert år være nødvendig å ha 
tilgjengelig investeringsmidler til prioriterte tiltak. Slike tiltak må også sammenholdes med 
investering /utbedring av veier og belysning. Tiltaket er i tråd med vedtatte Hovedplaner for 
vann og avløp. Arbeidet vil foregå i egenregi.  
 
Halsmovegen, Helligbergvegen, Halsbekkvegen og Bausteinbergan er gater som vil bli 
utbedret i økonomiplanperioden. I 2020 ønsker vi å rehabilitere Halsmovegen opp til krysset 
ved Snevegen. Tiltakene samkjøres med rehabilitering av veg. Utbedringsmidler på veg vil bli 
benyttet til asfaltering og tilhørende vegoppgradering. 
 

  2020 2021 2022 2023 

Sum investeringer 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Sum lån -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 

Netto finansiering nye tiltak 0 0 0 0 

Sum renter 26 000 76 700 125 667 172 900 

Sum avdrag 0 66 666 133 332 199 998 

          

Intern renter selvkost (motkonto 11295) 0 -117 366 -232 999 -346 898 

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER 26 000 26 000 26 000 26 000 

 

009: Investeringsramme avløp   Kr 3 000 000 

Se tiltak 008. 

  2020 2021 2022 2023 

Sum investeringer 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

Sum lån -3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 

Netto finansiering nye tiltak 0 0 0 0 

Sum renter 39 000 115 050 188 500 259 350 

Sum avdrag 0 100 000 200 000 300 000 

          

Intern renter selvkost (motkonto 11295) 0 -176 050 -349 500 -520 350 

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER 39 000 39 000 39 000 39 000 
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018: Klausulering Langvatn        Kr 1 400 000 

Tidligere år er reguleringsplaner, konsulenttjenester og fysiske tiltak med toalettforholdene på 
ei hytte belastet prosjektet. Statskog har i 2019 tatt takster av skogen, som 5 av 6 grunneiere 
har godtatt. Det har i tillegg pågått forhandlinger. En grunneier har fått tilbud om erstatning 
for gammel hytte, og å bygge ei ny hytte utenfor nedslagsfeltet. En grunneier er vi i dialog 
med om bruk av eiendommen hans i nedslagsfeltet. 

  2020 2021 2022 2023 

Sum investeringer 1 400 000 0 0 0 

Sum lån -1 400 000 0 0 0 

Netto finansiering nye tiltak 0 0 0 0 

Sum renter 36 097 34 883 33 670 32 457 

Sum avdrag 23 333 46 666 46 666 46 666 

          

Intern renter selvkost (motkonto 11295) 0 -22 119 -20 906 -19 693 

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER 59 430 59 430 59 430 59 430 

 

 

015: Kommunalt vann Utnes/Drevland  

Vedtatt av kommunestyret i behandlingen av økonomiplanen for 19-22. 

  2020 2021 2022 2023 

Sum investeringer 0 8 000 000 11 000 000 0 

Sum lån 0 -8 000 000 -11 000 000 0 

Netto finansiering nye tiltak 0 0 0 0 

Sum renter 0 104 000 345 800 474 717 

Sum avdrag 0 0 266 666 633 332 

          

Intern renter selvkost (motkonto 11295) 0 -104 000 -612 466 -1 108 049 

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER 0 0 0 0 

 

 

001: Krematorium 

Gjelder bygging av krematorium ved eksisterende kapell og er anslått til kr 35 mill. Planlagt 
oppstart var i økonomiplanen for 19-22 i år 2022. Oppstartstidspunktet foreslås utsatt til 2023. 

  2020 2021 2022 2023 

Sum investeringer 0 0 0 2 500 000 

Sum lån 0 0 0 -2 000 000 

Sum momskompensasjon 0 0 0 -500 000 

Netto finansiering nye tiltak 0 0 0 0 

Sum renter 0 0 0 51 567 

Sum avdrag 0 0 0 33 333 

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER 0 0 0 84 900 
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052: Ladestasjoner. 

Tiltaket er knyttet til kommunestyrets vedtak i økonomiplanen for 2019-2022 om økt andel el-
biler, bilpool og reduksjon av antall tjenestebiler. Dette tiltaket inneholder investeringer i 
ladestasjoner og system for biladministrasjon. Tiltak er finansiert med bruk av midler fra salg 
av eiendom og har av den grunn bevilgningsmessig ingen konsekvenser i form av renter og 
avdrag. 

  2020 2021 2022 2023 

Sum investeringer 1 294 000 1 294 000 0 0 

Sum momskompensasjon -259 000 -259 000 0 0 

Netto finansiering nye tiltak 1 035 000 1 035 000 0 0 

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER 0 0 0 0 

Sum renter 0 0 0 0 

Sum avdrag 0 0 0 0 

Sum andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER 0 0 0 0 

 

 

014: Mosjøen skole renovering  

Består av teknisk og arealmessig oppgradering i den eldste fløya, det er den delen av 

skolebygget som går langs Rådhusgata. Deler av denne fløyen ble ombygget i byggetrinn 1, 

med ny musikkavdeling og Festsal. Teknisk oppgradering består av nødvendig oppgradering 

av elektrisk anlegg og belysning, rør og varmeanlegg og ventilasjonsanlegg. Byggets 

sokkeletasje har ikke etablert ventilasjon i dag. Arealmessig oppgradering består ombygging 

til mer tidsriktig arealdisponering for undervisning og for personalet, samt oppgradering av 

alle overflater. I tillegg skal drenering og overvannsanlegg og asfaltdekke i skolegården 

oppgraderes, og det skal bygges ny gymsal. 

Investeringen bygger på anslag og det legges opp til ferdigstillelse til skolestart høste 2022. 

   

  2020 2021 2022 2023 

Sum investeringer 6 000 000 31 250 000 72 500 000 0 

Sum lån -5 000 000 -25 000 000 -58 000 000 0 

Sum momskompensasjon -1 000 000 -6 250 000 -14 500 000 0 

Netto finansiering nye tiltak 0 0 0 0 

Sum renter 128 917 769 166 2 238 600 2 162 334 

Sum avdrag 83 333 583 332 1 966 664 2 933 330 

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER 212 250 1 352 498 4 205 264 5 095 664 
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010: Ny idrettshall 

Nordland fylkeskommune sitter i disse dager med sluttføring av et mulighetsstudie knyttet til 
ny videregående skole i Mosjøen. Prosjektet er stort og er fortsatt i sin startfase. I forbindelse 
med mulighetsstudiet er det spilt inn behov for nye idrettsbygg fra fylkeskommunen og 
fra grunnskolen i Vefsn. Dette behovet er sett på for å forstå et samlet arealbehov, samt fordi 
det ligger politiske vedtak i NFK samt Vefsn kommune om samarbeid knyttet til nye 
idrettsbygg. Samtaler om innhold og rombehov har ikke vært en del av de foreløpige samtaler. 
Bygg og eiendom i Vefsn kommune er tydelige på at den eksisterende idrettshallen på 
Kippermoen bør rives. Dette vil frigjøre areal for de nye idrettsbygg som skal realiseres. 
 

I og med at mye ennå er uavklart med hensyn på rombehov blir også en kalkyle over 
kostnadene svært usikker. Et grovt anslag på 4000 kvm til kr 38.500 inklusiv en margin på 
30% gir en totalt på kr 153.000.000 mill. Som referanse er bygging av idrettshall på Mo i 
Rana på 3300 kvm til 97 mill inkl mva. Videre er det lagt til grunn 70% momskompesasjon. 
Tilskudd er også ukjent og det er lagt opp til at tilskudd først kommer i årene etter 2024 når 
hallen er ferdigstilt.  

  2020 2021 2022 2023 

Sum investeringer 0 0 15 300 000 76 500 000 

Sum lån 0 0 -13 158 000 -65 790 000 

Sum momskompensasjon 0 0 -2 142 000 -10 710 000 

Netto finansiering nye tiltak 0 0 0 0 

Sum renter 0 0 313 160 1 868 436 

Sum avdrag 0 0 219 300 1 535 100 

Sum andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER 0 0 532 460 3 403 536 

 

012: Nytt renseanlegg. 

En gjennomføring av EU`s avløpsdirektiv medfører omfattende ombygging og rehabilitering 
av kommunens anlegg. Ny utslippsledning for avløp ned til 40 m dyp er gjennomført i 2009. 
Denne ledningen er lagt fra renseanlegget, langs jeteèn på utsiden av Mosjøen Anode AS.  
Krav til rensing av avløpsvannet innebærer ny silteknologi i forhold til det som vi har i dag.  
Mosjøen renseanlegg er bygd i 1992, og oppfyller ikke dagens krav.  
 
