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Forord 

Økonomien framover er utfordrende på ulike måter. Kommunens inntektspotensial er begrenset, der 

rammetilskudd, personskatt og eiendomsskatt ikke har økt i samsvar med utgifter. Økning i omfang av 

tjenester, nye lovpålagte oppgaver og økende vedlikehold, renter og avdrag i samsvar med nye 

investeringer etter Robek har lagt beslag på en større andel av kommunens ressurser. Samtidig er 

behovet for nye og flere tjenester økende i framtida.   

 

Økende ubalanse mellom inntekter og utgifter framover tvinger kommunen til å redusere driftsnivå, 

både gjennom effektivisering, billigere drift av tjenestetilbud og lavest mulig investeringsnivå.   

 

Om noen år må kommunen også håndtere effekten av de demografiske endringene med vekst i den 

aldrende befolkning, og færre hender til å levere velferdstjenester. Det betyr at kommunen er nødt til å 

finne andre og smartere måter å løse oppgavene på.  

 

Batnfjordsøra, 20. november 2020 

Birgit Eliassen      Nima Håkon Ebrahimsen 

Rådmann      Økonomisjef 
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1 Innledning – Lovhjemmel 

Med hjemmel i kommunelov § 14-3 skal kommunestyret vedta årsbudsjett for kommende kalenderår 

innen utgangen av året.  

Kommunestyret skal vedta årlig rullering av økonomiplan for de fire neste årene. Formannskapet legger 

fram innstilling til vedtak for kommunestyret. Forslaget skal ut til alminnelig ettersyn senest 14 dager 

før det skal behandles i kommunestyret.  

Økonomiplanen for perioden er utarbeidet i samsvar med kommunelov § 14, forskrift om økonomiplan, 

årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 5-4: § 5-6, og i samsvar 

med kommunen sitt nåværende økonomireglement fra 2012. 

Det er Handlingsprogrammet som er det politiske styringsredskapet kommunestyret har. 

Økonomiplanen viser hvilke ressurser kommunen kan regne med å disponere de kommende år, og 

skal være samordnet med og avstemt mot kommunens mål. 

 

Kommuneloven § 14-4.Økonomiplan og årsbudsjett 

Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og 

regionale planer skal følges opp. 

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer og 

bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal 

også vise utviklingen i kommunens eller fylkeskommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre 

vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i 

budsjettåret. 

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og 

oversiktlige. 

Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i et 

driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme måte som økonomiplanen. 

Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningsloven 

§ 11-1 fjerde ledd. 

Departementet kan gi forskrift om bevilgningsoversikter, økonomiske oversikter og oversikter over 

utviklingen i gjeld. 

 

Kommuneloven § 14-5.Årsbudsjettets bindende virkning. Budsjettstyring 

Årsbudsjettet er bindende for kommunestyret, fylkestinget og underordnete organer. Første punktum 

er ikke til hinder for at kommunestyret eller fylkestinget kan gi et underordnet organ myndighet til å 

avgjøre at deler av en bevilgning i driftsbudsjettet skal benyttes til å finansiere utgifter i 

investeringsregnskapet. Første punktum gjelder ikke for utbetalinger som kommunen eller 

fylkeskommunen har en rettslig plikt til å foreta. 

Kommunestyret eller fylkestinget skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle lovens 

krav om realisme og balanse. 

Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om 

utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen tilsier vesentlige 

avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet. 

Hvis årsregnskapet legges fram med et merforbruk i driftsregnskapet, skal kommunedirektøren 

foreslå endringer i årets budsjett. Saken skal behandles av kommunestyret eller fylkestinget senest 

30. juni. 
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2 Prosess og framdrift  

2.1 Rammer og forutsetninger 
20. oktober d.å. sendte rådmannen ut netto rammer til ledere med budsjettansvar. Rådmannen la opp 

til følgende prioriteringer i budsjettprosessen mot neste års budsjett: 

- Prioritere hvor det skal reduseres 

- Prioritere nye oppgaver/ tjenester 

- Prioritere vedlikeholdsoppgaver 

- Prioritering investeringstiltak 

Rammene skulle settes med utgangspunkt i revidert driftsrammer for 2020.  

For å oppnå balanse i budsjettet på det tidspunkt, og for å dekke opp bl.a. økt satsing på vedlikehold, 

ble det foreslått å sette avsetning til netto driftsresultat på null og redusere driftsrammene til den enkelte 

samlet med på 15, 969 millioner kr. SUM netto driftsrammer for ansvarsområdene 1000:5100 for 2021 

var satt til 169 216 934 kr., og kom fram slik i hele tusen kr.: 

 

Årets lønnsoppgjør (2020) ble tatt inn i driftsrammen for de enkelte ansvarsrammene etter at dette var 

klart i oktober. I de foreløpige driftsrammene for budsjett 2021 var det lagt inn et estimat lønnsvekst på 

2,7 % av revidert budsjett 2020 netto ansvarsramme 1000:5100 på egen post i budsjettet under ansvar 

7000, tilsvarende 4 685 066 kr. for neste års lønnsoppgjør. 

Avsetning til netto driftsresultat er redusert fra 1,75 % til 0 %. 

2.2 Investeringsbudsjett 
Rådmannens foreløpige forslag til investeringsbudsjett for perioden 2021 – 2024 ble også sendt ut for 

kommentar og forslag til endringer og innspill. Prosjekt som går over flere år, budsjetteres på nytt med 

det beløp som kan forventes blir brukt dette året. 

Investeringsbudsjettet tok utgangspunkt i nåværende økonomiplan, korrigert for endringer som har 

kommet fram gjennom 2020. Nye innspill og nye investeringsoppgaver er vesentlig art, ble tatt inn.  

Merverdiavgift er en del av finansieringen. Det skal m.ao. budsjetteres med nettobeløp i 

investeringsbudsjettet med unntak av prosjekter som er unntatt kompensasjonsloven, som for 

eksempel kommunale boliger for leie.  

2.3 Konsekvensanalyse 
I budsjettet ba rådmannen om å få oversendt en kortfattet konsekvensanalyse av foreslåtte 

reduksjonstiltak og eventuelt nye tiltak fra budsjettansvarlige. 

2.4 Rådmannens endelige forslag til driftsrammer 2021 
Etter at statsbudsjettet ble lagt fram, fikk de enkelte enhetene tildelt nye korrigerte rammer. Det er en 

samlet økning i f.t. revidert budsjett 20 med netto 1 896 548 kr.  

De enkelte virksomheter har drøftet budsjettet med tillitsvalgte underveis i prosessen. I tillegg er 

budsjettet orientert om og drøftet med hovedtillitsvalgte. 

Rådmannens endrede forutsetning til budsjett og endelige driftsrammer kan sammenfattes slik: 

Revidert budsjett 2020 netto ansvarsramme 1000:5100 173 520 981

Endrede forutsetninger 2021 11 665 988

Reduksjon driftsrammer 15 970 035

Justerte nettorammer ansvar 1000:5100 169 216 934
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Kommunestyret har tidligere vedtatt at budsjettet skal legges fram med et netto driftsresultat på 1,75 

%. Det budsjetteres ikke med netto driftsresultat i økonomiplanperioden. 

I budsjettet for 2021 legges det inn estimert lønns- og prisvekst på egen post i budsjettet, tilsvarende 

4,68 mill. kr.  

Tabellen nedenfor viser tildelt netto driftsrammer til ansvarsområdene 1000:5100 med utgangspunkt i 

reviderte driftsrammer for 2020: 

 

  

  

Revidert budsjett 2020 netto ansvarsramme 1000:5100 173 520 981         

Endrede forutsetninger 11 665 988            

Utgiftsbehov 185 186 969         

Reduserte driftstiltak 8 932 583-              

Justerte nettorammer ansvar 1000:5100 182 036 153    

2020 2021 2021 2021

Ansvar

Bevilgninger netto, 

virksometsområdene. 
Revidert 

budsjett

endrede 

forutsetninger

Reduserte 

driftstiltak

Netto drifts-

rammer

Nettoramme 

i %

1000 Folkevalgte 3 223 000 -83 000 3 003 557 1,86 %

1100 Rådmannen 4 988 066 -398 000 7 232 005 2,87 %

1200 Økonomi 6 514 644 500 000 -200 000 7 364 489 3,75 %

1300 Assisterende rådmann-personal 4 286 526 -472 000 4 174 391 2,47 %

1400 NAV 2 738 257 -251 653 2 320 027 1,58 %

2000 Skolefaglig kompetanse 6 602 148 1 374 000 -200 000 7 166 247 3,80 %

2050 Barnehagefaglig kompetanse 10 531 319 0 11 925 179 6,07 %

2100 Angvik skole 7 013 854 458 000 -86 773 6 839 881 4,04 %

2200 Batnfjord skule 24 547 676 1 033 988 -2 356 222 25 107 195 14,15 %

2500 Angvik barnehage 3 425 914 0 3 340 937 1,97 %

2600 Solsida barnehage 6 941 080 0 8 777 912 4,00 %

2900 Astaddalen frilufts-og museumsbhg 3 237 484 0 4 240 874 1,87 %

3000 Helse-og omsorg 71 914 060 9 600 000 -3 350 000 73 398 914 41,44 %

4000 Areal og drift 14 132 741 -1 450 000 13 782 190 8,14 %

5000 Kulturkontoret 2 049 212 -50 829 2 018 462 1,18 %

5100 Kultur-og musikkskolen 1 375 000 -34 106 1 343 894 0,79 %

Ansvar 1000:5100 173 520 981 11 665 988 -8 932 583 182 036 153 100,00 %
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Skjematisk fordeles driftsramme seg slik pr. ansvarsramme 1000:5100 (i tusen kr.) 

 

 

3 Økonomiplan 2021-24 og budsjett 2021 for Gjemnes kommune 

Obligatoriske oppstillinger og opplysninger i årsbudsjettet og årsregnskapet for 2021 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap 

og årsberetning for kommuner som gjelder fra og med budsjett- og regnskapsåret 2020. Formålet med 

de obligatoriske oppstillingene beskrives slik: 

Formål Skjema 

Prioriteringer 
Hvordan kommunale ressurser fordeles på 
de ulike tjenestene. 

Budsjettet 
Bevilgningsoversikt drift § 5-4, 1 og 2 ledd 
Bevilgningsoversikt investering § 5-5 1 og 2 
ledd 

Bevilgningskontroll 
Måten administrasjonen har forvaltet de 
midler den har fått til disposisjon. 

Driftsregnskapet 
Bevilgningsoversikt drift § 5-4 1 og 2 ledd 
Bevilgningsoversikt investering § 5-5 1 og 2 
ledd 

Finansieringer 
Om det er samsvar mellom oppgaver og 
den økonomiske rammen som står til 
disposisjon. 

Økonomisk oversikt-drift § 5-6  

 

3.1 Bevilgningsoversikter – drift § 5-4. 
Delkapittel 4 fra forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning inneholder 

oppstilling av de generelle driftsinntektene (som ikke knytter seg til bestemte formål), netto 

driftsutgifter (utgifter på tjenesteområdene fratrukket formålsbestemte inntekter som for eksempel 

brukerbetalinger og øremerkede tilskudd), netto finansutgifter og disponering/ dekning av netto 

driftsresultat og eventuelt merforbruk til inndekning i senere år. Bevilgningsoversikt – drift etter § 5-4 

for Gjemnes kommune presenteres slik: 
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a. Generelle inntekter Gjemnes kommune 

Rådmannens budsjettforslag inneholder et skatteanslag og inntektsutjevning i tråd med framlagt 

statsbudsjett. Kommunen er avhengig av store andel og vekst i inntektsutjevningen. Statsbudsjettet for 

2021 viser at Gjemnes kommune vil motta 190,397 mill. kr i inntekt. Det prognoseres med 2 mill. kr i 

ekstra midler i.f.m Covid-19 i 2021. 

 

Ut ifra statsbudsjettet for 2021, Gjemnes kommune får 1,7 mill. kr mindre i rammetilskudd og 1,92 mill. 

kr mer i inntekts- og formueskatt.  

Regjeringen har foreslått endringer i eiendomsskatteloven. Maksimalsatsen for bolig og fritidsbolig 

reduseres fra 5 til 4 promille (tidligere nedsatt fra 7 til 5) og i tillegg obligatorisk reduksjonsfaktor i 

eiendoms-skattetaksten økt fra 20 til 30 pst. Endringene gir tap på inntekter på 1,23 mill. kr i 2021. 

Kommunen har mulighet til å taksere om igjen eiendommene i 2023. Det ble taksert sist i 2012. 

Næringseiendommer takseres etter en promillesats også på 5,0 promille. I statsbudsjettet, kan 

næringseiendom (både bygninger og grunn) beskattes med 7,0 promille. Oppjustering av 

skattepromillesats fra 5 til 7 i eiendomsskatt på næringseiendom gir kommunen en inntekt på ca 400 

tusen kr. Eiendomsskatteinntekt for 2021 er budsjettert med til sammen 7,377 mill. kr., fordelt hhv på 

5,277 mill. kr., for bolig og fritidseiendom og 2,1 mill. kr., på næringseiendom.  

For 2020 mottok kommunen 3,998 mill. kr., fra Havbruksfondet. Anslag for 2021 er på 1,777 mill. kr. I 

budsjettet for 2021 inntektsføres med 1,277 mill. kr. og avsettes det 500 tusen kr., av dette beløpet til 

disposisjonsfondet.  

Økonomiske oversikter

Bevilgningsoversikt - drift §5-4 2020 2020 2021

Post Oppr.budsjett Reg. budsjett Budsjett

1 Rammetilskudd -109 256 000 -109 256 000 -107 559 000

2 Inntekts- og formueskatt -66 800 000 -66 800 000 -68 720 000

3 Eiendomsskatt -9 942 000 -8 614 000 -7 377 000

4 Andre generelle driftsinntekter -3 251 000 -3 251 000 -6 741 000

5 Sum generelle driftsinntekter -189 249 000 -187 921 000 -190 397 000

6 Sum bevilgninger drift, netto 175 955 148 182 287 148 185 024 219

7 Avskrivninger 0 0 0

8 Sum netto driftsutgifter 175 955 148 182 287 148 185 024 219

9 Brutto driftsresultat -13 293 852 -5 633 852 -5 372 781

10 Renteinntekter -1 119 000 -1 119 000 -1 119 000

11 Utbytter 0 0 0

12 Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler -650 000 -650 000 -650 000

13 Renteutgifter 5 765 060 5 765 060 6 831 000

14 Avdrag på lån 10 772 000 10 772 000 11 000 000

15 Netto finansutgifter 14 768 060 14 768 060 16 062 000

16 Motpost avskrivninger 0 0 0

17 Netto driftsresultat 1 474 208 9 134 208 10 689 219

18.1 Disponering eller dekning av netto driftsresultat

18.2 Overføring til investering 0 0 0

19 Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond 1 288 234 1 288 234 -743 000

20 Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond -2 762 442 -10 422 442 -9 946 219

21 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0

22 Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat -1 474 208 -9 134 208 -10 689 219

23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0
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Rådmannens prognose for ekstra midler i.f.m Covid-19 er satset på 2 mill. kroner. Det er vanskelig å 

beregne eksakt hva kommunen får kompensert når øremerkede tilskudd flyttes til inntektssystemet og 

rammeoverføringene.   

b. Driftsutgifter 

Netto driftsutgifter, foreslått av rådmannen i budsjettet på 185,024 er ca 10 mill. kr større enn for 

budsjettet i 2020. Det fordeles 182,036 mill. kr til drift i 2021 og finansieres med bruk av 

disposisjonsfondet på 10,396 mill. kr.  