Prosjektet har en kostnadsramme på kr 90 mill og det er lagt til runn at kr 15 mill vil påløpe i 
2019. 
 

  2020 2021 2022 2023 

Sum investeringer 75 000 000 0 0 0 

Sum lån -75 000 000 0 0 0 

Netto finansiering nye tiltak 0 0 0 0 

Sum renter 975 000 1 901 250 1 836 250 1 771 250 

Sum avdrag 0 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

          

Intern renter selvkost (motkonto 11295) 0 -3 426 250 -3 361 250 -3 296 250 

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER 975 000 975 000 975 000 975 000 
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042: Nytt utstyr til treningsrom fysio/ergo. 

Det er behov for å få skiftet ut en del av treningsutstyret på treningsrommet som er i 1. etasje 
på Vefsn sykehjem – fysio- og ergoterapitjenesten. Det er i dag gammelt og slitt utstyr i 
tillegg er det nødvendig med nye investeringer for å få til gode og effektive treningsprogram 
for pasienter i rehabilitering. Blant annet må det investeres i tredemølle. 

  2020 2021 2022 2023 

Sum investeringer 300 000 0 0 0 

Sum lån -240 000 0 0 0 

Sum momskompensasjon -60 000 0 0 0 

Netto finansiering nye tiltak 0 0 0 0 

Sum renter 6 188 5 980 5 772 5 564 

Sum avdrag 4 000 8 000 8 000 8 000 

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER 10 188 13 980 13 772 13 564 

 

 

032: Renovering av mellometasje Parken Bo- og Servicesenter.  
 
Prosjektet omhandler bygningsmessige endringer og oppgraderinger for å få på plass 
lokaliteter for dagaktivitets senter for eldre. Beløpet bygger på anslag og nærmere bekrivelse 
og kalkyler vil komme før prosjektet starter. 
 

  2020 2021 2022 2023 

Sum investeringer 2 500 000 0 0 0 

Sum lån -2 000 000 0 0 0 

Sum momskompensasjon -500 000 0 0 0 

Netto finansiering nye tiltak 0 0 0 0 

Sum renter 51 567 49 833 48 100 46 367 

Sum avdrag 33 333 66 666 66 666 66 666 

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER 84 900 116 499 114 766 113 033 
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 045: Sykesignalanlegg Vefsn Sykehjem. 
 
Vefsn sykehjem har et gammelt sykesignalanlegg. Dette er modent for utskifting. Nytt 
anlegg vil gi gevinster i form av driftssikkerhet, effektivisering, kvalitetsforbedring for 
pasientene og mulighet for bruk av nødvendige velferdsteknologiske løsninger.  

 

  2020 2021 2022 2023 

Sum investeringer 925 000 0 0 0 

Sum lån -740 000 0 0 0 

Sum momskompensasjon -185 000 0 0 0 

Netto finansiering nye tiltak 0 0 0 0 

Sum renter 19 080 18 438 17 797 17 156 

Sum avdrag 12 333 24 666 24 666 24 666 

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER 31 413 43 104 42 463 41 822 

 
 
007: Trafikksikkerhetsplan. 
 
Tilskudd fra Nordland fylkeskommune til trafikksikkerhetstiltak her stor finansiell betydning 
for å gjennomføre trafikksikkerhetstiltak. Denne årlige bevilgningen er kommunens 
egenandel i tilskuddssøknader og en vil komme nærmere tilbake til aktuelle tiltak i regulert 
budsjett. 
 

  2020 2021 2022 2023 

Sum investeringer 950 000 950 000 950 000 950 000 

Sum lån -760 000 -760 000 -760 000 -760 000 

Sum momskompensasjon -190 000 -190 000 -190 000 -190 000 

Netto finansiering nye tiltak 0 0 0 0 

Sum renter 19 595 38 532 56 810 74 429 

Sum avdrag 12 666 37 998 63 330 88 662 

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER 32 261 76 530 120 140 163 091 

 

006: Utstyr avløp. 

Det er nødvendig å budsjettere med utskifting av diverse utstyr. Hvilket utstyr som skal 
skiftes det enkelte år vurderes fortløpende. 
 

  2020 2021 2022 2023 

Sum investeringer 200 000 200 000 200 000 200 000 

Sum lån -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 

Netto finansiering nye tiltak 0 0 0 0 

Sum renter 2 600 7 670 12 567 17 290 

Sum avdrag 0 6 666 13 332 19 998 

          

Intern renter selvkost (motkonto 11295) 0 -11 736 -23 299 -34 688 

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER 2 600 2 600 2 600 2 600 
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005: Utstyr vann. 

Se tiltak 006. 

  2020 2021 2022 2023 

Sum investeringer 200 000 200 000 200 000 200 000 

Sum lån -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 

Netto finansiering nye tiltak 0 0 0 0 

Sum renter 2 600 7 670 12 567 17 290 

Sum avdrag 0 6 666 13 332 19 998 

          

Intern renter selvkost (motkonto 11295) 0 -11 736 -23 299 -34 688 

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER 2 600 2 600 2 600 2 600 

 

 

 

002: Veginvesteringer. 
 
Vefsn kommune har et meget stort etterslep på veivedlikehold. Det er en rekke tunge tiltak 
som står i kø, og disse er synliggjort i hovedplanen som er vedtatt av kommunestyret. 
Halsmovegen, Helligbergvegen, Halsbekkvegen og Bausteinbergan er gater som vil bli 
utbedret i økonomiplanperioden. Tiltakene må samkjøres med rehabilitering av vann og 
avløpsnettet. 
 

  2020 2021 2022 2023 

Sum investeringer 6 200 000 6 200 000 6 200 000 6 200 000 

Sum lån -4 960 000 -4 960 000 -4 960 000 -4 960 000 

Sum momskompensasjon -1 240 000 -1 240 000 -1 240 000 -1 240 000 

Netto finansiering nye tiltak 0 0 0 0 

Sum renter 127 885 251 472 370 760 485 749 

Sum avdrag 82 666 247 998 413 330 578 662 

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER 210 551 499 470 784 090 1 064 411 

 

036: Pasientvarslingsanlegg Chr. Qvalesgate 30. 
 
Pasientvarslingsanlegg skal formidle kontakt mellom beboer og hjelper og bidra til å styrke 
beboers trygghet og sikkerhet. Anlegget kan ha mange funksjoner, bla elektroniske dørlåser. 
 

  2020 2021 2022 2023 

Sum investeringer 600 000 0 0 0 

Sum lån -500 000 0 0 0 

Sum momskompensasjon -100 000 0 0 0 

Netto finansiering nye tiltak 0 0 0 0 

Sum renter 2 578 2 492 2 405 2 318 

Sum avdrag 1 666 3 332 3 332 3 332 

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER 4 244 5 824 5 737 5 650 
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046: Ventilasjon Vefsn sykehjem. 

 
Vefsn sykehjem har på store deler av bygget dårlig ventilasjon og denne bevilgning er an 
start for å utbedre/ oppgradere dagens anlegg. Vi vil komme tilbake til videre oppgraderinger 
med tanke på klimaanlegg etter dette prosjektet. 
 

  2020 2021 2022 2023 

Sum investeringer 600 000 0 0 0 

Sum lån -480 000 0 0 0 

Sum momskompensasjon -120 000 0 0 0 

Netto finansiering nye tiltak 0 0 0 0 

Sum renter 12 376 11 960 11 544 11 128 

Sum avdrag 8 000 16 000 16 000 16 000 

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER 20 376 27 960 27 544 27 128 
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8 Kommunale foretak og interkommunalt samarbeid. 
 

Ramme 14 Interkommunal virksomhet og kirkelig fellesråd.  
 
Kommunen er vertskommune for 7 interkommunale samarbeid, RKK, PPT, Friluftsrådet, 
Skatteoppkreveren, Krisesenteret, Barnevernsvakt og Bygdebok. Budsjettet for kommunens 
andel virksomhetenes utgifter er fremskrevet for pris og lønnsvekst på samme vilkår som 
kommunens øvrige virksomheter.  
 
Det samme gjelder kommunens tilskudd til Kirkelig fellesråd som har et tilskudd for 2020 på 
kr 7.149.000. 

 

Ramme 10 Politiskvirksomhet og næringsvirksomhet. 

 

Kommunen har to kommunale foretak, Mosjøen Havn kf og Mosjøen og omegn 
næringsselskap kf (Mon). 

I budsjettet ligger det en årlig overføring til Mosjøen Havn kf på kr 1.660.000 som tilskudd til 
betjening av lån opptatt til nytt kai. Dette er et prosjekt som er et samarbeid med Alcoa og er 
ferdigstilt.  

Mon mottar en årlig overføring som er fremskrevet med pris- og lønnsvekst til kr 3.713.000 
for 2020.  

I denne rammen ligger også bevilgningen til kontrollutvalget. Deres budsjettforslag er gjengitt 
nedenfor og er innarbeidet budsjettet. 
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9 Tjenesteområde infrastruktur og samfunnsutvikling. 
 

Tjenesteområdet omfatter rammene 10-14 og 60-63 

 

Ramme 10 Politisk virksomhet og næringsvirksomhet. 
 
På ordførerkontoret er postene til tapt arbeidsfortjeneste og tjenestefrikjøp usikre poster. Dette 
er poster vi har lite styring med. Kommuneloven fastslår at folkevalgte skal ha dekket sine 
utgifter, og aktiviteten svinger litt avhengig av hvilke saker det må brukes tid til. I 2019 har 
det vært mye møtevirksomhet rundt Helgelandssykehuset 2025. Det er overforbruk i 2019 og 
vedtak om økt frikjøp i 2020 gjør at vi har budsjettert med mer for 2020. 

Det som ligger under faste tilskudd er følgende: 

Tilskudd til organisasjoner: 
Galleria Kunstfestival  kr. 30 000 

Helgeland Event – Skisprinten  kr. 30 000 

TV-aksjonen drift + støtte            kr. 20 000 

Drevvatn Nærmat-publ.pc           kr.   1 000 

Norsk Folkehjelp                           kr. 20 000 

Røde kors                                     kr. 20 000 

Helgeland Simfonietta                  kr. 15 000 

Mosjøen byspill                             kr. 30 000 

Jusshjelpa i Nord-Norge               kr. 10 000 

Bildende kunst                               kr. 25 000 

Toppen Internasjonale sommermusikkskole kr. 20 000 

Kippermocupen  kr. 50 000 

Sum  kr. 271 000 

 

Under kontingenter ligger: 
Medlemskontingent Kommunenes Interesseforening for lokalsykehus  : kr. 10 000 
Medlemskontingent Utmarkskommunenes sammenslutning                 : kr. 40 000 
Olavsrosa – stiftelsen norsk kulturarv …byparken.…        : kr.   1 000  
Samarbeidsavtale Norsk kulturarv                   : kr. 13 000 
Kontingent til LNVK – (Landssammenslutninga av norske vindkraftkommunar)     : kr. 17 000  
(kr. 1,25 pr innbygger + 1000 kr) 
    
Ordførerkontoret har utgiftene både til kulturpris, byggeskikkpris og frivillighetspris. Dette er 
budsjettert på egen konto for kulturpris. 
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Investering 

Ny kommunelov har et krav om at avstemmingsresultat skal protokolleres ned på detaljnivå. 
Dette vil ta tid dersom dette skal skje manuelt.  

Det lages nå system for votering hvor også talelister og tidsstyring av møtene ligger inne. Det 
er flere leverandører på markedet. Vi må regne med en investering på 200 000 + at driften vil 
koste 50 000 – 100 000 i året alt etter hvilken leverandør vi velger. Dette vil etter min 
oppfatning tvinge seg fram og bør vurderes inn i budsjettet for 2020. 

 

Ramme 11 Sentraladministrasjonen 
 

Rammen omfatter bevilgninger til rådmannens kontor, juridisk avdeling, økonomiavdelingen, 
hr-avdelingen, arkiv og resepsjon og it-avdelingen. Videre er det bevilgninger til kommunale 
fellesutgifter for kommunen som helhet, kontingenter, tillitsvalgte og lærlingeordningen for 
tilsammen kr 8,4 mill. Budsjettet er utarbeidet innenfor de gitte rammer. 
 

 

Ramme 60 Samfunnsutvikling 
 
Plan og utvikling 
 
Det legges fram et budsjett i balanse med ramme kr 7.982.000,-. Driftsenheten er svært 
konjunkturavhengig i forhold til høye krav om inntjening via gebyrer spesielt innenfor plan, 
byggesak og kart/oppmåling. Hoveddelen av utgiftspostene er knyttet til lønn. Dersom 
byggeaktiviteten i kommunen går ned, vil også inntektene gå ned. Det er derfor noe 
problematisk å forutse om tildelt budsjett vil holde. 2019 har vist en noe nedadgående trend i 
forhold til 2017 som var et år med svært høy aktivitet. Parallelt har kommunen høy grad av 
egen initierte planer hvor det ikke tilkommer inntekter. I er satt i gang et omfattende arbeid 
med kommuneplanens arealdel, og det vil være behov for å kjøpe tjenester knyttet til 
fagutredninger hvor kommunen ikke besitter aktuell kompetanse. 

 
Kommunale formålsbygg 
 
I 2020 er det ikke tilført økninger i rammen for formålsbygg utover prisstigning, tilsvarende 
som i 2019. Styrking av vedlikehold i 2018 på 1 mill.kr ble dessverre spist opp av økte priser 
på fjernvarme, etter at kommunens avtale om subsidierte priser gikk ut i 2018. Endringer i 
momskompensasjon for kultur- og idrettsbygg førte også til en utgiftsøkning på ca. 500.000,-, 
noe som ikke er kompensert med økning i ramme. Dette har ført til en svært stram 
driftssituasjon, hvor vi ikke har mulighet til å sette av midler til bufferkonto. I 2019 vil et 
eventuelt underskudd dekkes av fond, noe som også vil være tilfelle i 2020. Vi prøver så langt 
det lar seg gjøre å stramme inn hvor det er mulig. For formålsbygg har vi i dag ca. 4,7 mill.kr 
på fond, men har i løpet av dette året brukt ca. 2 mill.kr på ulike vedlikeholdsprosjekter som 
er planlagt finansiert ved bruk av fond. Dette kan vi ikke forsette med så lenge driftsmidlene 
er på det nivå de er i dag.  
Vi har ennå mange store uløste vedlikeholdsoppgaver som er så kostnadskrevende at de ikke 
kan løses med ordinære driftsbudsjett. Dette gjelder spesielt de eldste av formålsbyggene som 
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Rådhuset, Parken Bo (gammel fløy) Vefsn sykehjem (gammel fløy), Kulturhuset, Fearnleysgt. 
17 (Brannstasjonen), Lager Nyrud, Mosjøen skole’s idrettsbygg og Idrettshallen. En del av 

disse byggene vil kanskje bli rehabilitert/nybygd i løpet av noen år. Det er derfor vanskelig å 
prioritere større vedlikeholdsinnsats på disse byggene før det foreligger mer konkrete planer 
om omfang og framdrift. 

 

 

Kommunale boliger 
 
Det er budsjettert med en husleieøkning på ca 2,8 % over året på løpende kontrakter, som 
utgjør forventet prisstigning For nye kontrakter justeres husleieøkning ulikt for at 
husleienivået skal tilpasses markedsleie. Eventuelle økte inntekter utover prisstigning brukes 
til vedlikehold av boligmassen.  
Leiemarkedet for omsorgsboliger har endret seg de 2 siste årene, hvor de nye 
omsorgsboligene i Austerbygdveien er vanskeligere å leie ut. Pr. i dag står det 5 tomme 
leiligheter i Austerbygdveien. Dette er hensyntatt i budsjettet, da det forventes tomme 
leiligheter også i 2020.  
Bygg og eiendom forvalter i dag 402 boenheter (leiligheter, eneboliger) Av disse er 92 
boenheter eid av Boligstiftelsen. Situasjonen er på lik linje med formålsbyggene utfordrende 
som følge av begrensede midler til vedlikehold, men situasjonen er betydelig bedre etter 
overgangen til selvkostmodell, da vedlikeholdsbudsjettet ble betydelig styrket.  
Det pågår i dag oppgradering/rehabilitering av Håreksgate 13 a- c som er det eldste 
omsorgsboligkomplekset vi har. Til nå har det foregått tradisjonell oppussing av leilighetene 
med nye kjøkken og bad. I 2020 vil det også starte opp en omfattende rehabilitering i forhold 
til brann – og el.sikkerhet, hvor blant annet hele boligkomplekset vil bli fullsprinklet. 
Prosjektet blir finansiert med avsatte fond fra salg av boliger og tilskudd fra Husbanken. 
Rehabilitering med nytt tillbygg i Harton Furøesgt. 12-14, som også delvis er finansiert med 
fond og tilskudd, ble ferdigstilt i sommer. I tillegg har det vært stor aktivitet både på utvendig 
og innvendig oppussing (kjøkken, tak, utvendig maling, etc) på ulike bygg, som finansieres 
over driftsbudsjettet. Dette gjelder også boliger eid av VKS (boligstiftelsen)  
Totalt sett ser vi lysere på driftsituasjonen av de kommunale boligene etter at at 
selvkostmodellen ble innført. Det er satt av betydelig mer midler til vedlikehold nå enn 
tidligere. Overskudd vil også gi enheten mulighet til å avsette midler på fond for uforutsette 
kostnader/buffer.  
Boligkontoret har i dag ca.3,3 mill. kr avsatt på fond til vedlikehold, og eventuelt for 
inndekning av et eventuelt underskudd. 