Brutto driftsresultat i andel av generelle inntekter er prognosert på 2,82 % som er 0,02 prosentpoeng 

svakere enn året før.  

c. Finansutgifter  

Totale renter og avdrag i 2021 prognosert på 17,83 mill. kr er ca 8 prosentpoeng større enn for 

budsjettet i 2020. Dette utgjør en økt netto finansutgifter på 1,3 mill. kr i 2021.  

d. Netto driftsresultat 

Det viser seg at kommunens mål om netto driftsoverskudd på 1,75 % ikke kan nås i 2021. Det er 

forutsatt et negativt netto driftsresultat i 2021 på – 5,6 prosent poeng som er 5,53 % svakere enn 

budsjettet for 2020 og 1,6 % svakere enn regnskapet for 2019. Dette skyldes bl.a. bruk av 

disposisjonsfondet på 10,396 mill. kr for dekning av endrede forutsetninger i budsjett for 2021 og vekst 

i kommunens lånegjeld.  

3.1.1 Utviklingstrekk i økonomiplanperioden 2021:2024 
a. Inntekter 

Rådmannen konstaterer at ut ifra statsbudsjettet for 2021, vil økonomiplanen for 2021-2024 ikke ha rell 

vekst når det gjelder statlige overføringer til kommunen. Tas det hensyn til deflator og 

oppgavekorrigerte endringer i inntektssystemet er det heller en nedgang i inntekter.  

Demografiutvikling (befolkningsutvikling) og kriteriedata for kommunen påvirker overføringene fra 

staten. Kommunen har hatt befolkningsvekst de siste årene, noe som har gitt positivt bidrag til 

innbyggertilskuddet. En befolkningsnedgang vil påvirke innbyggertilskuddet i inntektssystemet direkte 

gjennom redusert tilskudd.  

Slik Gjemnes kommune ligger geografisk og som egen kommune, og med de utslag dette gir gjennom 

inntektssystemet, taper kommunen 1 million kr. årlig i økonomiplanen.  

De siste årene er det inntektsutjevning som har bidratt til at kommunen har hatt vekst i sum frie inntekter. 

Skatteveksten i Gjemnes er lavere enn gjennomsnittet i Norge og gir relativt høy inntektsutjevning.  

Ifølge statsbudsjettet, det settes 4,0 promille for eiendomsskatt for bolig og fritidseiendom. Siden 

kommunen har mulighet til å taksere om igjen eiendommene i 2023, eiendommene vil ved en ny 

taksering få et høyere eiendomsskattetakstgrunnlag, som isolert sett gir høyere eiendomsskatt til 

kommunen. Oppjustering av skattepromillesats fra 5 til 7 i eiendomsskatt på næringseiendom gir 

kommunen en inntekt på 1,6 mill. kr., i løpet av økonomiplanperioden.  

Det budsjetteres til sammen med 3,227 mill. kr. med tilskudd fra Havbruksfondet. Tabellen nedenfor 

viser budsjettert tilskudd fra Havbruksfondet i økonomiplanperioden: 

 

Havbruksfondet 2021:2024 (i hele 

1000) 2020 2021 2022 2023 2024 SUM

Havbruksfondet 3 998 1 777 500 500 500 3 277

Avsetning til disposisjonsfondet 0 500 500 500 500 2 000

Bruk i driftsregnskapet 3 998 1 277 0 0 0 1 277



10 
 

Utover gebyrfastsettelsen for VAR- området økes andre gebyr mv. i gjennomsnitt på 4,0 %. Gebyrene 

fastsettes i kommunestyret, og kan variere ut ifra sakens karakter. En gebyrvekst på minst KPI eller 

deflator bør være naturlig. 

b. Utgifter 

Finansutgiftene er framskrevet ut ifra foreslått investeringsbudsjett. Det viser seg at finansutgifter økes 

med 15,26 mill. kr. eller 19,75 % årlig i gjennomsnitt i løpet av økonomiplanperioden.  

Renter og avdrag i % av totale skatter og rammeoverføringer viser en økning i økonomiplanperioden i 

forhold til budsjettet 2020. Dette vises i nedkommende tabell: 

 

Kommunens bygg og anlegg har et betydelig vedlikeholdsetterslep. En del bygg og anlegg er nå i dårlig 

forfatning gjennom lang tids bruk at en del bygg og anlegg nå må rehabiliteres med til dels store beløp. 

Også, VAR- området (vann, avløp, renovasjon og feiing) står foran store investeringsprosjekt.    

Netto driftsoverskudd på 1,75 % ikke kan nås i 2021. Det er forutsatt et negativt netto driftsresultat i 

2021 på – 5,6 prosent poeng. For resten av årene i perioden er det lagt inn 0 % netto driftsresultat.  

Det brukes 10,396 mill. kr av disposisjonsfondet til å dekke endrede forutsetninger i 2021 og ikke i 

resten av økonomiplanperioden. Kommunen har samlet opp en egenkapital/ disposisjonsfond ved siste 

årsskifte på nærmere 30 millioner kr. disposisjonsfondet var tidligere tenkt som egenkapital for 

investeringer. Rådmannen mener at det er viktig å ha en buffer mot bl.a. framtidige underskudd.  

Tabellen nedenfor viser bevilgningsoversikten i økonomiplanperioden 2021-2024: 

 

  

B 2020 B 2021 B 2022 B 2023 B 2024 2021:2024

skatter og rammeoverføringer -176 056 000 -176 279 000 -174 559 000 -174 559 000 -174 559 000 -699 956 000

Renter og avdrag 16 537 060 17 831 000 22 070 000 28 800 000 31 800 000 100 501 000

% 9,4 % 10,1 % 12,6 % 16,5 % 18,2 % 14,4 %

Økonomiske oversikter 2021 2022 2023 2024

Post Bevilgningsoversikt - drift §5-4 Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

1 Rammetilskudd -107 559 000 -107 559 000 -107 559 000 -107 559 000

2 Inntekts- og formueskatt -68 720 000 -67 000 000 -67 000 000 -67 000 000

3 Eiendomsskatt -7 377 000 -8 600 000 -8 600 000 -8 600 000

4 Andre generelle driftsinntekter -6 741 000 -4 000 000 -4 000 000 -4 000 000

5 Sum generelle driftsinntekter -190 397 000 -187 159 000 -187 159 000 -187 159 000

6 Sum bevilgninger drift, netto 185 024 219 166 858 000 160 128 000 157 128 000

7 Avskrivninger 0 0 0 0

8 Sum netto driftsutgifter 185 024 219 -166 858 000 -160 128 000 -157 128 000

9 Brutto driftsresultat -5 372 781 -20 301 000 -27 031 000 -30 031 000

10 Renteinntekter -1 119 000 -1 119 000 -1 119 000 -1 119 000

11 Utbytter 0 0 0 0

12 Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler -650 000 -650 000 -650 000 -650 000

13 Renteutgifter 6 831 000 7 600 000 9 600 000 10 400 000

14 Avdrag på lån 11 000 000 14 470 000 19 200 000 21 400 000

15 Netto finansutgifter 16 062 000 20 301 000 27 031 000 30 031 000

16 Motpost avskrivninger 0 0 0 0

17 Netto driftsresultat 10 689 219 0 0 0

18.1 Disponering eller dekning av netto driftsresultat

18.2 Overføring til investering 0 0 0 0

19 Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond -743 000 -500 000 -500 000 -500 000

20 Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond -9 946 219 500 000 500 000 500 000

21 Dekning av tidligere års merforbruk 0

22 Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat -10 689 219 0 0 0

23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0
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c.  Sykefravær 

Kommunen har som mål at sykefraværet ikke skal være mer enn 5,5 %. I 2019 var sykefraværet på 7,8 

%, samme som året før. Kostnaden for sykefraværet er for 2019 beregnet til 3,8 mill. kr. Det pågår et 

kontinuerlig hms-arbeid i organisasjonen. Det avholdes kurs rettet mot ansatte og ledere. I tillegg, 

enkelte ansatte følges opp i henhold til det arbeidssystemet og med arbeidsmiljøet.  

d. Kvalitetssystem – HMS – Avvik 

Kommunen har et kvalitetssystem og som dekker kvalitet i tjenester og Helse, miljø og sikkerhet. I 

kvalitetssystemet ligger kommunens rutiner og prosedyrer.  

e. Budsjett for ansvarsområdene 1000:5100 

Budsjettet for ansvarsområdene 1000:5100 videreføres i hele økonomiplanperioden korrigert ut ifra 

bevilgningsoversikten i økonomiplanperioden 2021-24. Netto driftsutgifter for ansvarsrammene 

1000:5100 er lagt inn med deflator stipulert til 2,7 prosent poeng. Det er satt av 4,685 mill. kr. årlig til 

lønnsoppgjør i perioden. Statsbudsjettet beregner lønnsvekst på 2,2 prosent og prisvekst på 3 prosent 

poeng.  

Pensjon/ premieavvik i KLP (Kommunal Landspensjonskasse) er forutsatt «overskudd» på netto 3 mill. 

kr. årlig i perioden. Et positivt premieavvik for kommunen skal nedbetales over 7 år. 

Netto driftsrammer for ansvarsområdene er lagt inn i tabellen nedenfor.  

 

 

  

2021 2022 2023 2024

Bevilgninger netto, 

virksometsområdene. 

Netto drifts-

rammer

Netto drifts-

rammer

Netto drifts-

rammer

Netto drifts-

rammer

Folkevalgte 3 003 557 3 067 942 2 942 939 2 887 216

Sentral administrasjon 18 770 885 15 029 620 14 417 236 14 144 256

NAV 2 320 027 2 606 520 2 500 317 2 452 975

Skolefaglig kompetanse 7 166 247 6 284 520 6 028 457 5 914 312

Barnehagefaglig kompetanse 11 925 179 10 024 660 9 616 204 9 434 128

Kommunale skoler 31 947 076 30 043 113 28 819 002 28 273 335

Kommunale barnehager 16 359 723 12 949 970 12 422 321 12 187 114

Helse-og omsorg 73 398 914 68 454 294 65 665 112 64 421 792

Areal og drift 13 782 190 13 452 819 12 904 681 12 660 341

Kultur 3 362 356 3 259 474 3 126 666 3 067 465

Ansvar 1000:5100 182 036 153 165 172 934 158 442 934 155 442 934

Kommunestyrets reservepost 4 685 066 4 685 066 4 685 066 4 685 066

Pensjon-premieavvik-fellesansvar -3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 -3 000 000

Skatter, rammeoverf. m.v. -190 397 000 -187 159 000 -187 159 000 -187 159 000

Finansutgifter, resultat m.v. 16 062 000 20 301 000 27 031 000 30 031 000

Ansvar 8000:9000 -174 335 000 -166 858 000 -160 128 000 -157 128 000

Til fordeling drift (1000:5100) 182 036 153 165 172 934 158 442 934 155 442 934
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3.2 Bevilgningsoversikter – investering § 5-5 
Delkapittel 5 fra forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning inneholder en 

oppstilling som omfatter alle utgiftene og inntektene i investeringsbudsjettet og 

investeringsregnskapet. Bevilgningsoversikt – investering etter § 5-5 for Gjemnes kommune i 2021 

presenteres slik: 

 

 

For 2021 er det foreslått en investeringsramme på 59 267 000 kroner (ex. Startlån og 

egenkapitalinnskudd KLP) og med et lånebehov for 2021 på 49 042 000 kroner til investeringer.  

Til finansiering av investeringsoppgaver utover låneopptak er det ført opp i budsjettet 11,925 millioner 

kroner som ubrukte lånemidler fra 2020. I tillegg kommer opptak av startlån i Husbanken på 3 millioner 

kr. for videre utlån.  

I økonomiplanperioden er det ført opp et investeringsbehov på 296,667 millioner kr. (ex. Startlån og 

egenkapitalinnskudd KLP). 

Investeringsoppgavene finansieres med  

 11,925 ubrukte lånemidler fra 2020 

 63 millioner kr. i tilskudd fra Husbanken 

 3,0 millioner kr. i egenkapital fra tomtesalg, og 

 218,742 millioner kr. i lån 

Rådmannen gjør oppmerksom på at investeringsprosjekter innen VAR- området påvirker 

selvkostberegningen.  

De største kostnadene som utbyggingsprosjekt får kommunen gjennom realiseringen av det nye 

sykehjemmet/ nytt helsehus på 258,5 mill. kroner. Gjennomføring av prosjektet har blitt forskjøvet ut i 

tid de siste årene.  

2 020 2 020 2021 2022 2023 2024

Bevilgningsoversikt - investering §5-5 Budsjett Rev. Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Investeringer i varige driftsmidler 58 617 000 64 147 000 59 267 000 103 050 000 101 900 000 32 450 000

Tilskudd til andres investeringer 0 0

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 0

Utlån av egne midler 0 0

Avdrag på lån 0 0

Sum investeringsutgifter 59 317 000 64 847 000 59 967 000 103 750 000 102 600 000 32 450 000

Kompensasjon for merverdiavgift 0 0

Tilskudd fra andre 0 0 63 000 000

Salg av varige driftsmidler -500 000 -3 560 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 0

Salg av finansielle anleggsmidler 0 0

Utdeling fra selskaper 0 0

Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 0

Bruk av lån* -58 117 000 -61 975 990 -58 967 000 -102 750 000 -101 600 000 -32 450 000

Sum investeringsinntekter -58 617 000 -65 535 990 -59 967 000 -103 750 000 -102 600 000 -32 450 000

Videreutlån 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Bruk av lån til videreutlån -3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 -3 000 000

Avdrag på lån til videreutlån 0 0 0

Mottatte avdrag på videreutlån 0 0 0

Netto utgifter videreutlån 0 0 0

Overføring fra drift 0 0 0

Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond 0 0 0

Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond 700 000 -688 990 0

Dekning av tidligere års udekket beløp

Sum overføring fra drift og netto avsetn. 700 000 -688 990

Fremført til inndekn. i senere år(udekket bel) 117 234 000 0 0 0 0 0

*Ubrukte lånemidler -23 137 000 -23 205 000 -11 925 000 0 0 0

*Låneopptak -34 980 000 -38 770 990 -47 042 000 -102 750 000 -101 600 000 -32 450 000
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Rådmannen konstaterer at kommunen har et betydelig vedlikeholdsetterslep som gjelder sine bygg og 

anlegg. Det er tatt med en rekke prosjekter som retter seg mot bygg og anlegg.  