 

Folkehelse. 
 
Innendørsanlegg – idrettshaller og svømmehall 
Driften er i stor grad finansiert av salg av billetter/ kort, utleie og salg av varer. Utviklingene i 
disse inntektene samlet er ikke positiv og i dette budsjettet har det ikke vært mulig å komme 
innenfor rammen uten å budsjettere disse inntektene på et realistisk nivå. Videre ser vi ingen 
mulighet til å redusere driftsutgiftene uten å gjennomføre vesentlige endringer i tilbudet. Årets 
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budsjett er derfor balansert ved å ta ned budsjettert reserve innenfor tjenesteområdet med kr 
650.000. 
 
Videre er treningssenteret en viktig inntektskilde for idrettssenteret. Det ble i år startet et nytt 
privat treningssenter i byen og det øker konkurransen i dette markedet. Dette gir en viss risiko 
for tapte inntekter fremover, som vi pr i dag ikke ha full oversikt over. 
 
Utendørs anlegg – fotballbaner, skiløyper mv. 

For oppnå balanse er vedlikeholdsutgiftene redusert. Vi har nå kr 145 000 til vedlikehold av 
alle utendørs idrett- og friluftsanlegg. Grunnet øke utgifter til strøm og overtid på 
brøyteberedskap er denne posten fra budsjett 2018 til budsjett 2020 redusert med 291.600. 
Konsekvens er at det nå i praksis ikke er midler til å vedlikeholde kommunens idretts- og 
friluftsanlegg.  

 

Ramme 61 Teknisk drift og samferdsel 

Budsjett for 2020 er satt opp innenfor gitte rammer. Hovedutfordringen ligger i drift av 
kommunale veger. Vefsn kommune har et meget stort etterslep på vedlikehold.  
Vi har per i dag et beregnet etterslep på vedlikehold av veg på i underkant av 130 mill. 

Verdien på vegnettet forringes årlig på grunn av manglende ressurser. Utsettelse og ikke 
iverksetting av tiltak fører til kostnadsøkninger, fordi skadeomfanget bare blir større og større. 
I verste fall må vi bygge nye veger. 
 
Selv om kommunestyret har bevilget ekstra penger til asfaltering de siste årene, så er behovet 
fremdeles stort. Dette gjelder både asfaltering av grusgater og reasfaltering. Per i dag har ca 
49% av kommunens vegnett ikke fast dekke. Å få asfaltert disse koster ca. 80 mill. I tillegg 
har vi fremdeles asfaltdekker som er meget oppsprukket i en rekke gater, og det er stedvis 
meget stor sporslitasje. Spordybden er stedvis så stor at det til tider kan oppfattes som 
trafikkfarlig. Dette særlig for sykler, mopeder og motorsykler. For å bedre denne situasjonen 
bør de økonomiske rammene til driftstiltak prioriteres sterkere i forhold til utbedringstiltak.  
 
Deler av gatebelysningen er svært gammel. Elektriske jordkabler er ikke dimensjonert ihht. 
dagens elektriske forskrifter, og dette gir seg utslag i at lange kabelstrekk blir smeltet ved 
kortslutning. Trestokker er i mange tilfeller oppråtnet slik at armatur ikke har tilstrekkelig 
feste, med fare for å ramle ned. I enkelte gater er stålmaster langt på veg rustet, og har liten 
styrke. En rekke gater har fått ny belysning, men det er fortsatt mye som gjenstår. Til og med 
2018 fikk vi årlige investeringsmidler på 1,5 mill som resulterte i at vi fikk jobbet godt med 
gatelys. I 2019 ble disse imidlertid stoppet, og det er nå svært begrenset hva vi får gjort av 
oppgradering innenfor dette området.  
 

Ramme 62 Vann og avløp 

Vann og avløp er begge selvkostområder, og budsjetteres derfor i null. Innenfor begge 
områdene er det stor aktivitet, og prosjektene gjennomføres i henhold til hovedplanene. Noen 
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av prosjektene gjennomføres også i samarbeid med vei. Byggingen av Mosjøen renseanlegg 
har startet opp, og vil ha sin hovedanleggsperiode i 2020.  

Enheten har også startet opp revideringen av sine hovedplaner, og i 2020 vil det bli arbeidet 
med en felles hovedplan for vann, avløp og vannmiljø. Tilpasning mellom investeringsvilje/-
behov og gebyrstørrelsene vil bli et tema. 

Felles for ramme 61 og 62 

Verksted og garasjeanlegg på Nyrud er gammelt, og trenger modernisering og oppgradering. 
Teknisk drift ser sammen med brannvesenet på mulige løsninger. 

Økonomistyringen innen driftsenhetene 610 (frie midler) og 620 (avgiftsfinansierte midler) er 
god, og det er samsvar mellom inntekter og utgifter. Fond innen VAR-området går i balanse i 
en 3-5 årsperiode. Dette er i tråd med gjeldende regelverk. 
 

Ramme 63 Brann og feiing 

Budsjett for 2020 er satt opp innenfor gitte rammer. Enheten har en del kostnader som 
kommunen ikke påvirker. Dette gjelder Samarbeidet i Salten Brann IKS, kostnadene tas 
innenfor rammen. 

Innen området feiing er det lagt opp til investering i en ny bil, dette er innenfor 
selvkostområdet, og investeringen er mulig uten å øke gebyrene. 

Brannvesenets lokaler er fra 1922 og senere tilbygget i 1966. Lokalene er trange og 
uhensiktsmessige for dagens mannskaper og utstyr. Det er jobbet internt, blant annet sammen 
med teknisk drift, for å se på nye løsninger. Ved å se på flere av kommunens eiendommer og 
tjenester under ett kan man se for seg synergieffekter. Samtidig pågår det en diskusjon rundt 
plassering av Helgelandssykehuset, og dette vil legge klare føringer og krav til brannvesenets 
plassering med hensyn til innsatstid. 
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10 Tjenesteområde oppvekst og kultur. 
Omfatter bevilgningsrammene 20 og 21. 

 
RAMME 21 BARNEHAGE  
 
De kommunale barnehagene har budsjettert med brukerbetalinger ihht makspris, og har justert 
inntekten ift søskenmoderasjon. 
  
Fire av barnehagene har budsjettert lønnsmidler til tilrettelegging for barn med nedsatt 
funksjonsevne. Dette er imidlertid lite fleksibelt dersom barn i andre kommunale barnehage 
har tilretteleggingsbehov dette i løpet av 2020, eller at det oppstår nye individuelle behov.  
 
Tilskudd til private barnehager. 
  
Tilskudd til de private barnehagene er ca 60% av totalrammen til barnehageområdet. Ordinært 
driftstilskudd er beregnet til kr. 59 152 746,- I tillegg på kommer refusjon av tapt inntekt som 
følge av lovbestemmelser som redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid og 
søskenmoderasjon.  
 
Tilskudd til private barnehager er regulert etter forskrift om tilskudd til private barnehager, 
hvor kommunen uten ugrunnet opphold skal fatte vedtak om tilskudd til private barnehager i 
samsvar med forskrift. Dette gjør driften av ramme 21 svært uforutsigbar. Størstedelen av 
budsjettet er knyttet opp mot tilskudd til private barnehager og ved en overskridelse vil det 
ikke være mulig å finne inndekning i den lille rammen til drift av kommunale barnehager. Det 
anbefales derfor at det gjøres en splittelse av rammen slik at tilskudd til private barnehager og 
drift av kommunale barnehager ligger i to ulike rammer framover.  
 