Startlån fra Husbanken – 3 000 000 kroner 

Rådmannen tidligere sett på opptak av lån fra Husbanken til Startlån som et stimuleringstiltak med 

henvisning til handlingsplanen for vekst for bl.a. bosetting og tilrettelegging og etablering av boligfelt. 

Etter at staten har strammet inn regelverket for tildeling av startlån, er det færre som kommer inn under 

regelverket for tildeling.  

Opptak av Startlån i Husbanken til videreformidling settes til 3 millioner kr. hvert år i planperioden. 

Egenkapitalinnskudd KLP 

Når KLP ber om mere egenkapital etter de regler som er satt, må kommunene som bruker KLP, 

overføre et egenkapitalinnskudd. Egenkapitalinnskuddet føres i investeringsregnskapet.  

Forslag til investeringsbudsjett 2020-2023 som er ført opp i planperioden med en liten forklaring følger 

nedenfor. 
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Prosj. Tekst Forklairng B 2021 B 2022 B 2023 B 2024

SUM 

kostnader

9 104 Utlån Startlån Husbanken 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 12 000 000
9 800 Egenkapitalinnskudd KLP 700 000 700 000 700 000 0 2 100 000

Sentraladm 0

9 100 Orkide ikt-utstyr/ interne invest. dataløsninger og lisenser, gjennomføres og planlegges av IKT Orkide. 500 000 500 000 500 000 0 1 500 000

NY PC skoleelev 56 stk skoleelev pc 250 000 250 000 250 000 250 000 1 000 000

Skole/ barnehage

9 204 Uteområder barnehager En del av hovedplan uteområde. 150 000 500 000 0 0 650 000

9 200 Tilbygg/rehab. Batnfjord skule Ferdigstilles av tilbygget i 2020, ubrukte lånemidler brukes i 2021 2 842 000 2 842 000

9 211 Angvik skole - personalrom og gard. 2250000 ubrukte midler fra 2020. Rehabilitering personalrom, dusjanlegg og toaletter. 5 900 000 5 900 000

9 212 Angvik barnehage- personalrom 200000 ubrukte midler fra 2020, brannkonsept estimert på 500 tusen kroner 2 500 000 2 500 000

Helse/ omsorg

9 302 Nytt sykehjem/ og helsehus Prosjektering start i 2020, byggearbeid fom 2021 26 500 000 100 000 000 100 000 000 32 000 000 258 500 000

9 302 Grunnkjøp ny sykehjem 0

9 302 Ny sjukeheim- bygging Byggearbeidet ferdiggjøres ikke i 2021, Gjelder første faktura på byggearbeidet 0
9 359 Hjemmetjenesten-el. lås beboere Overført fra 2020, utskifting til el. Låser 125 000 125 000

Areal og drift 0

9 105 Kommuneplan og reguleringspl. sentrumsplan, fortsettes i 2022 100 000 100 000

NY Nåstad boligområdet Klargjøre tomter til salg, prosjektere avløp, vann og vei 600 000 600 000

9 601 Grunnkjøp boligfelt/ næring Nåstad og Heggem, 500 tusen ubrukte midler fra 2020 7 000 000 7 000 000
9 607 Solsida 4- Opparbeid. boligfelt slutt fullføring oppmåling, justering av mengde, 750 000 totalt 350 000 350 000
9 662 Åbakkvegen-bæreevne, Fagerlia kryssløsning Åbakkvegen/Blikkåsvegen 200 000 200 000

NY Åbakken bru - ny bru k-sak 51/20 800 000 800 000
9 669 Fursetegen, rehab., dekkelegging Overført fra 2020, ny finansiering 600 000 600 000
9 681 Angvikvegen, rehab., dekkelegging Toppdekke på deller legges i 2021 150 000 150 000

NY Flemma, olabakken dekkelegging 200 000 200 000
Ny Angvik, Plassavegen, dekkelegging 150 000 150 000
NY Gammelvegen (Øre), rehab.,dekkel. 250 000 250 000

9 677 Driftsbygget - elanlegg og vaskeplass Taktekking 500 000 500 000

NY Gjemneshallen-rehab. Tak/ ventilasjon ny prosjekt uten prosj 800 000 800 000

9 673 Rehab. Batnf. samf.hus- garderobe  avløpsstasjon, garderober, totalt 1,8 mill 1 800 000 1 800 000

9 620 Maskiner og utstyr driftsavd. Ny spylevogn på 300 tusen 400 000 100 000 500 000

9 683 Brannvurdering etter tilsyn

Ny prosjet fra 2020 (må vedtas av kom.styre des 2020), etter avtale med Multiconsult, 

kommunehuset, drfitsbygget, sykehjem, hjorten, hjm.hallen, sanfunnshuset, solsida 

brnhg, 1 100 000 1 100 000

9 682 Veilysanlegg gammelbrua videreføring fra 2020 150 000 150 000

NY Fiberframføring videreføring fra 2020 200 000 200 000

NY Kartlegging AR5, omløpsfotog. FTV avtale,GEO vekst 100 000 100 000

Hannasetvegen, rehab.,dekkelegging 300 000 300 000

Silsetvegen, rehab., dekkelegging 500 000 500 000

Åsavegen, rehab., dekkelegging 200 000 200 000

Haltbrekkvegen (Astaddalen bhg) 250 000 250 000

Lysfabrikken-ventilasjonsanl. verksted 200 000 200 000

Kvalvågvegen, rehab., dekkelegging 100 000 100 000

NY Nytt Biblioteksystem nytt biblioteksystem, kjøpes av fylkeskommune; obligatorisk 150 000 150 000

Kirker

NY Ørekirke, drenering 200 000 200 000

VAR- området

NY Åsan, hovedledning avløp 500 000 500 000

NY Trovikbukt, nyvegen avløp 500 000 500 000

9 654 Høgset vassverk- prosj/vasskv. Totalt 3 mill. 3 000 000 3 000 000

9 642 Strand- slamavskiller Sluttgjøres i 2020, fakturering vår 2021 150 000 150 000

9 645 Renseanlegg Astad, bygg Sluttgjøres i 2020, faklturering vår 2021 200 000 200 000

Skjæret, Angvik - slamavskiller 500 000 500 000

Indergård - hovedledning avløp 500 000 500 000 1 000 000

NY Flemma - slamavskiller 350 000 350 000

Brutto Investeringer, samt 

startlån og aksjekjøp 62 967 000 106 750 000 105 600 000 35 450 000 310 767 000

Brutto investering uten startlån 

og aksjekjøp 59 267 000 103 050 000 101 900 000 32 450 000 296 667 000

Tilskudd 63 000 000

Annen finansieirng 2 100 000

Låneopptak 245 667 000
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4 Mål for økonomiforvaltningen- balansekrav- Forslag til 

reduksjon i driftsnivå 

Økonomiplanen betinger etter kommuneloven et balansekrav. Rådmannen har på sin side i 

budsjettarbeidet hatt problemer med å innfri balansekravet sent i økonomiplanen. Slik økonomiplanen 

nå presenteres har planen til sammen en ubalanse på 47 mill. kroner som presenteres: 

 

For å innfri balansekravet må kommunen sette i verk betydelige reduksjonstiltak. Rådmannen vil foreslå 

følgende reduksjonstiltak for årene 2021-2024 for å oppnå balanse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 2021 B 2022 B 2023 B 2024 SUM

Balansekrav i økonomiplanen 2021:2024 19 296 219 18 166 219 6 730 000 3 000 000 47 192 438

Inndekninng av dis.fond -10 396 219

Reduksjonstiltak 2021 -8900000

Udekket 0 18 166 219 6 730 000 3 000 000 27 896 219

Balansekrav i planperioden 2021:2024 -27 800 000

Reduksjon overføring kirker inntil kr 2 200 000 årlig 8 000 000

Digitalisering og effektivisering 1 000 000

Omorganisering skoler 2 000 000

Omorganisering barnehager 2 000 000

Omorganisering sentraladministrasjonen 2 400 000

Vekst i frie inntekter iflg befolkningsvekst 4 400 000

Oppjustering av promille sats, næringseiendommer fra 5 til 7 1 000 000

Bruke av ligningsverdi ved taksering av boliger fom 2023 4 000 000

Økt salg av sykehjemsplasser 2 000 000

Revidering av interkommunaltsamarbeidet 1 000 000

SUM på tiltaksforlag 27 800 000
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5 Rådmannens innstillig til vedtak 

1 Kommunestyret godkjenner den framlagte handlingsplan og økonomiplan for 2021-2024 og 

årsbudsjettet for 2021, og de framlagte nettorammer av driftsbudsjettet for 2021 fordelt på de enkelte 

ansvarsområder 1000:5100 med til sammen 182 036 153 kroner.  

2.1 Med hjemmel i eiendomsskattelovens §§ 2, 3 a og 13 utskrives det eiendomsskatt i Gjemnes 

kommune. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 

skattevedtekter. 

2.2 Med hjemmel i esktl. § 13 vedtar kommunestyret at skattøret settes på 4,0 promille av 

eiendomsskatetakstgrunnlaget for boliger og fritidsboliger for 2021. 

2.3 Med hjemmel i esktl. §§ 11 og 13 vedtar kommunestyret at skattøret oppjusteres fra 5,0 til 7,0 

promille av eiendomsskattetakstgrunnlaget for næringseiendommer og ubebygd grunneiendom. 

2.4 Jfr. Esktl. § 25 vedtar kommunestyret at eiendomsskatten skal betales i 2 terminer for skatteåret 

2021. 

3.1 Kommunestyret godkjenner en samlet brutto investeringsramme for perioden 2021:2024 på inntil 

310,767 mill. kroner. 

3.2 Kommunestyret godkjenner at det blir tatt opp lån på kr. 47 048 000 til finansiering av 

investeringsoppgaver for 2021. Avdragstid på lån stipuleres i gjennomsnitt til 35 år. 

3.3 Rådmannen får fullmakt til å godkjenne lånevilkårene. 

3.4 Bruk av tidligere års ubrukte lånemidler på kr. 11 925 000 tas inn i finansieringen. 

4.1 Kommunestyret godkjenner at det blir tatt opp Startlån i Den Norske Stats Husbank på inntil Kr. 

3 000 000 til videreformidling av lån i år 2021. 

4.2 Rådmannen får fullmakt til å godkjenne lånevilkårene. 

5 Kommunestyret godkjenner at kr. 10 396 219 fra disposisjonsfondet brukes i drift i år 2021. 

6 Kommunestyret godkjenner at kr. 500 000 i tilskudd fra Havbruksfondet avsettes årlig til 

disposisjonsfondet og resten brukes i driftsbudsjett i økonomiplanperioden 2021-2024. 

7 Kommunestyret godkjenner at kommunens handlingsregler og måltall skal være: 

Netto driftsresultat i 2021 skal være på -5,6 prosent poeng. For resten av årene i 

økonomiplanperioden netto driftsresultat skal være på 0 %. 

Saldo på disposisjonsfondet skal ikke være lavere enn 10 millioner kr. i økonomiplanperioden 

2021:2024. 

8 Kommunestyret vedtar følgende utredninger i forbindelse med balansekrav i økonomiplanperioden: 

 Reduksjon overføring kirker inntil 8 mill. kroner i planperioden. 

 Digitalisering og effektivisering, inntil 1 mill. kroner. 

 Omorganisering skoler, inntil 2 mill. kroner. 

 Omorganisering barnehager, inntil 2 mill. kroner. 

Omorganisering sentraladministrasjonen, inntil 2,4 mill. kroner. 

Vekst i frie inntekter ifm befolkningsvekst, inntil 4,4 mill. kroner. 
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Oppjustering av promille sats, næringseiendommer fra 5 til 7, inntil 1 mill. kroner. 

Overgang til bruk av ligningsverdi for beregning av eiendomsskattegrunnlag av boliger fom 

2023, inntil 4 mill. kroner. 

Økt salg av sykehjemsplasser, inntil 2 mill. kroner. 

Revidering av interkommunalt samarbeidet, inntil 1 mill. kroner. 
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6 Handlingsplan 2021 

 

6.1 Sentraladministrasjon 
 

Planen er inndelt med mål for kommende budsjettår, og for økonomiplanperioden.  

 

6.1.1 Økonomi 
Gjemnes kommune skal ha en god økonomi med årsbudsjett i balanse. Det budsjetteres ikke med 

netto driftsresultat i økonomiplanperioden. Det er ikke satt av egenkapital til kommunens 

investeringer.   

 

Økende ubalanse mellom inntekter og utgifter framover tvinger kommunen til å redusere driftsnivå, 

både gjennom effektivisering, billigere drift av tjenestetilbud og lavest mulig investeringsnivå.  

 

Det legges inn at redusert sykefravær skal gi snaut 1 million i reduserte utgifter 

 

6.1.2 Personal 
Gjemnes kommune sin personalpolitikk bygger på følgende fundament:  

 

Gjemnes kommunes verdigrunnlag slik dette kommer til uttrykk i kommuneplanen og 

etiske regler. 

 

Gjemnes kommunes arbeidsgiverpolitikk som har som målsetting: 

Å være en attraktiv arbeidsgiver som rekrutterer, utvikler og beholder kvalifiserte ledere og 

medarbeidere som ser kommunale utfordringer og oppgaver som interessante og utviklende 

arbeidsoppgaver. 

Å se sine ledere og medarbeidere som aktive deltakere i prosessen fra utforming av mål og strategier 

til konkret gjennomføring av utviklingsoppgaver, myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon.  

Å involvere tillitsvalgte i endringsprosesser og oppmuntre til deltakelse og engasjement, gjerne ut 

over det som følger av lov og avtaleverk 

Å ta i bruk delegering av myndighet som prinsipp for ansvarliggjøring, utvikling og vekst for ledere og 

medarbeidere. 

 

Gjemnes kommune skal fortsatt arbeide aktivt for å redusere ufrivillig deltid gjennom å arbeide 

kontinuerlig med problemstillingen og iverksette tiltak i 2021. 

 

Kortsiktig 

Som ledd i dette arbeidet vil Gjemnes kommune stramme inn praksisen med å innvilge ansatte 

redusert stilling. Kommunens tilretteleggingsplikt i forhold til syke ansatte strekker seg ikke til å 

opprette nye stillinger med deltidsprosent. 

 

Gjemnes kommune viderefører målsettingen om å redusere sykefraværet.  Målet i 2021 er at 

sykefraværet ikke skal overstige 5,5 %.   

 

PHD – prosjekt start 2021 – varighet 3 - 4 år 

 

Kompetanseheving – effektivisering 

 

Mer effektive og produktive arbeidsprosesser  

- Digitalisering – utnytte de muligheter som finnes 

- Optimalisering innenfor de ressurser som er til disposisjon 

- Samhandling på tvers av tjenester/sektorer 
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- Samhandling med frivillige organisasjoner 

- God forankring i ledelsen og blant medarbeidere 

- T(r)ente og klare ledere 

- Inkludering av relevante berørte parter 

- Oppfølgning og forankring i ledelse 

- God informasjon internt og eksternt underveis 

 

Bedre kvalitet på tjenestene  

- fokus på forebygging 

- være i forkant av behov for tjenester 

- rask saksbehandling/leveranse 

- bruke statistikk – big-data 

 

Bedre tilbud til innbyggerne 

- informasjon 

- tilgjengelighet 

- selvbetjening 

- fleksibilitet 

- Klart språk 

 

Implementering av teknologi og nye arbeidsprosesser uten en økning i eksisterende sosiale 

forskjeller.  

- Dataopplæring av hele befolkningen 

- Kunnskap og mestring 

 

Gjemnes kommune skal være en imøtekommende arena «som er med på alt» i samarbeid med 

forskjellige forskningsinstitusjoner, men med en forkjærlighet for tverrfaglige studier og løsninger. 

 

Universell utforming 

 

Universell utforming skal vektlegges ved renovering og nybygg og i skriftlige framstillinger. 

 

Vekst 

Innen utgangen av 2023 skal folketallet i Gjemnes være økt til 2700 innbyggere. 

 

Fag 

Gjemnes kommune skal bedre sitt omdømme gjennom å yte bedre service til befolkningen gjennom 

etablering av flere selvbetjente dataløsninger, foreløpig svar på alle henvendelser som ikke kan 

behandles innen 3 uker, og kompetanseheving slik at flere henvendelser kan behandles i førstelinjen. 

 

Kommunen skal legge til rette for digital transformasjon i kommunen både ift. velferdsteknologi, og 

innen alle tjenesteområder. Den digitale transformasjonen bygger på de strategier og føringer som er 

vedtatt av IKT- orkide.   

 

Målsettinger for folkehelse  

Gjemnes kommune skal arbeide for å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder  

Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lengre, ha trygghet for at de får god 

hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin 

kompetanse i tjenestene. 

 

Innsatsområder: 

- Et aldersvennlig Gjemnes – hensyntas gjennom fysisk og annen planlegging  

- Aktivitet og fellesskap – planlegges felles møteplass for hele befolkningen i nytt helsehus 

- Mat og måltider – det planlegges videreføring av produksjonskjøkken i nytt helsehus 
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- Helsehjelp – tilbys eldre, på lik linje med øvrige innbyggere  

- Sammenheng i tjenestene – ivaretas gjennom tildeling av tjenester i vedtaksteam 

 

Målsettinger for barn og unges oppvekstsvilkår 

 

Gjemnes kommune skal skape et godt og trygt oppvekstmiljø. Det skal samarbeides tverrsektorielt 

om å bygge et godt lag rundt barnet. Barnehager og skoler skal ha fokus på barnas/elevens helse, 

trivsel og læring.  

 

Gjemnes kommune skal jobbe for at ungdom får mulighet til å være aktiv, engasjert, kreativ og 

kunnskapsrik, og med dette stå klar til å leve livet sitt på egen hånd. 

 

 

Batnfjordsøra, 16.11.2020 

 

Birgit Eliassen  Svein Arild Eikemo  Nima Håkon Ebrahimsen 

Rådmann  ass. rådmann   økonomisjef 

 

6.2 NAV 
 

Mål økonomi 

Å holde seg innenfor budsjettrammene som er gitt, noe som betyr å arbeide for at 

sosialhjelpsutgiftene skal reduseres i forhold til det nivået det nå er i 2020. 

 

Mål personal 

Arbeide for at nærversarbeid og systematisk sykefraværsoppfølging samt at godt arbeidsmiljø fortsatt 

vil gi lavt sykefravær. Ha god og ofte kommunikasjon med de som har hjemmekontor på grunn av 

pandemien. 

 

Mål fag 

Bruke NAV sin oppfølgingsmodell også i arbeidet med lov om sosiale tjenester. For alle langtids 

sosialhjelpsmottakere skal det stilles krav til om arbeid/aktivitet for å unngå at noen mottar passive 

ytelser, jamfør lov om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Vi vil også alltid vurdere statlige tiltak 

og virkemiddelbruk samtidig med vurderingen av kommunale ytelser som kvalifiseringsprogrammet. 

Vi skal arbeide mye utadrettet mot bedrifter for å få flere i arbeid. Sentrale føringer som 

kommunebrevet vil være vårt hoveddokument for vårt arbeid også i 2021.  

 

Mål universell utforming 

NAV-kontoret skal være tilgjengelig for personer uavhengig av funksjonsevne. Informasjon skal være 

lett tilgjengelig og mest mulig av informasjon skal man kunne nå gjennom kommunens hjemmeside 

og nav.no. Vi må også ha et mål om at den digitale informasjonen blir mest mulig universelt utformet 

og at mest mulig kommunale tjenester i NAV kan tilbys digitalt. 

 

Mål folkehelse 

Forskning viser at helsen til den enkelte blir bedre av en aktiv tilværelse, derfor er det viktig at vi stiller 

krav om arbeid/aktivitet i tilknytning til våre ytelser. 

Mål barn og unges oppvekstsvilkår 

I all vår saksbehandling skal vi ha fokus på barn og ta barneperspektivet. For å unngå barnefattigdom 

er det spesielt viktig at vi retter vår innsats med å få foreldrene ut i lønnet ordinært arbeid. Vi skal 

også samarbeide godt med andre kommunale etater samt frivillige organisasjoner for å kunne gi et 

bedre tilbud mot barnefattigdom. 

 

Batnfjordsøra 05.11.2020 

Leif-Ståle Engdahl 



21 
 

Leder NAV 

 

6.3 Barnehagene  
 

Økonomi 

Barnehagene skal holde budsjettrammene sine, og være med å bidra til en sunn og god økonomi i 

kommunen. Antall barnehageplasser må stå i forhold til etterspørsel, da dette er det eneste 

inntektsgrunnlaget. 

 

Personal og kompetanse 

Barnehagene i Gjemnes skal ha godt kvalifisert personale, slik at det ikke er nødvendig med 

dispensasjoner fra utdanningskravet. Vi følger bemanningsnorm på 1 ansatt pr. 6 plasser, og 

pedagognorm på minimum 1 pedagog pr. 14 plasser, styrer inngår ikke i grunnbemanning.  

Barnehagene i Gjemnes satser på kvalitet gjennom tydelig pedagogisk ledelse, og ved aktiv 

deltakelse i Nettverk Nordmøre. Vi har opprettet utdanningsstillinger i barnehagene, for å kunne 

utdanne eller videreutdanne eget personal i samarbeid med andre. 

For mål angående sykefravær følger vi felles mål for kommunen.  

 

Mål for tidlig innsats 

Oppdage om det er barn som har behov for spesialpedagogisk hjelp i førskolealder, og iverksette de 

nødvendige tiltak for de barna det gjelder. Ved hjelp av kartlegging og observasjon finner vi ut hvor 

mange barn som er innenfor normalområdet når det gjelder språkutvikling.    

 

Mål for en god overgang fra barnehage til skole 

Plan for overgang barnehage og skole følges. Et samarbeid mellom barnehager og skoler er viktig for 

å oppnå felles mål for barn 0 - 15 år. 

 

Universell utforming 

Det skal legges vekt på universell utforming ved nye bygg og ved renovering av eksisterende bygg og 

uteområder. Barnehagenes informasjon ut til brukerne skal følge standard for universell utforming, og 

klart språk skal benyttes.  

 

Mål folkehelse 

Barnehagene har egne handlingsplaner mot mobbing og skal følge disse. Barnehagene skal følge 

Helsedirektoratet sine retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. I barnehagene skal det være 

daglig fysisk aktivitet utendørs.  

 

Mål barn og unges oppvekstvilkår 

Vi har et mål om at 100 % av kommunens 3 åringer skal gå i barnehage. 

 

16.11.20 

Gro Monika Gjermundnes, Jeanette Rønning, Lene Holten 

Styrere i kommunale barnehager i Gjemnes 

 

6.4 Grunnskole 
 

Overordna mål 

 

Vi lar flammen brenne! 

 

Ungdommen som forlater opplæringsløpet Gjemnes kan si:  

• Jeg har et godt selvbilde som gjør meg trygg i samhandling med andre. 

• Etikk og kunnskapstilegning er viktig for meg i all kommunikasjon. 
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• Min kompetanse gir meg evne til kreativitet, refleksjon og problemløsning.  

 

Dette innebærer at grunnskolen skal gi et godt tilpassa og inkluderende skoletilbud til alle. Elevene 

skal etter avslutta grunnskole være godt rustet til å gjennomføre videregående opplæring uten frafall.  

 

Delmål:  

 

Økonomi 

 

Å opprettholde god lærertetthet på trinna 1-4 vil være ei viktig prioritering innafor tildelt økonomisk 

ramme. Den spesialpedagogiske ressursen skal være prega av tidlig innsats som fører til en dreiing 

av ressurser fra de eldste elevene mot trinna 1-4. Med gode løsninger for bruk av IKT i opplæringa 

legges større vekt på digitale læringsverktøy fremfor lærebøker i enkelte fag. Dette fordi vi da kan 

sikre oppdaterte læreverk til en hver tid, og vi får større muligheter til tilpasning til hver enkelt elev. 

Nettverksarbeid i Nettverk Nordmøre krever mye ressurser, men gir oss mye i form av hjelp til 

utviklingsarbeid på mange områder. Dette har vi behov for, siden vi ikke har eget skolekontor. 

 

Arbeidsmiljø/personal 

 

Sjukefraværet skal være under 6 % på årsbasis. Eventuelle personalsaker og konflikter løses på 

lavest mulig nivå. 

Ved nye ansettelser legges det vekt på å sikre lovpålagt faglig kompetanse (jfr kompetanseforskriften) 

og at arbeidssøkeren har kompetanse for å utføre arbeidsoppgaver i team. Det vil også være behov 

for flere menn for å sikre kjønnsbalanse i bemanninga i perioden. 

 

Vi legger til rette for kompetanseheving ved å utnytte statlige og regionale satsingsmidler, men også 

styrke den lokale satsinga på etter- og videreutdanning til kompetanse vi behøver gjennom egne 

midler til stipend. Vi samarbeider med og i  Nettverk Nordmøre for å utvikle kompetanse regionalt og 

lokalt. 

 

Universell utforming 

 

Alle elever har samme rett til utbytte av opplæringa. Behov for fysisk tilrettelegging av læringsmiljøet 

skal skje straks behov for tiltak oppstår.  

Informasjon fra skolene utformes enkelt og tydelig, og gjøres søkbart og tilgjengelig på kommunens 

og skolenes publikasjonssider.  

 

Folkehelse 

 

Skolene samarbeider med skolehelsetjenesten for å gi enkeltelever tilbud om samtaler etter behov. 

Videre ivaretar vi psykisk helse ved å videreføre MOT og bruke disse ideene også i klasser i 

barneskolen. Vi vil styrke barn og unge slik at de greier å ta egne valg i ulike situasjoner. I dette spiller 

MOT– arbeidet en viktig rolle, så vi har utvida MOT-programmet til «Skolen som samfunnsbygger» på 

Batnfjord skule. Det kan være ønskelig å utvide programmet til «Kommunen som samfunnsbygger» 

for å gi tilbudet til personalet i alle skolene og barnehagene. Dette hjelper til med å vedlikeholde og 

styrke  lærernes kompetanse til å skape gode relasjoner (Relasjons-kompetanse). For ytterligere å 

sikre det vil vi bruke samarbeidet i Nettverk Nordmøre, der vi i 2019-2021 jobber med læringsmiljø. 

Disse to prosjekta krever en del ressurser, men det er et svært viktig satsingsområde! 

Målet med å jobbe med relasjons-kompetanse og psykisk helse er å gi elevene verktøy til å håndtere 

eget liv og redusere mobbing. 

Skolene har fokus på fysisk aktivitet utover det lovpålagte gjennom gjennomføring av turer i 

nærområdet, trivselsledere i friminutta og diverse aktivitetsdager. Uteskole er prioritert på de laveste 

trinna. Gjennom alt dette vil nå målet om at elevene våre er fysisk aktive slik at det påvirker fysisk 

helse og vekt. 



23 
 

Skolene har et godt samarbeid med folkehelsekoordinator. 

 

Faglige resultat 

 

Skolenes og kommunens resultat på nasjonale prøver skal ligge rundt gjennomsnittet for landet, fylket 

og kommunegruppe 2. Våre system for vurdering skal bidra til å holde skriftlige klager på karakterer 

på 0 klager pr.år. Gjennomsnittlig grunnskolepoeng skal være minimum 40, som er et poeng under 

landsgjennomsnitt. Dette fordi vi bruker mindre ressurser pr elev enn sammenlignbare kommuner, og 

vi må da akseptere lavere kvalitet. 

 

Barn og unges oppvekstsvilkår     

 

Vi vil samarbeide med foreldra for å opprettholde et trygt nærmiljø. Foreldre må engasjeres og 

informeres om hva vi forventer av dem for å ivareta egne og andres barn. Vi ønsker å engasjere til et 

felles ansvar.  

Skolen vil bidra til et trygt og godt miljø ved å samarbeide med politiet og helseetaten sammen med 

foreldre. En vil bruke flerfaglig team for å ivareta enkeltelever. 

 

Mobbing: 

 

Resultat på elevundersøkelsen for trivsel og mobbing skal være bedre enn gjennomsnittet nasjonalt, 

for fylket og kommunegruppe 2.  

Skolene har egen mobbeplan. Når mobbing blir kjent, tar skolene straks grep og følger retningslinjene 

som er gitt i egne planer og nasjonalt lovverk. 

Målsettinga er at vi ordner opp, og at vi skal få 0 klagesaker som går til fylkesmannen. 