I beregning av tilskuddet tas det utgangspunkt i en forhåndsberegnet sats, samt estimert 
beregning av antall barn våren og høsten 2020, med bakgrunn i erfaringstall. Likevel er det 
knyttet en stor usikkerhet om tallene, da det skjer bevegelser i forbindelse med hovedopptaket 
som vi ikke kan forutse, som f.eks hvor mange søkere vi har og mange overflyttinger fra en 
barnehage til en annen. Det er foreldrenes marked, og det er en utfordring å vite nøyaktig hvor 
de søker om barnehageplass. I september var det 97 nyfødte barn i Vefsn i 2020, og vi kan 
anslå at det vil bli født ca 130 barn totalt i året. Dersom vi tar utgangspunkt i tall fra SSB, kan 
vi forvente at ca 92,4 % av 1-åringene vil ha plass i barnehage.  
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Foreløpig sats 2020:  
Småbarn: kr 229 369,-  
Store barn: kr 110 677,-  
 
 
Kapitalsats: kr 9 700,- Beregnet tilskudd til private barnehager våren 2020:  

Små barn (0-2 år):  134 barn  134 (229 
369+9700)/12*7  

18 687 226,-  

Store barn (3-6 år)  217 barn  217 (110 
667+9700)/12*7  

15 236 455,-  

SUM:                                                                                                                                    33 923 681,-  

Beregnet tilskudd til private barnehager høsten 2020:  

Småbarn (0-2 år)  123 barn  123 (229 
369+9700)/12*5  

12 252 286,-  

Store barn (3-6 år)  222 barn  222 (110 
667+9700)/12*5  

11 133 947,-  

SUM:                                                                                                                                    23 386 233,-  

 
 
Familiebarnehagene: 
Beregnet tilskudd våren 2020:  

Småbarn (0-2 år)  7 barn  7 (150 100+13 
300)/12*7  

667 216,-  

Store barn (3-6 år)  6 barn  6 (113 400+13 
300)/12*7  

443 450,-  

SUM:                                                                                                                                1 110 666,-  

Beregnet tilskudd høsten 2020:  

Småbarn (0-2 år)  3 barn  3 (150 100+13 
300)/12*5  

204 250,-  

Store barn (3-6 år)  10 barn  10 (113 400+13 
300)/12*5  

527 916,-  

SUM:                                                                                                                                732 166,-  

 
Disse tallene gir et samlet driftstilskudd for de private barnehagene i 2020, på til sammen kr 
59 152 746,-. Det er kr 2.183.000,- over budsjettrammen.  
 
Behovsprøvd foreldrebetaling – refusjon tapt inntekt til private barnehager:  
Dette ift lovendringer om gratis kjernetid også for 2-åringene gjeldende fra august 2019, samt 
at grensen for husholdningens samlete inntekt er hevet, noe som gir flere vedtak om redusert 
foreldrebetaling. Kommunen er pliktig å refundere tapt inntekt til private barnehager og denne 
utgiften har et stramt budsjett. 
 
Det samme gjelder refusjon av inntektstapet til private barnehager grunnet 
moderasjonsordning i foreldrebetalingen. Dette er en lovbestemmelse som kommunen ikke 
regulere selv.  
 
Tilskudd til pedagogisk bemanning:  
 
Bakgrunnen for tilskuddet var at Stortinget i statsbudsjettet for 2017 bevilget penger til flere 
barnehagelærere med virkning fra august 2017. Pengene ble lagt inn i rammetilskuddet til 
kommunene. For å sikre at private barnehager skulle få tilsvarende ekstra tilskudd samtidig 
som kommunene ble forskrift § 5a vedtatt med ikrafttredelse 1. august 2017.  
Driftstilskuddet til private barnehager er basert på kommunens to år gamle regnskap. Derfor 
vil kommunens økte utgifter til pedagogisk bemanning gi fullt utslag i 2020, noe som betyr at 
ordningen går inn i sitt siste år.  
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Fellesutgifter til kommunale barnehager. 
  
Det ble i økonomiplanbehandlingen i 2018 lagt inn et kutt på 1,6 mill i barnehagerammen for 
2020. Det er ikke mulig å gjøre kutt i driftsrammen til private barnehager, så driften i 
kommunal barnehage er tatt ned så mye som det lar seg gjøre. Kuttet har gått hardest utover 
fellesutgifter til kommunale barnehager.  
 
Hele summen i konto 14930 – tilretteleggingsmidler for barn med nedsatt funksjonsevne er 
satt i null. Barnehagene har budsjettert lønnsmidler til dette formålet. Dette gir imidlertid 
svært liten fleksibilitet dersom et barn har behov for ekstra tilrettelegging i en barnehage hvor 
det ikke er budsjettert med slike lønnsmidler eller at det er flere barn som har behov for 
individuell tilrettelegging som følge av en funksjonsnedsettelse.  
 
Det er ikke budsjettert kursmidler og reisekostnader til reise for enhetsleder.  
Eneste utgiftspost er annonsering, som må bruks ift hovedopptak, samt driftsavtaler EDB. Vi 
er helt avhengig av brukersystemet IST, da dette er brukerportalen med inntak av barn, og 
faktureringssystem. Kostnadene til dette ligger på fellesutgiftene.  
 
Lønnskostnadene til spesialpedagogisk team er justert ned, da vi har en sterk nedgang i antall 
barn med sakkyndig vurdering og vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen fra høsten 
2020. Dette henger sammen med at vi har 13 barn med vedtak, som går over til skolen. Vi 
kjenner ikke til nye barn med tilsvarende store behov.  
 
Det er ikke budsjettert med tilstrekkelig driftsmidler for spesialpedagogisk team. Her er det 
snakk om kostnader til kompensasjon for bilplikt i tjenesten og km-godtgjørelse, 
telefongodtgjørelse, leie av kopimaskin, diverse materiell til pedagogisk bruk og 
kompetanseheving er andre nødvendige driftsutgifter. Dette kan ikke tas av rammen til de 
kommunale barnehagene, da spesialpedagogisk team har like mye oppdrag i de private 
barnehagene. 
 
Enhet for barnehage fikk pålegg om flatt kutt kr. 510 000,- i budsjettet for 2019. Dette ble 
fordelt til de kommunale barnehagene etter antall barn i den enkelte barnehage. I budsjettet 
for 2020 ligger det som sagt inne ytterligere kutt på 1,6 mill. Dette vil det ikke være mulig å ta 
ned innenfor dagens organisering. Det er tatt ned kr. 607.000,-. Det settes i gang et arbeid for 
å se på ny organisering av kommunale barnehager. Dette vil vi komme tilbake til med egen 
sak til kommunestyret. 
 
 
RAMME 20 GRUNNSKOLE OG SFO  
Rammen for drift av grunnskolene er samlet sett satt i balanse med 2 unntak. Det ene er 
Elsfjord oppvekstsenter hvor det ligger inne kutt i henhold til vedtak i kommunestyret 
desember 2018. Elsfjord oppvekstsenter er en liten driftsenhet som igjen gir liten fleksibilitet. 
Det er f.eks ingen barn i SFO pr i dag noe som ikke gir inntekt, samtidig må det ligge inne 
driftsmidler til 35% stilling.  
 
Det andre er driften av Vefsn voksenopplæring. Driften av logopedtjeneste, 
grunnskoleopplæring og spesialundervisning har over år hatt for lav grunnfinansiering. 
Driften har likevel totalt sett gått i balanse med bakgrunn i stabile inntekter relatert til høg 
bosetting.  
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Enheten tar seg av følgende oppgaver:  
- Grunnskoleopplæring for voksne (2 klasser utgjør 2,8 årsverk)  
- Opplæring i norsk- og samfunnskunnskap/ intro-program (3 grupper – utgjør 4,4 

årsverk)  
- Kommunal logopedtjeneste (1,5 årsverk)  
- Spesialundervisning for voksne psykisk utviklingshemmede (1 årsverk)  
- Tilrettelagt opplæring for en grunnskoleelev på 10.trinn (1 årsverk)  

 
Voksenopplæringen mangler kr. 2,6 mill for å gå i balanse.  
 
Felleskapittel skole. 
  
Noe av det som dekkes over felleskapitlet er avgift til Kopinor, Newtonrom, Kulturtanken, 
lisenser, undervisning av elever i andre kommuner og barneulykkesforsikring med mer. Dette 
er kostnader som ikke kan reduseres.  
 