 

Batnfjordsøra 10.11.20 

 

Mari Unhjem 

 

6.5 Helse og omsorg 
 

6.5.1 Økonomi 
 

Langsiktige mål 

 

Bærekraftig drift 

For å få budsjett i balanse, selges sykehjemsplasser til andre kommuner 

Mål:  

Helse og omsorg skal balansere inntekter og utgifter i henhold til budsjett uten salg av 

sykehjemsplasser 

 

Bemanningsplan 

Det er vanskelig å dekke opp alle stillinger med riktig fagkompetanse i tjenestene med 

døgnbemanning. 

Mål:  

Alle vakanser skal være oppdekt i samsvar med bemanningsplaner for 2020. 

  

Mål for 2021 

Overtidsbruk 

Helse og omsorg har store lønnsutgifter til bruk av overtid.  

Mål:  

Redusere kostnadene til overtidsbruk for 2021 til under 600 000 

 



24 
 

Vikarer  

I perioder kan mangel på vikarer utløse overtid. 

Mål: 

Tjenesteområdene skal ha tilstrekkelig med vikarer som kan dekke opp fravær og ferier. 

 

6.5.2 Personal 
 

Langsiktig mål 

 

Kommunen selger sykehjemsplasser til andre kommuner på grunn av at kommunen pr. i dag har flere 

sykehjemsplasser enn det er behov for. Alternativet er å stenge sykehjemsplasser og si opp 

fagpersonell.  

Mål:  

Beholde fagkompetansen fram til kommunen har behov for plassene selv. 

 

Mål 2021 

Sykefravær 

I liket med sykefraværet på landsbasis, har helse og omsorg i Gjemnes også et høyt sykefravær. Selv 

om Gjemnes ligger noe lavere enn landsgjennomsnittet som i 2018 lå på 11,59% 

Mål:  

Samlet sykefravær for Helse og omsorg skal ligge under 7.0 % 

 

Miljø og universell utforming 

 

Klart språk 

 

I brukerundersøkelsen som ble gjennomført i hjemmetjenesten i 2018, kom det fram at enkeltvedtak 

om tjenester hadde et språk og en oppbygging som kan være vanskelig å forstå. 

Mål:  

Enkeltvedtak om helse- og omsorgstjenester skal være lett å forstå for mottaker. 

 

Fag  

 

Langsiktig mål: 

Demens 

På sikt blir det flere og flere eldre i kommunen som har behov for tjenester. Det vil derfor være behov 

for at en smartere måte. 

Mål:  

Utvide trygghetsskapende tilbud til hjemmeboende personer med demens ved hjelp av flere 

velferdsteknologiske løsninger. 

 

6.5.3 Barn unge 
 

Mål for 2021 

Psykisk helse 

Med utgangspunkt i Ungdata undersøkelsen for 2017 i ungdomskolen, skal området psykisk helse 

vise bedre resultat ved neste undersøkelse i 2021.  

  

6.5.4 Folkehelse 
 

Mål for 2021 

Fysisk helse 
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I folkehelseprofilen fra 2016 var det registret 280 tilfeller med diagnose muskel og skjelettplager, det 

var da en ganske høy forekomst av diagnosen Gjemnes i forhold til landsgjennomsnittet. I 2017 var 

antall tilfeller økt.  

Mål:  

Antall tilfeller med denne diagnosen skal ligge under 280 i 2021. 

  

17.11.2020  

Ragnhild Kleive 

Avdelingsleder for helse og omsorg 

 

6.6 Areal og drift 
 

Mål økonomi 

 

Avdelinga har som mål å saksbehandle innen lovpålagte frister. Dette for å unngå reduksjon i 

gebyrinntekter. Der det ikke er mulig å overholde frister, skal det sendes ut foreløpig svarbrev med 

forventet saksbehandlingstid i saker innenfor plan, byggesak, deling, utslipp, oppmåling og landbruk. 

Kunderegistret for tjenestene vann, avløp, renovasjon, slam og feiing skal kontrolleres innen 15. mars 

2021 for å få et mer fullstendig register og korrekt fakturagrunnlag. 

Rutine for tilfeldig fakturering må etableres i samarbeid med økonomiavdelinga innen 1. halvår. 

Handlingsplaner for avløp, vannforsyning, bygg og veger skal rulleres 1. halvår for å oppnå riktige 

prioriteringer i kommende års budsjettprosess. 

Servicenivået på våre heiser i bygninger reduseres fra 4 til 2 besøk pr. år. Redusere unødig 

snøbrøyting ved å gjøre entreprenørene bevisste på gjeldende kvalitetsnorm. Det er en målsetning å 

avklare bruken av Heggem allaktivitetshus (leieavtale med Heggem bygdalag).  

 

Mål personal 

 

For å utvikle og trygge saksbehandlere, og holde tritt med lovendringer, kan ansatte som ønsker det 

delta på minst ett kompetansehevende tiltak innenfor sitt fagområde i løpet av året.   

Driftspersonalet skal gjennomgå intern opplæring i bruk av kvalitetssystemet, IK-bygg og evt. andre 

fagprogrammer. 

Gjennomføre en sosial samling for hele avdelinga før sommerferien. 

 

Mål fag 

 

Innmåling av gamle ledningstraseer fortsetter våren 2021 og nye traseer måles inn fortløpende i 

byggeperioden. 

Vi skal ha så god kvalitet på saksbehandlingen på produksjonstilskudd og regionalt miljøprogram at vi 

unngår manuelle utbetalinger og sikrer god service og inntekt til næringen. 

Det skal gjennomføres minimum 40 tilsyn med private slamavskillere/avløpsrenseanlegg i løpet av 

året, for å avdekke eventuell forurensning og sette økt fokus på miljø. Det bør vurderes et eksternt 

engasjement eller samarbeid med andre kommuner for å utføre og følge opp tilsynskravet kommunen 

har i forurensningssaker. 

 

Universell utforming 

 

Universell utforming skal vurderes i alle plan- og byggesaker samt i alle byggeprosjekt i kommunal 

regi.  

I vedtak, saksutredninger og informasjon fra avdelinga skal det legges vekt på lesbarhet og forståelse 

for søker/mottaker. 

 

Mål folkehelse 
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I søknader om utslipp av avløpsvann skal det vurderes om drikkevannsforsyning blir berørt, og vi skal 

sjekke at eventuell beskrivelse av tiltak for å ivareta helse og miljø er tilfredsstillende.  

Ved å gjennomføre tiltak i handlingsplaner for avløp, vannforsyning, bygg og veger vil det bidra til 

mindre forurensning, bedre vannkvalitet, bedre inneklima og sikrere veger for myke trafikanter. 

 

Mål barn og unges oppvekstsvilkår 

 

Barn og unges oppvekstsvilkår skal vurderes i alle plansaker. 

Merknader på luftkvalitet og akustikk på skoler og barnehager skal utbedres fortløpende for å 

opprettholde et tilfredsstillende innemiljø i henhold til gjeldende norm for både barn og voksne.  

 

16.11.2020 

Alf Høgset/Jørgen Jensen 

 

6.7 Kultur 
 

Mål økonomi 

 

Det skal spares og holdes et fokus på å holde kostnadene nede.  

 

Mål personal 

 

Det er ikke planlagt spesielle tiltak for personal. Det som er relevant, og helst lokalt, av kurs o.l, vil bli 

prioritert for deltagelse. 

 

Mål fag 

 

Kulturminner, museum og andre bevaringsverdige objekter skal ivaretas i den grad ressursene 

strekker til. Det bør også tas en vurdering av hva vi skal satse videre på i kommunal regi. Kulturelle 

tilbud og aktiviteter skal gi varierte muligheter for alle innbyggere i kommunen. 

 

Universell utforming 

 

Universell utforming skal vurderes i alle prosjekt og tiltak kommunen er involvert i. 

I vedtak, saksutredninger og informasjon fra avdelinga skal det legges vekt på lesbarhet og forståelse 

for søker/mottaker. 

 

Mål folkehelse 

 

StikkUt og andre fritids- og rekreasjonsmuligheter skal opprettholdes og videreutvikles. 

Kvalitetsreformen «Lev hele livet» skal være retningslinje for arbeidet med og for de eldre. 

 

Mål barn og unges oppvekstsvilkår 

 

Barn og unges oppvekstsvilkår skal prioriteres i kulturavdelinga. Både tilrettelegging, 

medbestemmelse og aktivitetstilbud skal ha et akseptabelt og bra nivå for barn og unge med 

forskjellige interesser. 

 

16.11.2020 

Jørgen Jensen 
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7 Budsjettkommentarer 

7.1 Sentraladministrasjonen 
 

Sentraladministrasjonen består av rådmann, assisterende rådmann og økonomiavdelingen. 

Ansvarsrammen for Folkevalgte består av ordfører i 100% og varaordfører godtgjøres med 4% av 

ordførerens godtgjørelse. 

Sentraladministrasjonen består i dag til sammen av 12,55 årsverk, fordelt på rådmann (2,65 st.), 

assisterende rådmann (6,3 st.) og økonomikontor (3,6 st.). Voksenopplæringen inngår i assisterende 

rådmanns budsjett samt frikjøp hovedtillitsvalgte. I tillegg er det enkelte andre i organisasjonen som 

gjør spesifikke oppgaver for sentraladministrasjonen innen blant annet næringsstyret, 

eiendomsskattekontor og kommuneplan. 

Inntekter 

I løpet av 2020 er alle flyktninger kommunen har bosatt siden 2015 gått ut av 

introduksjonsprogrammet. Flyktningetjenesten går ut i sin helhet av budsjettet 2021, men det er 

beregnet introduksjonstilskudd på kr 500.000 for 2021. Voksenopplæringen finansieres delvis av 

tilskudd fra staten. Norsktilskudd for voksenopplæring er vanskelig å beregne, siden vi ikke vet hvor 

mange elever det blir i hele 2021, men det er regnet et estimat på kr 400.000.  

 

Utgifter 

Utgifter til ansvarsområdet for folkevalgte består av godtgjørelse til ordfører og varaordfører og 

møtegodtgjørelse for politiske råd og utvalg. KS-kontingenten og tilskudd til interkommunal revisjon 

utgiftsføres også på folkevalgte.  

Når det gjelder utgifter til kontrollutvalget, så har rådmannen lagt kontrollutvalgets forslag til budsjett til 

grunn. Det er opp til kommunestyret om kontrollutvalgets budsjett skal følges. 

Det er lagt inn kr 500.000 på taksering eiendomsskatt, men det avhenger av hvilket vedtak 

kommunestyret fatter i forhold til hvordan takseringen skal foregå. 

Det er ført opp utgifter til lovbestemt personvernombud, en tjeneste som kjøpes fra IKA Møre og 

Romsdal. 

Overordnet beredskap føres på rådmannens budsjett. Koronapandemien vil sannsynligvis koste 

kommunen mye også neste år. Utgiftene skal dekkes av tilskudd fra regjeringen, men om alle utgifter 

dekkes i sin helhet er usikkert. 

Sentraladministrasjonen samarbeider en del interkommunalt, deriblant innen IKT, skatt og 

interkommunalt arkiv. 

 

Barnehagefaglig kompetanse er eget ansvar, administrativt styrt av sentraladministrasjonen. Her 

ligger det betydelige utgifter som gjelder tilskudd til private barnehager. Utgifter spesialpedagog og 

ekstra ressurser barnehager ligger også på dette ansvaret.  

 

Fellesutgifter, for eksempel porto og systemer som benyttes av flere eller alle virksomheter i 

kommunen, føres på sentraladministrasjonen. 

 

Reduksjoner med konsekvenser 

Folkevalgte, Ansvar 1000: 

 

Kontingenter kr 43.000 

En konsekvens er at kommunen på politisk nivå får mindre kontakt med andre kommuner. Gjemnes 

kommune blir en mindre "synlig" kommune, som ikke deltar eller påvirker i like stor grad som i dag. 

Færre arenaer der kommunen representeres. 

 

Partistøtte kr. 40.000 

Tilskudd til politiske parti er i dag statstilskudd og blir utbetalt av fylkesmannen, på grunnlag av 

søknad for hver kommunestyrevalgperiode. 
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Konsekvensen av å kutte kommunal partistøtte er usikker, da administrasjonen ikke kjenner til 

økonomien og behovet for de politiske partiene i kommunen. 

 

Sentraladministrasjonen, Ansvar 1100:1300 

 

Kutte abonnementer kr 8000 

Sentraladministrasjonen abonnerer på Tidens krav og Romsdals budstikke. Avisene er tilgjengelig 

digitalt. Argument for å beholde abonnementene er at ansatte holder seg oppdatert, ved at artikler i 

papiravis muligens leses mer nøye enn ved lesing digitalt. 

 

Utlysning stillinger kr 50.000 

Ledige stillinger lyses i dag som hovedregel ut med annonse i lokalaviser. Utlysninger lyses ut gratis 

på NAV.no og kommunens egne kommunikasjonskanaler facebook og hjemmeside. 

Konsekvens av å slutte med annonser i aviser, er at stillingsutlysningene ikke når ut til like mange 

aktuelle jobbsøkere. 

 

Utleie logopedressurs kr 40.000 

Det vil sannsynligvis være mulig å leie ut logopedressurs på sikt. Leder Angvik barnehage er under 

utdanning og kommunen ansetter i nær framtid ny logoped. 

Konsekvens av å leie ut styrer Angvik barnehage, er at barnehagen i perioder ved utleie er uten sin 

styrer. Det kan også føre til innleie ekstraressurser i Angvik barnehage. 

 

Reduksjon overføring kirker kr 2.200.000 

Konsekvens er en omorganisering av kirken. Dersom dette skal være aktuelt, må kommunestyret 

vedta sak før det inngås dialog med kirken om mulige tiltak. 

 

Eiendomsskatt kr 500.000 

Ved ny runde med taksering vil det bli en kostnad på ca kr 1000.000. Ved å bruke ligningsverdi for 

beregning av eiendomsskattegrunnlag av boliger fom 2023,, vil kostnaden bli ca kr 

500.000.Kommunestyret vedtar sak om metode for taksering fra om med 2023. 

Interkommunalt samarbeid innen økonomiske oppgaver Kr 100.000 

Kommunen er i dialog med nabokommunene om mulig samarbeid innenfor lønn.  

Konsekvens vil være lavere stillinger eller færre arbeidsplasser i Gjemnes kommune. Mindre 

kompetanse på området innenfor kommunen. 

 

Omorganisering sentraladministrasjonen kr 600.000 

En omorganisering vil bety nedbemanning. Enten i sentraladministrasjonen, eller som følge av at 

oppgaver flyttes fra ansatte i andre avdelinger til sentraladministrasjonen.  

Konsekvenser vil kunne være dårligere tjenestetilbud og service, som følge av lengre 

saksbehandlingstid, lengre responstid og mindre omfattende hjelp og service både internt til andre 

ansatte og til innbyggere. Lang responstid kan også bety at den som henvender seg ikke får den 

servicen eller hjelpen som det var behov for til riktig tid. 

Med færre ansatte kan kompetanseheving bli mer utfordrende, samtidig som enkeltansatte må ha 

mer tverrfaglig kompetanse enn tidligere. 

Mindre kapasitet i førstelinje medfører merarbeid for øvrige saksbehandlere og ledere i kommunen. 
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Omorganisering grunnskoleopplæring: 

Det er tidligere gjort avtale med Kristiansund kommune om kjøp av grunnskoleopplæring for 5 delta-
kere. Dette koster omtrent 50.000 kroner per elev for ett skoleår. Det er ingen som skal gå grunnskole 
i 2021, og kommunen kjenner ikke til noen som skal ha grunnskoleopplæring.  
Flytting av voksenopplæringen til kommunens egne lokaler gir sparing totalt sett for kommunen. 

Lokalene i gammelskolen er også godt egnet til formålet. 

Barnehagefaglig kompetanse, Ansvar 2050: 

Barnehagefaglig ansvarlig skal ha permisjon fra 1.12.2020 til våren 2021. Dette gir en besparelse på 

40% lønn til barnehagefaglig ansvarlig, som også er flyktningekonsulent, i perioden. Oppgavene 

overtas av Else Brit Gaupset, som med dette får mindre tid til sine øvrige oppgaver i 

sentraladministrasjonen. 

Konklusjon  
Budsjettet balanserer, men dette forutsetter bruk av disposisjonsfond og medfører en minimal buffer 
for uforutsette utgifter. Sentral- administrasjonens kapasitet for å løse sine arbeidsoppgaver er på et 
minimum.  
Det forventes resultater  
 
Batnfjordsøra, 17.11.2020  
 
Birgit Eliassen   Svein Arild Eikemo   Nima Ebrahimsen  
Rådmann    Ass.rådmann    Økonomisjef 

7.2 NAV 
 

Inntekt 

Inntektene som er budsjettert for NAV er stort sett overføringer etter fordelingsnøkkel på utgifter 

mellom NAV stat og NAV kommune. 

Utgifter 

Foruten lønn til ansatte er NAV sine utgifter vedtak gjort etter lov om sosiale tjenester i NAV. Det er 

oppdelt etter økonomisk sosialhjelp, sosiale hjelpetiltak og kvalifiseringsstønad til de som er i 

Kvalifiseringsprogrammet.  

 

Endringer fra forrige år 

I løpet av 2019 var det imidlertid vært en stor utgiftsøkning i alle disse budsjettpostene Årsakene var i 

hovedsak flyktninger som hadde gått over fra introduksjonsprogrammet samt nye regler og 

innstramminger i reglene for Arbeidsavklaringspenger. Vi har også nå deltakere i 

Kvalifiseringsprogrammet. Samtidig har vi også hatt en økning i familier med barn som har behov for 

hjelp. Vi har også en markant økning i personer med behov for gjeldsrådgivning og 

økonomiforvaltning. I løpet av 2020 fikk vi etter hvert ned utgiftene til sosialhjelp og sosiale 

hjelpetiltak. Hovedgrunnen er stort forbruk av statlige tiltaksmidler med god oppfølging som på sikt 

fører folk ut i arbeid og utdannelse. 

Det NAV forvalter er lovmessige ytelser og er det siste sikkerhetsnettet for våre innbyggere og slik 

som vi ser det vil situasjonen i arbeidsmarkedet og statlige ordninger under pandemien ha mye å si 

for de budsjettmessige konsekvenser i 2021. 

 

Reduksjon med konsekvenser 

Konsekvenser av reduksjon på budsjettet er at man tar en større risiko for å overskride budsjettet til 

mindre budsjettet blir. Grunnen er at dette er ytelser den enkelte har krav på etter lov om sosiale 

tjenester. Utgiftene kommer uansett om de er budsjettert eller ikke. Imidlertid så arbeides det hver 

dag med å prioritere personer som mottar ytelser etter lov om sosiale tjenester ut i arbeid, tiltak og 

andre statlige ytelser som de kan ha krav på. 
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Batnfjordsøra 05.11.2020 

 

Leif-Ståle Engdahl 

NAV-leder 

 

7.3 Angvik skole 
 

Inntekter 

Inntektene i budsjett for 2021 er sett til 300.000. I dette ligg tilskot frå staten, sjukelønsrefusjon for 

tilsette i foreldrepermisjon og langtidssjukemelding samt inntekter frå SFO. Det er lite ein kan gjere for 

å auke desse inntektene, all den tid dei er bestemt av ytre faktorar.  

Inntektsgrunnlaget for 2020 vart sterkt redusert då det i revidert statsbudsjett av mai 2020 kom vedtak 

om å kutte i øremerka statlege tilskot til skule for å styrke begynneropplæringa. Dette utgjorde eit 

inntektstap på 250.000 for Angvik skule. I tillegg har vi hatt redusert inntektsgrunnlag på SFO grunna 

nedstenginga i mars-april. Totalt inntektstap inneverande år er 300.000 berre på desse to postane. 

 

Utgifter 

Totale utgifter er berekna til 7.203.108 for 2021. For 2020 var utgifter berekna til 7.533.854. I 

budsjettet for 2021 ligg difor ein utgiftsreduksjon på kr 330.746 eller 4,5%. Saman med inntektstapet, 

utgjer den totale reduksjonen i ramma til Angvik skule kr 630.000 for 2021 samanlikna med 2020. 

I 2020 vart det sett i gang to tiltak for å redusere utgiftene; reduksjon av ei lærarstilling (40%) og ei 

assistentstilling (40%). I tillegg har ein redusert med ytterlegare ei 20% lærarstilling pga 

utdanningspermisjon hos ein tilsett. Ein reduksjon av utgifter på lønn til faste tilsette gjennom desse 

tiltaka gjer at det ser ut til at vi held oss innanfor ramma inneverande år. 

Vi ser likevel at vi har auka utgifter på andre område. Vikarbruken har auka som følgje av 

smittevernreglane i samband med koronapandemien. I tillegg er lønnsutgiftene til spesialundervisning 

auka som følgje av ein auke i vedtak om spesialundervisning. Dette er vedtak som gjeld for eitt 

skuleår i gongen, men det er ingen grunn til å tru at desse behova vil endre seg vesentleg i løpet av 

2021. 

 

Kostra 

 

Viser til tal lagt fram for ansvar 2000: skulefagleg kompetanse. 

 

Endringar frå førre år. 

Frå hausten 2020 gjekk skulen over frå ei firedeling til ei tredeling av elevane. Dette er også 

hovudårsaken til at vi har kunne redusert i lærarstillingar. Elevane er no delt inn i tre hovudgrupper, 

og har berre delingstimar i dei såkalte basisfaga norsk, engelsk og matematikk. For å halde 

budsjettramma for 2021, er vi avhengige av å vidareføre ordninga med ei tredeling med dei ulempene 

det medføring mtp tilpassing av fagstoff på tvers av tre klassetrinn. 

Elevtalet for neste skuleår held seg stabilt på rundt 42-43 elevar. Vi ser ei overvekt av elevar på 

småtrinnet. Dette krev i seg sjølv meir ressursar. I tillegg ser vi ein auke i behov for 

spesialundervisning. Per i dag har 9,5% av elevane vedtak om spesialundervisning, og fleire elevar er 

også under utredning hos PPT. Dette er elevar med delvis store behov for tilretteleggjing og tilpassing 

i kvardagen, og er svært ressurskrevjande for ein liten skule. 

 

Tiltak for å kome ned på ramma 

I budsjettforslaget for 2021 er ramma foreslått redusert frå 7.533.854 til kr 6 839 881, ein reduksjon på 

kr 684.000 (9%). For å gjennomføre denne reduksjonen må ein kutte stillingar, då lønn er den einaste 

utgiftsposten der vi kan redusere ramma i denne størrelsen. Sidan assistentressursen allerede er på 

eit minimum, og assistentane er bundne opp på enkeltelevar med vedtak om spesialundervsining, må 

ein kutte i lærarstillingar. 

Angvik skule reduserer med ei 30% lærarstilling, i tillegg til den 40% lærarstillinga og 40% 

assistentstillinga vi reduserte med i 2020. Dette utgjer ein reduksjon på totalt 90% stilling i løpet av eit 
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år. Skulen vil slik gå ned til ei bemanning på 6,0 heile lærarstillingar og 2,4 heile assistentstillingar. 

Dette utgjer ein reduksjon på 10% av dei samla stillingane på eininga.  

I tillegg kuttar vi betydeleg på utgifter til læremiddel og arbeidsmateriell.  

Ved å gjennomføre desse tiltaka, vil vi få budsjettet i balanse for 2021.  

 

Konsekvensar 

Eit ytterlegare kutt i lærarstillingar betyr i praksis færre lærartimar per elev, og organiseringa med ei 

tredeling av elevane må vidareførast. I tillegg må vi redusere i delingstimar for det enkelte klassetrinn 

i basisfaga engelsk, norsk og matematikk. Dette betyr eit dårlegare undervisningstilbod for elevane 

med mindre mulegheit til å følge opp den enkelte elev, noko som erfaringsvis fører til ei auke i 

oppmeldingar til PPT og behov for spesialundervisning. Med bemanninga vi legg opp til for 2021, vil 

ein eventuell auke i enkeltvedtak om spesialundervisning (som er lovpålagt) føre til ein enda større 

reduksjon i antal delingstimar for dei ordinære elevane. 

Ein ser fortsatt eit stort behov for å auke administrasjonsressursen på skulen, då det er krevjande å 

kombinere administrasjon og leiing (60%) med undervisning (40%). Merkantilt arbeid samt opplæring i 

nye program i saksbehandling og vikarhandtering tek også mykje tid og ressursar. Ein auke i 

administrasjonsressursen er likevel ikkje gjennomførbart med den ramma som ligg til grunn for 2021. 

Med ein ytterlegare reduksjon i personale, er vi meir sårbare med tanke på å handtere den pågåande 

pandemien. Det vil bli svært krevjande å gjennomføre undervisning på raudt nivå med den 

bemanninga vi legg opp til for 2021.  

Kutt i læremiddel og arbeidsmateriell har også konsekvensar for kvaliteten på tenesta vi leverer. Med 

tanke på innføring av den nye læreplanen, betyr dette i praksis at vi ikkje vil ha økonomi til å 

oppdatere læreverk i tråd med den nye, gjeldande læreplanen. Sjølv om vi kan bruke digitale 

læremiddel i dei fleste fag, ser vi no at lisensane på dette er så kostbare at dette ikkje er eit 

reduksjonstiltak. 

Kommunestyret har tidlegare bedt om ei utredning frå skulane for å kunne heve kvaliteten på tenesta. 

Med reduksjonen som ligg i budsjettet for 2021, er få – om nokon – av tiltaka som vart lagt fram for å 

heve kvaliteten på tenesta gjennomførbare. 

 

Konklusjon: 

Angvik skule vidarefører reduksjon av ei 40% lærarstilling og ei 40% assistentstilling i 2021. I tillegg 

reduserer vi med ytterlegare 30% lærarstilling for skuleåret 2020/2021 for å kome ned på ramma, 

samt reduserer utgifter til læremiddel og arbeidsmateriell. Saman med andre, mindre tiltak utgjer dette 

ein reduksjon av ramma på 684.000 samanlikna med 2020.  

 

Angvik, 17.11.2020 

Unni Kjelleberg Solli, rektor Angvik skule 

 

7.4 Skolefaglig kompetanse 
 

Inntekter 

Inntekter er tilskot til leirskule, for 2021 er dei stipulert til rundt kr. 40 000. 

 

Utgifter 

Utgiftene på dette området er ganske faste. Ein har noko fast løn som går ut, til 

Spesialundervisning/utviklingslærar og skulefagleg kompetanse. Frå 01.01.21 får vi inn logoped, som 

området betalar 50% for. 

Vidare har ein 3 store postar i skuleskyss, spesialundervisning og PPT. 

Skuleskyss: Her ligg vi ganske fast på godt over 2 mill, og om det kjem ein auke, er det slik at ein 

berre må ta den. Skuleskyssen til Torvikbukt skule ligg også inne her. 

Spesialundervisning: Her betaler kommunen for spesialundervisning til Torvikbukt skule samt elevar 

på Tøndergård. Ein elev på Tøndergård kostar frå 700 000 og oppover, alt etter kva tiltak ein må ha. 

Pr dato har vi to elevar i systemet, men vil få ein til i 2021. 

PPT: Vi skriv ny avtale med PPT no, og kostnaden kan gå noko opp, men ikkje drastisk. 
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Kostra 

På Kostra-tala ligg skuleverket i Gjemnes i 2019 på netto driftsutgifter 128 000 pr elev, Kostragruppe 

2 har kr. 139 000 pr elev, medan gjennomsnittet i Møre og Romsdal er på kr. 123 000 pr elev. Vi ligg 

altså lavare enn kommunar vi kan samanlikne oss med, men høgare enn snittet i fylket. 

Åra tidlegare har kommunen også ligge lavare enn liknande grupper, og ein ser at sjølv om vi har 

auka våre utgifter til skule siste året, har dei andre auka meir.  

Endringar frå forrige år 

Vi har færre elevar på Tøndergård dette året enn vi hadde i 2019.  

Vi skriv ny avtale med Hustadvika kommune om samarbeid om PPT. 

Leirskule kjem dobbelt opp i 2021, regjeringa har bestemt at dei klassane som ikkje fekk i 2020 skal 

få opphald i 2021. Tilskotet blir ikkje dobla. 

 

Reduksjon med konsekvensar 

Etter gjennomgang av e-budsjett ser ein at ein for å komme ned på ramma må redusere med rundt 

200 000 kr. Det er vanskeleg å peike på kvar ein skal ta desse pengane, alt medan dei tunge 

budsjettpostane går sin gang.  

Lønn er på 40% for skulefagleg, 50% logoped og til saman 20% for spesialpedagogikk/ 

utviklingslærar. Desse fire personane er uansett tilsett i kommunen, så viss dei blir kasta ut av 

budsjettet på område 2000, må dei få lønna si frå skulane eller barnehagane. Det betrar ikkje 

situasjonen, og er ikkje sparing. 

Ein har budsjettert med utgifter til vidareutdanning, og desse midlane kan kommunen velje å trekke 

inn. Dersom lærarar får utdanning via Utdanningsdirektoratet med frikjøp mv, må likevel kommunen 

koste opphald, reise- og materiell-utgifter. Derfor er dette eit usikkert tiltak, men det einaste ein kan ta. 