Ekstra kostnader som vil tilkomme utover det vi har dekning for:  

- Samisk  
Det har vært en utvikling hvor stadig flere elever ønsker opplæring i samisk. 
Opplæringen gis via nettundervisning og med språksamlinger i Hattfjelldal tilknyttet 
Sør-samisk kunnskapspark. Kostnaden for opplæring ligger totalt pr elev på kr. 96 000,- 
Kommunen får dekket av staten via Fylkesmannen kr. 45 104,- pr elev.  
Total kostnad til opplæring i samisk skoleåret 2020/2021 som skolene ikke får dekket er 
kr. 356 272,- Dette finnes det ikke finnes inndekning for i ordinært budsjett.  

 
- Tilsyn ved reise  

Elever på første trinn som reiser med ferge fra Hundåla må ha tilsyn på ferga. Dette lar 
seg ikke alltid løse via fadderordning med eldre elever. For kommende skoleår vil tilsyn 
være nødvendig og det lar seg ikke løse via dagens personell. Kostnad for fergetilsyn 
beløper seg til kr. 192 400,- som det ikke finnes inndekning for i ordinært budsjett.  

 
- Ny læreplan  

Fra skoleåret 2020 innføres det ny læreplan i grunnskolen i Norge. Dette vil medføre at 
skolene må oppdatere læremidler i hht fagplanene. Det gjelder lærebøker og 
nettressurser. Dette vil kreve et særskilt løft som det ikke finnes midler til innenfor 
ordinært budsjett. Det er kommet signaler om at det kommer noe midler via 
statsbudsjettet for 2020.  

 
- Leirskole  

Stortinget har vedtatt endring i opplæringsloven gjeldende fra 01.08.19 hvor 
kommunene er pålagt å gi elevene leirskole/tur med 3 sammenhengende overnattinger. 
Dette gjelder fra inneværende skoleår. Skolene har ikke midler til dette innenfor sine 
budsjetter. Det pågår et arbeid for å se på hvordan vi i Vefsn kan organisere denne 
opplæringen i skolene og vi vil komme tilbake til kommunestyret med en egen sak og 
konkret kostnadsberegning. Det er kommet signaler om at det kommer noe midler via 
statsbudsjettet for 2020.  

 
- Foreldrebetaling i SFO  

Det ligger inne i statsbudsjettet for 2020 at det skal settes et tak på foreldrebetalingen i 
SFO slik som i barnehage. Dette gjeldende for elever på 1. og 2. trinn. Dette vil medføre 
reduserte inntekter for driften av SFO som allerede er marginal. Hvor mye kommunen 
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eventuelt kan få dekket i rammeoverføring er pr dato usikkert. Årsvirkning vil være 
5/12 i 2020.  
 

- Elever med særskilte behov i SFO  
Det ligger inne i statsbudsjettet for 2020 at elever med særskilte behov på 5.-7.trinn skal 
få gratis SFO. Dette vil medføre reduserte inntekter for driften av SFO som allerede er 
marginal. Hvor mye kommunen eventuelt kan få dekket i rammeoverføring er pr dato 
usikkert. Årsvirkning vil være 5/12 i 2020. Dette er en elevgruppe som ofte har en til en 
bemanning eller mer. 

 
RAMME 66 KULTUR. 
  
Gitt budsjettramme for 2020 var kr 12.040.000. I denne lå det inne en nedskjæring på kr 
600.000 som følge av økonomiplanvedtak 2017. Etter behandling av nedskjæringssaken i 
formannskapet 30.11.18 (sak 18/3922), ble det klart at vedtaket ikke kunne etterleves som 
vedtatt uten oppsigelser, noe det ikke var tatt høyde for. Ved oppfølging av vedtaket ble det 
bestemt at rådmannen skulle finne inndekning for kr 200.000. Disse midlene er ikke blitt 
tilført budsjett 2019. Rammen for 2020 er derfor overskredet med kr. 205 000,-.  
 
Kultursenteret har de senere årene slitt med underskudd, vesentlig fordi inntjeningskravet er 
satt svært høgt for de inntektsbringende delene av virksomheten; kulturhus (ansvar 50600) og 
kino (ansvar 51100). I budsjett 2020 er nettorammen for kulturhuset kr 40.000, for kinoen -
281.000 (netto inntekt).  
 
Aktiviteten er markedsømfintlig, og inntjeningskravet kan kun nås i absolutte kronår, uten 
uforutsette utgifter. Når salget svikter for kulturhus og kino, rammes også kioskdriften (ansvar 
51110). Det synes klart at enten må kulturhus og kino få økte rammer, eller så må tilbudet 
skjæres ned i et betydelig omfang, for også å kunne kompensere samtidig tap av inntekter.  
Kulturskolen har fortsatt for stor del av sine driftsmidler bundet opp i lønn, omlag 90 prosent i 
2019. Kulturskolen er helt avhengig av å hente betydelige inntekter fra andre kilder enn 
elevkontingenten, i 2020 beregnet til 1.054 000,-. Salg av tjenester til andre 
utdanningsinstitusjoner, nabokommuner etc. utgjør en stor inntektskilde. Behov hos eksterne 
kunder kan endre seg radikalt, eller falle bort fra det ene skoleåret til det andre, og slik ha 
store konsekvenser for driften.  
 
Det er foretatt noe justering mellom kulturskole og distriktsmusikere. Ansvarene må langt på 
veg sees i sammenheng. Generelt er budsjettet stramt og gir lite midler til markedsføring, 
annonsering og produksjon av stillinger. Imidlertid ligger det et potensiale til større inntekter 
gjennom økt inntjening, både for salg av musikk-tjenester, konserttilbud og billetter. Dette 
forutsetter en produsentstilling. Det er sterkt ønskelig å få på plass en produsentstilling i 
minimum 50% 
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11 Tjenesteområde helse og omsorg. 
 

Omfatter bevilgningsrammene 30-38. 

Ramme 30 Omsorg 
 
Rådmannen foreslår en bevilgningsrammen på 282,8 mill. kroner som fordeles slik: 
 
Omsorgsdistrikt nord 72,1 mill. kroner 
 
Omsorgsdistrikt nords ramme er for 2020 er ikke økt utover fastsatt lønns- og prisvekt men 
tjenesteproduksjonens innretning vil i 2020 gjennomgå omfattende endringer.  
Utfasing av sykehjemsplasser frigjør 4,76 mill. kroner som foreslås disponert til styrking av 
hjemmetjensten jf. vedtak i k-sak 110/18 «Anbefalinger for utvikling av omsorgstjenester i 
Vefsn kommune».  Fordelinger er som følger: 
  
Hjemmetjenesten nord, brukerstyrt personlig ass. 1,4 stilling: kr    707 700                              
Hjemmetjenesten sentrum 2,4 stillinger                                  : kr 1 665 165  
Natt hjemmetjenesten, 2 stillinger                                           : kr 1 434 120  
Avdelingsleder natt/ bemannet omsorgsbolig                          : kr    726 254  
Aktivitetsavdeling, oppgradering til dagplasser                       : kr    227 867  
Til sammen styrking                                                                 : kr 4 761 106 
 
Forslaget forutsetter utfasing av 22 plasser i 2019.  
 
Til oversikten ovenfor kan det bemerkes at det i tillegg til styrking av nattjenesten med 2 
stillinger også foreslås at nattjenesten for hjemmeboende brukere og nattjenesten for Parken 
inkl. 29 boliger med heldøgns omsorg slås sammen i en avdeling.  Formålet med endringen er 
å skape en robust tjeneste med stor fleksibilitet.  Forslaget medfører at det vil være 5 ansatte 
på jobb hver natt. 
 
Videre er det foreslått styrking av aktivitetsavdelingen for å kunne tilby ordinære dagplasser.  
Styrkingen skal dekke transport av brukere til avdelingen. Det er ikke lagt inn økte 
personellkostnader.  Dette vil bli vurdert i sammenheng med etablering av et dag- og 
aktivitetssenter. 
 
Kjøkkendriften ved Parken bo- & servicesenter er foreslått nedskalert fra 2. halvår 2020 
gjennom opphør av helgebemanning. I tillegg må det vurderes å redusere bemanningen ved 
kjøkkenet på PBS med 2 – 2,7 årsverk i takt med utfasing av sykehjemsplasser.  Det 
forutsettes at reduserte kostnader skal disponeres til drift av dag- og aktivitetstilbud. Drift av 
kjøkkenet ble holdt utenfor utviklingsprosjektet. 
 
Utfasing av 14 plasser ved avdeling Paviljongen vil frigjøre ca. 8 mill. kroner til annen drift. 
Innsparingen må benyttes til å iverksette de tiltak som er vedtatt i kommunestyresak 110/ 18.  
Det legges opp til gradvis oppbemanning av omsorgsboliger og dag- og aktivitetstilbud fra 
våren 2020.  Fremdriften vil avhenge av tempoet for utfasing av de siste sykehjemsplassene 
eventuelt annen mellomfinansiering (tilleggsbevilgning).  
 