 

Konklusjon: 

Ansvar 2000 reduserer midlar til etterutdanning med kr. 200 000.  

 

Batnfjordsøra, 13.11.20 

Mari Unhjem 

Skulefagleg kompetanse 

 

7.5 Batnfjord skole 
 

Inntekter 

Inntektene i budsjett for 2021 er satt til 3 100 000. Inne i dette ligg refusjonar frå fylkeskommune for ei 

stilling, refusjonar frå andre kommunar for fosterheimsplasserte elevar, refusjon frå UDF for 

hovudtillitsvald, refusjonar frå staten for utdanningspermisjonar, stipulert sjukelønnsrefusjon pga 

sjukmeldingar/permisjonar ein har gåande, samt SFO-betaling. Utgiftene våre er faste, og det er lite 

moglegheiter for ekstra inntekt.  

 

Utgifter 

Utgiftene for Batnfjord skule er større enn forventa i 2020. Ein har ikkje greidd å sette i verk tiltak for 

sparing, situasjonen har gjort at ein heller har fått meirforbruk. Dette heng saman med auka behov av 

to grunnar: Skulen og SFO har fått fleire svært utfordrande elevar, som i periodar har hatt behov for 

1:1 dekning. Det har ein måtta gjort for at klasse og elev skal få undervisning dei kan få utbytte av, og 

for å ivareta sikkerheita til elevar og personale. 

Den andre grunnen er sterkt auka fråvære som medfører mykje vikarbruk. Vi har no eit ganske ungt 

personale som får barn og har små barn som blir sjuke. Vi ventar derfor at fråværet blir liggande 

ganske høgt (5-6%) nokre år, og vi må ofte bruke vikarar som har 100% stilling frå før. I haust har og 

Covid-19-fråveret slått sterkt inn og forverra situasjonen. 

Ramma til skulen er lavare enn utgiftsbehovet, så ein må legge inn tiltak for å redusere drifta. I tiltak 

vil ein legge både innmeldte behov og sparetiltak. 
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Kostra 

Viser til skulefagleg område -2000- og budsjettuttale der. 

Endringar frå forrige år 

Frå 2019-20 har vi hatt utskiftingar i personalet, dei eldre og stabile går ut medan unge med små barn 

kjem inn. Elevmassen har endra seg, og vi får stadig inn elevar med store behov, både via skulestart 

og tilflyttingar. Dette fører til at skulen får auka behov. Elevtalet vårt er stabilt, rundt 250, med litt 

variasjon i elevtalet i klassane. Vi har i år delt enda ein klasse i 2 fordi det er utfordringar i 

elevmassen. På U-trinnet har vi no 7 klassar (reint elevtal tilseier 6 klassar) og på B-trinna har vi 9 

klassar. (reint elevtal tilseier 7 klassar) Dette krev rundt 4 lærarstillingar. 

Vi har 30 elevar i PPT-systemet no, men fleire unngår vedtak på spesialundervisning fordi vi har 

ressursar til å tilpasse undervisninga grunna delte klassar mv. I tillegg ivaretar vi 2-4 elevar som 

kunne søkt seg til Tøndergård.  

For 2020 ser vi tendensen med stadig fleire oppmeldinga til PPT, og vi står i fare for å «miste» elevar 

til Tøndergård i 2021 fordi vi ikkje kan gi dei godt nok tilbod på heimskulen. Behova for tilpassing til 

enkeltelevar har auka mykje dei to siste åra, og skulen har fleire gonger vore i ein situasjon der ein 

har måtta bemanne opp raskt for å sørge for sikkerheita og eit tilstrekkeleg godt læringsmiljø for alle 

elevane. Det skjedde også no hausten 2020. Enkeltelevar både på barne- og ungdomstrinnet har 

måtta fått skuletilbod utanfor klasserommet og i 1:1-situasjonar. Dette er gjerne elevar som ikkje har 

spesialpedagogiske tilbod og dermed ingen øyremerka ressursar, eller dei er tilflyttarar. Dei blir da 

meldt til PPT i etterkant. 

Desse tiltaka med sine økonomiske og arbeidsmessige konsekvensar fortsett inn i 2021.  

 

Reduksjon for å komme på ramma 

Tiltak vi vil sette i gang: 2 lærarstillingar og rundt 0,7 assistent-stilling tas frå januar/februar 2021. Det 

avheng likevel av kapasitet i administrasjonen til å legge om timeplanen slik at alt vil fungere, og ein 

tenkjer at dette kan være utfordrande å få til frå 01.01.21 Som eg før har varsla om, er kapasiteten i 

administrasjonen strekt, vi har svært mange arbeidsoppgåver, og tid til å legge ny timeplan er ikkje 

rekna inn før jul i 2020. 

Vidare legg ein inn i nytt tiltak at ein frå hausten 2021 tek ut nye 1,2 lærarstillingar samt 1,2 

vernepleiar/assistent-stillingar.  

Samla reduksjon blir da 3,2 lærarstillingar frå hausten 2021, samt 1,9 assistent/vernepleier-stilling, til 

saman 5,1 stillingar. 

 

Konsekvensar:  

Vårhalvår 2021- innsparing 1,8 mill:  

2 lærarstillingar:  

Dette må takast frå ressurs som skulen brukar for å dele opp klassar i mindre grupper for å hjelpe dei 

sosialt og fagleg. Moglegheiter for deling gir oss høve til å jobbe godt med både mobbesaker, §9a-

saker og faglege utfordringar som vil ende med PPT-oppmelding dersom vi ikkje får jobba med dei. 

Assistenten som forsvinn har og mange oppgåver på det sosiale, samt for enkeltelevar med vedtak 

om spesialundervisning. 

Klassane som misser ressurs er store og med mange enkeltutfordringar, fleire elever krev i periodar 

tiltak 1:1 for at andre elevar og dei sjølve skal ha det trygt og få lære. Vi fekk ekstra midlar frå 

kommunestyret for 2020, så dette får vi til no, men tap av 2 lærarstillingar frå nyttår vil gjere det 

vanskelegare. Vi har og enkeltelevar som brukar ressurs 1:1 heile skuledagen som 

spesialundervisning, desse elevane har vedtak for skoleåret 2020/21 og må skjermast frå nyttår. 

Konsekvensane vil bli eit dårlegare læringsmiljø og mindre hjelp til elevane. Lærarane må, i store 

grupper, halde fokus på klasseleiing og ro i klassen så langt det går. Vi veit at det blir utfordringar 

med urolege elevar, så ein må forvente at foreldre må hjelpe elevane heime med meir av det faglege. 

Det vil også bli lettare for elevar å utøve mobbing fordi det er mindre vaksentettleik. 

Covid 19:  Det er med i bildet at vi har Covid-19-tiltak, og av den grunn er fråværet hos personalet 

større enn det vanlegvis er. Mange tilsette må dekkje opp for kvarandre i klassane, slik at den 

ressursen dei har på papiret eigentleg ikkje er der i praksis. Dermed vil ei innsparing føre til større 

vikarbehov. Dersom vi må over på raudt nivå, må u-trinna over på heimeundervisning. 
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Hausthalvår 2021 – ny innsparing rundt 500 000: 

Reduksjon frå august:1,2 lærarstillingar og 1,2 vernepleier/assistent-stilling.  

Konsekvensen vil bli dårlegare læringsmiljø, og foreldre må forvente seg å bidra mykje meir med sine 

barn, både om det gjeld uhøveleg åtferd, mobbing og fagleg hjelp. Ein kan fort ende opp med klager 

til fylkesmannen både med tanke på spesialundervisning og skulemiljø-saker etter §9a i 

Opplæringsloven. Klager medfører også mykje saksbehandling, og skulen har pr dato ikke stor 

kapasitet her. Reduksjon av assistent/vernepleiestilling betyr også redusert hjelp og støtte til 

enkeltelevar. 

 

Ein er usikker på om dette lar seg gjennomføre utan for store konsekvensar, men legg det inn som 

tiltak. 

Konklusjon: 

Batnfjord skule vil redusere med 5,1 stillingar i 2021, ei samla innsparing på 2,3 mill. 

 

Batnfjordsøra, 13.11.20 

Mari Unhjem 

Rektor 

 

7.6 Angvik barnehage 
På grunn av et lavere barnetall i barnehageåret 2020/2021 vil budsjettet på 3.5 mill. gå i balanse frem 

til nytt barnehageår. I budsjettet for 2021 er det beregnet drift på samme nivå som høsten 2020. Det 

er 21 barn som har plass i barnehagen nå. Dersom det blir endret behov for plasser, enten færre eller 

flere i forbindelse med hovedopptaket 2021, så må driften justeres deretter. Basert på fødselstallene 

for 2020 ser det ut som om barnetallet øker og det vil være behov for flere ansatte, dette gjelder også 

pedagogisk personell. I så tilfelle vil ikke budsjettet gå i balanse i 2021. 

 

Angvik barnehage har to avdelinger. Ifølge lov om barnehager § 17-19: skal barnehagen ha minst én 

ansatt per tre barn når barna er under tre år og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. 

Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per 

14 barn over tre år. Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder. Angvik 

barnehage oppfyller pr i dag kravet til grunnbemanning og pedagogisk bemanning slik det er fastlagt i 

normen. I tillegg til grunnbemanningen må vi også ha ressurser til spesialpedagogisk hjelp når det er 

nødvendig, det er dette som nå er flyttet vekk fra barnehagefaglig ansvar og over til den enkelte 

barnehage. (Det har vært er omfordeling av budsjett mellom barnehagene og barnehagefaglig 

ansvar.)  

 

Det er foreldrebetaling og rammetilskudd som utgjør inntektene til barnehagen. Foreldrebetalingen 

utgjør om lag 20 % av inntektene. Ifølge lov om barnehager § 15 og forskrift om foreldrebetaling § 3, 

må kommunen tilby tre ulike moderasjonsordninger. Det er søskenmoderasjon, redusert 

foreldrebetaling og gratis kjernetid for barn fra fylte 2 år.  

 

Sykefraværet er noe vi arbeider aktivt med å få redusert, vi har stort sett et lavt sykefravær i Angvik 

barnehage. Det har økt litt under covid-19 da det er strenge regler for når barnehageansatte får være 

på jobb. Det har tatt lang tid å få svar på Covid-19-tester som gjør at de ansatte må være hjemme 

lenge. Som gir flere sykedager og økte vikarutgifter. 

 

Angvik 17.11.20  

Gro Monika Gjermundnes  

Styrer 
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7.7 Astaddalen barnehage 
 

Inntekter 

Astaddalen barnehage vil ha en samlet inntekt på ca. 825 000 kr. Det fordeler seg slik: 

foreldrebetaling 763 000 kr. Kostpenger 62 000 kr.  

Redusert foreldrebetaling, søskenmoderasjon og gratis kjernetid utgjør et fratrekk på 

foreldrebetalingen, og må inndekkes i egen budsjettramme. Inntekten er utfordrende å budsjettere 

helt riktig, da foreldre har krav på redusert foreldrebetaling uansett når i driftsåret deres samlet 

årsinntekt går ned, og at det kan søke nye barn i opptaket, som utløser søskenmoderasjon. Det er 

budsjettert med full barnegruppe hele året, med makspris som inntekt.  

En ansatt har frikjøp 100 % i verv, så hele lønnen med sosiale utgifter blir det søkt om refusjon på. 

Totalt 668 000 kr. 

 

Utgifter   

Utgiftene for barnehagen er stort sett til lønnskostnader, og det er beregnet ansatte etter norm. 

Vikarbudsjett er det som tas ned hvert år for å komme ned på rammen, men som henger sammen 

med sykefravær og annet fravær. Til nå har det vært lavt sykefravær på vår enhet, og det jobbes 

aktivt med å holde det nede. Vi er inne i en periode som gjør det svært utfordrende å budsjettere 

fravær reelt.  

 

Driftsutgifter utgjør resten av budsjettet og er satt helt på minimum dette budsjettet for å kunne holde 

rammen. Det vil i praksis si, det er ikke rom for noe uforutsett.  

 

Endringer fra forrige år 

Barnehagen er nå en to-avdelings barnehage, og antall plasser bestemmer antall ansatte. Årsverkene 

som nå er tilknyttet barnehagen er rimeligere enn tidligere, fordi mange ansatte ikke har opptjent full 

ansiennitet.  

Styrer har fått 100 % administrasjonstid. Det har ikke lyktes å få tak på kvalifisert pedagogisk leder 

som erstatning på avdelingen, så i realiteten kunne det vært mer utgift til lønnsmidler.  

Enda en ansatt i utdanningsstilling i barnehagen, som nå har to ansatte under utdanning til 

barnehagelærer. Det er gledelig at vi har fått rekruttert og har muligheten til utdanning, slik at vi etter 

hvert får den kompetansen vi har slitt med å rekruttere i lang tid.  

Ansatte som har et spesialpedagogisk ansvar inn i barnegruppa har blitt overført til barnehagens 

budsjett, noe som forklarer antall ansatte som er tilknyttet barnehagen.  

Det er en fast ansatt som ikke er medregnet i e-budsjett som må regnes med i 9 mnd virkning. Når 

dette legges inn i e-budsjett vil det ikke gå i balanse der. 

 

Konsekvens: 

Bemanningsnormen vi følger i Gjemnes kommune er 1 voksen (uansett utdanning) pr. 6 plasser på 

barn over 3 år, 3 plasser pr ansatt for barn under 3 år. Det var stort trykk på antall søknader forrige 

barnehageår, og barnetallet er stabilt, så vi kan regne med full barnehage, og likt antall årsverk.  

Pedagogiske ledere har krav på nødvendig planleggingstid, og dette er på det absolutte minimum på 

4 t per uke. Det settes ikke inn personale på avdelingen i dette fraværet det kommende året.  

Som tiltak er det også nødvendig å videreføre sommer-, jul og påskestengt barnehage, som dagens 

vedtekter går ut ifra. 

Budsjettet for Astaddalen er ellers på minimum når det gjelder drift, og det er ikke midler til noe 

uforutsett. 

Ut ifra beregninger av kjente tall leveres budsjettet i balanse, og Astaddalen vil klare å holde rammen.  

 

17.11.20 

Jeanette Rønning     

Styrer 
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7.8 Solsida barnehage 
 

I budsjettet for 2021 er det beregnet drift på samme nivå som høsten 2020. Det er 44 barn som har 

plass i barnehagen. Dersom det blir endret behov for plasser, enten færre elle flere i forbindelse med 

hovedopptaket 2021, så må driften justeres deretter.   

Solsida barnehage har en budsjettramme på 8,777 millioner, av dette er det 2,095 millioner i inntekt. 

Det er ikke lagt inn noen reduksjonstiltak, da det ikke er noen realistiske tiltak å finne. Det har vært er 

omfordeling av budsjett mellom barnehagene og barnehagefaglig ansvar, derfor ser det ut som at det 

har vært en stor økning i budsjettet fra 2020, men det er det ikke reelt sett. Reelt sett er det forholdt 

seg til lønns- og prisvekst.  

Solsida barnehage har 3 avdelinger som skal ha en grunnbemanning på til sammen 15 årsverk 

inkludert styrer. Avdelingene er aldersinndelte for å kunne optimalisere den pedagogiske 

virksomheten, en 1 -åring trenger et annet tilbud enn en 5 -åring.  tillegg til grunnbemanningen må vi 

også ha ressurser til spesialpedagogisk hjelp, det er dette som nå er flyttet vekk fra barnehagefaglig 

ansvar og over til den enkelte barnehage, og dermed er den totale budsjettrammen økt.   

Solsida barnehage oppfyller pr i dag kravet til pedagogisk bemanning slik det er fastlagt i normen.  

Det er foreldrebetaling og rammetilskudd som utgjør inntektene til barnehagen. Foreldrebetalingen 

utgjør om lag 20 % av inntektene. Ifølge lov om barnehager § 15 og forskrift om foreldrebetaling § 3, 

må kommunen tilby tre ulike moderasjonsordninger. Det er søskenmoderasjon, redusert 

foreldrebetaling og gratis kjernetid for barn fra fylte 2 år.  

For Solsida barnehage vil alle disse moderasjonsordningene utgjøre kr. 207 000,- i tapt inntekt, dette 

må dekkes inn av rammetilskuddet.  

Solsida barnehage arbeider aktivt for å redusere sykefravær og annet fravær, det er et kontinuerlig 

arbeid, men det kan ikke tallfestes hvor mye dette vil utgjøre i kroner.  

 

Batnfjordsøra 16.11.20 

Lene Holten, styrer i Solsida barnehage 

 

7.9 Helse og omsorg 
 

I rådmanns budsjettforslag for helse og omsorg i 2021, er ny nettoramme satt til kr. 73 398 914. Etter 

at avdelingsleder har lagt inn alle eksisterende og kommende inntekter og utgifter, er behovet for ny 

nettoramme på ca. kr. 81 826 000. Det betyr at helse- og omsorgsavdelingen må iverksette tiltak som 

tilsvarer reduserte kostnader med ca. kr. 8 428 000. For å synligjør omfanget av en reduksjon i denne 

størrelsesorden, tilsvarer dette nesten 13 årsverk. 

 

Inntekter 

Helse og omsorg sine inntekter består hovedsakelig av betalingstjenester som hjemmehjelp, 

egenandeler, vederlag på institusjonsplasser, refusjoner og salg av sykehjemsplasser.  

 

Utgifter 

Størstepartene av driftsutgiftene i helse og omsorg går til lønn inklusiv sosiale utgifter. I 2020 var 

budsjettrammen til lønn på knapt 77 000 000 kroner. I tillegg kommer utgifter i forbindelse med 

deltakelse i ulike interkommunale samarbeid, utgifter til renhold, medisinsk forbruksmateriell, mat, 

arbeidstøy, biler etc. 

 

Endringer fra forrige år 

I 2020 ble gikk fastlegene over fra å være privatpraktiserende til fast ansatt. Denne ordningen er 

estimert til en kostnadsøkning på ca. 770 000. Omgjøring av fysioterpeutstilling til ergoterapeutstilling, 

vil medføre økte utgifter på kroner 150 000. Ansettelse av 30 % psykolog medfører økt utgifter med 

200 000 (Det var budsjettert med noe i 2020, men lykkes ikke med ansettelse). Innenfor helse og 

omsorgstjenestene endres behovet for tjenester kontinuerlig, noen tiltak avsluttes og andre etableres. 

Noen tiltak er så stor at det ikke kan løses innenfor budsjettrammen, eller er av svært betydelig 

størrelsesorden. I 2020 ble det fattet enkeltvedtak behov for tjeneste innenfor tjenesten for 
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funksjonshemmede som netto utgjør 4 625 000 for 2021. I hjemmetjenesten tilsvarer et nytt 

enkeltvedtak kroner 1 800 000. Når det gjelder inntekter har ikke kommunen særlig påvirkning på de 

fleste av inntektskildene innenfor helse og omsorg, men for salg av sykehjemsplasser ble det i 2020 

økt salg på plasser tilsvarende en netto sum årlig på kr. - 1 367 000. 

 

Reduksjonstiltak med konsekvenser  

Etter flere kutt de siste årene er tjenestene organisert slik vi mener ressursene blir utnyttet på best 

mulig måte. Dersom vi i denne runden tar bort dagtilbud for rus og psykisk helse og aktivitetssenteret 

ved Lysfabrikken, vil det være behov for andre tjenester som vil være like ressurskrevende, om ikke 

mer. Den samme effekten kan vi få dersom vi reduserer tilbudet i andre tjenester.  I tjenester som 

fysioterapi og helsestasjon, er stillingene delvis finansiert av tilskudd, og man vil ikke kunne spare noe 

ved å redusere.  

Innenfor administrasjon er det i dag 4,7 årsverk (seksjonsledere og avdelingsleder) og 0,6 årsverk i 

assisterende leder. En del av opp disse administrative ressursene arbeider også direkte brukerrettet. 

En eventuell reduksjon vil kreve omorganisering av lederstrukturen. Administrasjonen er allerede 

presset, og reduksjon vil sannsynligvis gå utover MÅ-oppgaver som å følge opp sykmeldte, 

økonomistyring, saksbehandling, ha kvalifisert personal på plass og sørge for forsvarlige tjenester.   

De tjenestene det kan være realistisk å se på i forbindelse med å skulle redusere årsverk er tjenester 

der man kanskje kan løse oppgavene på andre måter og utnytte ressursene på en bedre måte.   

 

Redusere bemanning i hjemmetjenesten 1 årsverk - 700 000  

Konsekvenser – Dette innebærer blant annet å redusere standard hyppighet i tildeling av 

hjemmehjelp fra annenhver uke til tredje hver uke (andre omliggende kommuner har tredje hver uke). 

Mindre fleksible tjenester. Omorganisere oppgaver. Flytte oppgaver fra hjemmetjenesten til kjøkken.  

 

Kjøpe vaskeritjenester til privattøy for beboere ved sykehjemmet og eldresenteret – 100 000  

Konsekvenser – Redusere årsverk.  

 

Redusere bemanning ved Nåstad med 1 årsverk - 700 000  

Konsekvenser - Omorganisere oppgaver som også kan innebære endring av vedtak og tilbud av 

tjenester. Større belastning på hjemmetjenesten. Mulig oppsigelser.  

 

Felles turnus ved sykehjemmet og Indergårdstunet - 100 000   

Konsekvenser - Pasientene må forholde seg til flere ansatte. Noe mindre slitasje på personalet. Mer 

fleksibel bruk av kompetanse. Mulig redusert bruk av overtid og ekstra innleie.  

 

Leie ut 7 sykehjemsplasser på helårsbasis (i budsjettrammen ligger det inne 6 plasser) 872 000  

Konsekvens – At vi må åpne nedlagte plasser til egne pasienter og det igjen kan føre til behov for 

ekstra innleie. Kan føre til økt belastning på sykehjemmet og hjemmetjenesten. Kan også medføre 

overliggedøgn på sykehus.   

 

Effektivisere legekontor ved hjelp av digitalisering – redusere hjelpepersonellressurs med ca. 25 % 

stilling - 175 000  

Konsekvens – Bemanningen blir mer sårbar med tanke på sykdom og fravær. Kan bli lengre 

venteliste og færre konsultasjoner. Sistnevnte vil kunne innebære mindre inntekt til kommunen.  

Redusere rus- og psykisk helsetjenesten med 20 % - 150 000  

Konsekvens – Vanskelig å rekruttere spesialkompetanse til små stillinger, eventuelt stilling kombinert 

med turnusstilling. Vil kunne øke terskelen for tildeling av tjenester, og øke ventetid på rask psykisk 

helsehjelp. Mulig oppsigelse. Større arbeidsbelastning på de som er igjen.  

 

Redusert bemanning kjøkken med 20 % stilling – 125 000  

Konsekvenser – Kjøpe mer ferdigprodusert mat. Sårbart i forhold til sykdom og fravær. Små 

stillingsprosenter for å kunne dekke opp helg og rekruttere fagpersoner. Mulig oppsigelse.  
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20 % stilling som fagutvikler legges til rådgiver for helse og omsorg – 150 000  

Konsekvenser – Denne stillingsprosenten har tidligere vært organisert under hjemmetjenesten og har 

vært brukt litt fleksibelt i forhold til oppgaver der. Denne fleksibiliteten/ressursen blir borte.  

 

Redusere åpningstid ved dagaktivitetssenteret for personer med demens fra to til en dag i uken med 

40 % stilling – 300 000  

 

Konsekvenser – Tilbudet er lovpålagt. Reduksjon vil gi tilbud til færre personer og føre til mer press 

på avlastningsopphold. Mer belastning på hjemmetjenesten og pårørende. Kan medføre tidligere 

behov for langtidsplass.  

Tiltak med konsekvensutredninger ble drøftet med tillitsvalgte den 4.11.2020  

I videre arbeid med skisserte tiltak og eventuelt nye, vil avdelingsleder og seksjonsledere sammen 

med tillitsvalgte, kartlegge de tre største tjenestene. Dette skal skje ved hjelp av ekstern kompetanse 

som har bistått flere omliggende kommuner med lignende utfordringer. Målet er å få et grunnlag til å 

gjøre gode nok vurderinger. 

 

Konklusjon 

Totalt vil skisserte tiltak ovenfor utgjør om lag 3 372 000 kr, men Ikke alle tiltakene vil få helårsvirkning 

for 2021. Avdelingsleder vurderer det slik at ytterligere reduksjoner ikke er forsvarlig uten videre 

utredning. Oppsummert mangles det tilstrekkelig med tiltak for at helse- og omsorgstjenestene kan 

drives innenfor foreslått ramme på kr. 73 398 914 i 2021. Det reelle behovet vil være 78 564 000, noe 

som utgjør et avvik på 5 166 000 kroner.  

En fullstendig reduksjon på 8,48 millioner, innebære at helse- og omsorg ikke kan utføre lovpålagte 

tjenester og ikke følge opp enkeltvedtak. Kommunen vil da ikke kunne yte forsvarlig helsehjelp til sine 

innbyggere.  

 

Batnfjordsøra 15.11. 2020  

 

Ragnhild Kleive  

Avdelingsleder for Helse og omsorg 

 

7.10 Areal og drift 
 

Ansvar 4000 

 

Inntekter  

Vi har ikke budsjettert med bruk av vårt vedlikeholdspersonell (vaktmesterne) i investeringsprosjekt, 

noe som tidligere har blitt gjort og med dette redusert kostnader på drift.  

 

Gebyrinntekter på plan, byggesak, oppmåling og landbruk er vanskelig å budsjettere da det er 

avhengig av aktiviteten i markedet. For 2021 er det gjennomført selvkostberegning for plan, byggesak 

og oppmåling. Dette viser at gebyrnivået må økes i snitt med ca. 30% på disse områdene for å gå i 

balanse.  

 

Utleieavtale er inngått med NORBR på Batnfjord brannstasjon og har en ramme på ca. kr 250 000,-

/år.  

 

Boligene med adresse Flata 7, 9, 14 og 16 er solgt. Dette gir tap av leieinntekter på ca. kr 570 000,-

/år. 

 

Utgifter 

Det er politisk vedtatt at vi skal ha et vedlikeholdsløft på bygg og anlegg i årene fremover. Behovet er 

synliggjort gjennom vedtatte handlingsplaner for bygg og vei. Med den rammen som er tildelt, er det 

ikke mulighet for å gjennomføre vedlikehold av bygg og veier i henhold til oppsatt handlingsplan.  
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For bygninger har vi kun midler til rutinemessig vedlikehold (filter til ventilasjonsanlegg, lyspærer mv) 

og vi har ingen buffer for uforutsette ekstrautgifter (f.eks. vannlekkasjer, havari av teknisk utstyr og 

mindre bygningsmessige skader). Det er for stort gap mellom tildelt ramme og dokumentert behov i 

handlingsplan. 

 

Vi står fremfor store utfordringer når det gjelder oppgradering av brannsikkerheten i våre formålsbygg. 

Med de opplysninger fra brannteknisk konsulentselskap som nå foreligger for helse- og 

omsorgssenteret, Samfunnshuset, Gjemneshallen og Solsida barnehage, har vi antatt at det er behov 

for ca. 1 million kr i 2021 til bygningsmessig sikkerhetsoppgradering. 

 

Driftstilskuddet til NORBR er for 2021 foreslått økt med ca kr 1 200 000,-. 

 

Bemanningen på avdelingen er redusert med 0,9 årsverk. Denne reduksjonen vil vare store deler av 

2021. Lønnskostnadene reduseres, men følgene er noe lengre saksbehandlingstid og mer bruk av 

konsulenttjenester. 

 

11.11.2020 

Alf Høgset (driftsleder) 

Jørgen Jensen (avdelingsleder)  

 

7.11 Kultur 
 

Ansvar 5000 og 5100 

 

Inntekter  

Det er vanskelig å stipulere leieinntekter for 2021 ved utleie av kommunale bygg. Det gikk relativt mye 

ned i 2020 sammenlignet med 2019. De faste avtalene opprettholdes ved positiv utvikling av 

pandemien og leie utenom dette går forhåpentligvis tilnærmet tilbake til 2019-nivå. 

 

Utgifter 

Bemanningen på avdelingen er redusert til 0,6 + 0,5 årsverk, hvor kulturleder er 60% stilling og 

folkehelsekoordinator i 50% stilling. Denne reduksjonen vil vare store deler av 2021 inntil det er 

avklart med en evt. ny leder for areal/drift eller om tidligere leder som nå er i permisjon, kommer 

tilbake høsten 2021. Lønnskostnadene reduseres, men følgene er noe lengre saksbehandlingstid og 

lite utvikling av kulturavdelinga. 

 

Det er ingen store kostnadsreduksjoner planlagt i 2021, men forberedelser til større tiltak for de 

påfølgende år vil starte opp. Generelt vil avdelinga jobbe for å minimere løpende kostnader, men lite 

å gå på da det nærmer seg et minimumsnivå av aktivitet og tiltak på kultursiden. 

 

16.11.2020 

Jørgen Jensen (avdelingsleder)  
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