Omstillingsprosessen vil sansynligvis påvirke økonomistyringen i enheten.  Dette vil 
administrasjonen rapporter ved hver tertialrapport. 
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Det er ikke funnet dekning for drift av elektroniske pasientsikkerhetstavler og annet 
velferdsteknologisk system.  Den totale driftskostnaden er anslatt til ca. 750 000 kroner. 
 
Omsorgsdistrikt sør 112,5 mill. kroner 
 
En ny stilling for fysioterapeut til korttidsavdeling / rehabiliteringsavd. er foreslått opprettet.  
Stillingen er finansiert innenfor enhetens ramme. 
 
Det hefter noe usikkerhet ved refusjon for ressurskrevende tjenester.  Beløpet er derfor holdt 
på 2019-nivå med forutsetning om at antall brukere som utløser refusjon er konstant. 
 
Videre hefter det noe usikkerhet ved de økonomiske konsekvensene av heltidsprosjektet.  Her 
har administrasjonen omdisponert variabel lønn til utøkning av stillinger og økt 
grunnbemanning.  Det forutsettes at dette skal bidra til mindre innleie ved sykefravær, mindre 
innleie av ferievikarer, dager med økt grunnbemanning, mindre tidsbruk til å skaffe ekstra 
persoenll og redusert arbeidsbelastningen på ansatte.  Det vil pr. januar 2020 være 4 
avdelinger som har endret turnuser og har fått flere heltidsansatte. 
 
Miljøterapitjenesten 92,8 mill. kroner 
 
Miljøterapitjenestens ramme er for 2020 er ikke økt utover fastsatt lønns- og prisvekst.  
Enheten har likevel funnet dekning for nye / endrede tiltak.  Her kan nevnes at det er etablert 
et ambulerende miljøterapeutisk team for 14 brukere.  Teamet disponerer 2 årsverk.  Formålet 
er bl.a. å ivareta brukeres hjelpebehov på lavest effektive omsorgsnivå. 
Mosjøen videregående skole har hvert år funksjonshemmede elever som bor på internat og har 
hjelpebehov utover det internatet har kapasitet til å dekke.  Vefsn kommune må som 
oppholdskommune organisere og finansiere et tjenestetilbud bestående av praktisk bistand i 
dagliglivets gjøremål samt boveiledning.  Kostnadene er uforutsigbare fordi antall nye elever 
ikke er kjent.  Det er budsjettert med 0,9 mill. kroner til disse tiltakene i 2020. 
 
Antallet brukere med særlig ressurskrevende tjenester er høsten 2019 redusert med 2.  Det er 
derfor budsjettert med samme beløp som i 2019, 26 mill. kroner. 
 
Fellesområde omsorg 5,4 mill. kroner 
 
Her ligger drift av Tjenestekontoret og velferdsteknologiprosjektet. 
 
Ramme 34 Helsevern 49,7 mill. kroner 
 
Rådmannen foreslår en bevilgningsrammen på 49,2 mill. kroner. 
  
Det foreslås opprettet en ny fastlegestilling ved Vefsn legesenter, jf. vedtak k-sak i møte 
november 2019.  Den årlige kostnaden er beregnet til kr. 430 000,-.  Det kan bli aktuelt å 
styrke legetjenesten i økonomiplanperioden med ytterligere en legehjemmel.  Dette vil bli 
avklart i løpet av 2021.  
  
Kommunen må skaffe nye lokaler til Vefsn legesenter.  Anskaffelsesprosessen starter høsten 
2019.  Det kan påløpe ekstra kostnader til leie av lokaler fra 2021. 
 
Det er ikke funnet dekning for opprettelse av en stilling som ergoterapeut.  Stillingen var 
tiltenkt oppgaver i hjelpemiddelformidlingen. Det er heller ikke funnet dekning for 
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opprettelse av 2 stillinger som miljøterapeuter i avdeling for psykisk helse.  Disse stillingen 
var tiltenkt oppgaver til mennesker i aktiv rus på ettermiddag og helg. 
 
Det er i statsbudsjett for 2020 foreslått styrking av kommunenes rusomsorg.  Rådmannen vil 
iverksette styrkingen innenfor det tilskudd som kommunen event. vil motta.    
 
Ramme 38 Barne- og ungdomstjenesten, sosial avd. og flyktningekontoret 
 
Rådmannnen foreslår en bevilgningsramme på 49,5 mill. kroner som fordeles slik: 
 
Barne- og ungdomstjenesten 34,6 mill. kroner  
 
Barne- og ungdomstjenesten vil i 2020 ha tiltak for 14 enslige mindreårige flyktninger under 
20 år.  Disse utløser et statstilskudd på kr. 10 574 200.  I tillegg vil tjensten ha tiltak til 8 
flyktninger i alderen 20 - 23 år.  Tiltakene er hjemlet i barnevernloven. Det ytes ikke særskilt 
tilskudd for disse. Tiltakene foreslås derfor finansiert av tidligere års tilskuddmidler (fond).  
I 2018 - 19 avsluttet barneverntjenesten tiltak for 14 enslige flyktninger og som følge av dette 
ble tjenesten nedbemannet med 3,2 årsverk. Kommunen vil ikke ta imot nye enslige 
mindreårige slik at tjenestene til enslige mindreårige flyktninger vil bli gradvis nedbemannet 
og avviklet. 
 
Enheten har 3,5 faste stillinger som er fullfinansiert av statstilskudd / Fylkesmannen i 
Nordland. 
 
NAV sosial- og flyktningetjenesten 14,9 mill. kroner 
  
Aktivitetsnivået i kvalifiseringsprogrammet er høyere enn tidligere, noe som er en ønsket 
situasjon. Kvalifiseringsprogrammet er en lovpålagt rettighet, og kan ikke styres i henhold til 
budsjettrammer. Ordningen er underbudsjettert i 2019. Dersom aktivitetsnivået øker i 
økonomiplanperioden vil kostnadene øke. 
  
Utbetalinger til livsopphold varierer fra år til år. Andre kommuner melder om store utgifter 
som skyldes regelendringer på arbeidsavklaringspenger. Her ser vi ikke utslag som kan 
knyttes til det. I Vefsn er det derimot enkeltsaker som gir utslag.  Basert på utviklingen de 
siste år bøt budsjettrammen økes med kr. 300 000. Dette vil gjelde hele perioden for 
økonomiplanen. 
 
Beregnede merkostnader drift: 
Type utgift              2020              2021              2022              2023 
Kvalifiseringsstønad        780 000,-       980 000,-    1 000 000,-    1 000 000,- 
Bidrag til 
livsopphold 

      300 000,-       300 000,-       300 000,-       300 000,- 

 
 
Flyktningsituasjonen har endret seg mye de siste årene. Administrasjonen legger til grunn at 
kommunen vil motta anmodning om bosetting av 20-25 flyktninger i 2020 ettersom bosetting 
nå er fordelt på færre kommuner. I 2019 var det behov for budsjettregulering på 
introduksjonsstønad på kr. 4 772 000. Behovet vil være omtrent på samme nivå i 2020, men 
forventes å reduseres utover perioden for økonomiplanen.  
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Beregnede merkostnader drift: 
Type utgift               2020                                  2021               2022               2023 
Introduksjons- 
stønad 

     4 900 000,-      4 500 000,-      4 000 000,-      4 000 000,- 

 
Det forventes ingen endringer av betydning i sosialhjelpsutbetalinger til flyktninger. 
 
Ikke prioriterte driftstiltak: 
 
Rammeøkning sosial- og flyktningetjensten: 
Kvalifiseringsstønad kr. 780 000 – 980 000 – 1 000 000 – 1 000 000 
Bidrag til livsopphold kr. 300 000 – 300 000 – 300 000 – 300 000 
Introduksjonsstønad kr. 4 900 000 – 4 500 000 - 4 000 000 – 4 000 000,-   
 
Rammeøkning omsorgstjenesten: 
Elektroniske pasientsikkerhetstavler og annet digitalt utstyr kr. 750 000 
 
Rammeøkning helsetjenesten: 
100% stilling som ergoterapeut kr. 750 000,- 
2 x 100% stilling som miljøterapeut kr. 1 500 000, ved avd. for psykisk helse, miljøtjeneste til 
mennesker med aktiv rus.  Bemanning ettermiddag og helg. 
 
Ikke prioriterte investeringstiltak 
 
Treningshjelpemidler til behandlingsrom, fysio- og ergoterapitjenesten kr 300 000,- 
Innbygd skranke helsestasjoen kr. 300 000,-   
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12 Forkalkyler selvkost. 
 

En rekke av kommunens tjenester skal baseres på selvkost prinsippet. Etter reglene  
for slike virksomheter skal det i utarbeides en såkalt for kalkyle som viser at  
tjenestene er kalkulert til selvkost og i regnskapet skal det utarbeides en etter kalkyle  
som viser at tjenestene har vært utført til selvkost og hvordan man har disponert  
eventuelle over- eller underskudd. 
 
Kommunen må etter lovverket utarbeide selvkostkalkyler på følgende områder: 
-  Vann (ramme 62) 
-  Avløp (ramme 62) 
-  Slam (ramme 62) 
-  Renovasjon (ramme 62) 
-  Plansaksbehandling (ramme 60) 
-  Byggesaksbehandling (ramme 60) 
-  Kart og oppmåling (ramme 60) 
-  Feiing (ramme 63) 
 
Kommune har videre selvkost på følgende områder: 
-  Treningssenter (ramme 60) 
-  Boligdrift (ramme 60) 
 
For treningssenteret utarbeides ikke for kalkyle som offentliggjøres av konkurransemessige 
hensyn, det er kun etter kalkylen som skal være offentlig og denne kommer i årsregnskapet. 
 
I tillegg til kommunens egen produksjon av slike tjenester produserer kommunen  
renovasjonstjenester i samarbeid med andre kommuner gjennom Shmil Iks. 
 

Avskrivninger er beregnet av aktiverte anleggsmidler tilknyttet sektoren, og kalkylerenten er 
basert på en 5-årig swaprente + 0,5 %. I budsjettet for 2020 er det lagt til grunn en rente på 
1,83%, og derved en kalkylerente på 2,33 %. Unntaket er for bolig der en har lagt til grunn 
satsen for vanlig innlånsrente. 
 
Innenfor avløp har vi en stor fondsoppbygging. For at avgiftsbelastningen ikke skal bli for 
stor for innbyggerne, så ser vi for oss at fondet skal brukes til å dekke fremtidige økte direkte 
kapitalkostnader. Bygging av det nye renseanlegget i Mosjøen har nå startet, en investering 
som har ei ramme på 90 millioner. Dette vil medføre betydelige økte avskrivninger og 
kalkulatoriske renter. Vår prognose for disse kostnadene viser 17,8 mill i 2021, dvs. en økning 
på 4,36 mill fra 2020. Selv om fondet er stort nå, så vil det vil det tappes fort. For å unngå en 
økning på 20 % neste år, så anser vi det som fornuftig å øke avgiftene med 10 % allerede nå.  
 
Gebyrinntektene på arealtjenestene svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange 
og hvilke typer saker kommunen får til behandling hvert år.   
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Tabell 13a Forkalkyle vann, avløp, renovasjon, slamtømming og feiing. 

Forkalkyle Vann Avløp Slam Renovasjon Feiing 

Direkte driftsutgifter 9 929 18 942 2 596 392 4 357 
Direkte kalkulatoriske rentekostnader 3 798 4 707 185 70 66 
Direkte kalkulatoriske avskrivninger 7 126 8 769 0 233 218 
Indirekte kostnader (drift og kapital) 409 581 0 80 259 
-Øvrige inntekter -21 -2 138 -300 0 -1 282 
Gebyrgrunnlag 21 241 30 862 2 481 774 3 618 
Gebyrinntekter 20 898 30 389 1 780 851 3 081 
Selvkostresultat -343 -472 -701 77 -537 
Selvkost dekningsgrad i % 98 % 98 % 72 % 110 % 85 % 
      
Selvkostfond/fremførbart underskudd      
Inngående balanse 01.01 399 9 266 1 332 -330 1 648 
+/- Selvkostresultat -343 -472 -701 77 -537 
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd 5 210 23 -7 32 
Utgående balanse 31.12 61 9 004 653 -260 1 143 

 

 
 

Tabell 13b Forkalkyle bolig, privateplaner, byggesaker og oppmåling. 

Forkalkyle Bolig Private planer Byggesak Oppmåling 
Direkte driftsutgifter 19 870 1 623 1 738 1 176 
Direkte kalkulatoriske rentekostnader 2 235    
Direkte kalkulatoriske avskrivninger 5 085    
Indirekte kostnader (drift og kapital) 355 152 245 179 
-Øvrige inntekter -759    
Gebyrgrunnlag 26 786 1 775 1 984 1 355 
Gebyrinntekter 26 786 1 775 2 102 1 355 
Selvkostresultat 0 0 118 0 
Selvkost dekningsgrad i % 100% 100 % 106 % 100 % 
     
Selvkostfond/fremførbart underskudd     
Inngående balanse 01.01 3 315 0 -620 0 
+/- Selvkostresultat 0 0 118 0 
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd 60 0 -13 0 
Utgående balanse 31.12 3 375 0 -515 0 
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13 Ikke prioritert investeringstiltak. 

I tabellen nedenfor er det en uprioritert liste over investeringstiltak som ikke er med i forslag 
til investeringsplan for 2020-2023. 

Tabell 14.1 Investeringstiltak som ikke er med i planen. 

Uprioriterte tiltak 2020 2021 2022 2023 

10 Pu boliger 2 571 28 286 0 0 

Fredlundskogen 2 3 086 9 257 13 371 0 

Elbil trafikkbetjent 300 0 0 0 

Helfjellvegen 2 700      

Asfaltering Olderskog skole (066) 333 0 0 0 

Bil og garasje anlegg for feiervesenet (017) 2 320 0 0 0 

Bordvenesbrua - gangbru 40L x 30B (030) 11 000 0 0 0 

Bordvenesbrua gang og sykkelveg 400m (029) 2 000 0 0 0 

Brannisolering takutstikk Mathias Brunsgate 12 (056) 1 875 0 0 0 

Bru ved Toven (Drevjaelva) (064) 0 0 0 1 300 

Digitalt visningsutstyr og nytt lerret kino (049) 0 1 700 0 0 

Elektronisk pasienttavler til bemannet oms.bolig  og omsorgs nord 617 0 0 0 

Enøk/EPC prosjekt (054) 3 750 0 0 0 

Forprosjekt Pasientsikkerhetstavler (039) 200 0 0 0 

Garasje hjemmetjenesten (044) 1 500 0 0 0 

Gravemaskin (023) 0 0 2 500 0 

Heat Weed ugressfjerner (024) 300 0 0 0 

Innebygd skranke helsestasjonen (043) 300 0 0 0 

Ipad til undervisning kulturskole (051) 0 180 0 0 

Klausulering Langvatn (018) 1 400 0 0 0 

Kulvert Natovegen i Marka (026) 400 0 0 0 

Lastebil med midtskjær (021) 3 500 0 0 0 

Led-armatur idrettsanlegg (048) 1 700 0 0 0 

Ny brannstasjon (020) 0 0 7 500 80 000 

Ny kulvert Arne Dalsveg 2,5 x 7 m (063) 0 0 1 300 0 

Nye skillevegger Mosjøhallen (057) 625 0 0 0 

Nytt teknisk anlegg på Øya til erstatning for Nyrud (019) 11 030 110 300 77 207 0 

Oppgradering MS SQL (4stk) (060) 400 0 0 0 

Oppgradering PC fra Win7 til Win10 (034) 447 0 0 0 

Oppgradering nærmiljøanlegg folkehelse (047) 2 000 0 0 0 

Oppgradering sanitær og varmeanlegg Parken Bo (059) 3 750 0 0 0 

Rekkverk på 4 bruer (027) 0 1 300 1 300 1 300 

Renovering Elsfjord skole (kst) 2019 (013) 7 000 0 0 0 

Sanering av oljetanker (055) 2 500 0 0 0 

Smart board IKT Skole (061) 515 0 0 0 

Teknisk utstyr bibliotek (050) 150 250 0 0 

Utbedring Knutli Bru (025) 900 0 0 0 

Utbedring av gatelys (028) 2 000 2 000 2 000 2 000 

Utebod Olderskog skole (062) 400 0 0 0 

Utskifting av oljekjeler Mosjøhallen og verksted Nyrud (053) 1 875 0 0 0 

Varmtvannsforsyning Vefsn Sykehjem (058) 2 500 0 0 0 

Veghøvel (022) 0 5 000 0 0 

Sum 77 964 160 294 107 200 86 623 

 


