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Innledning 
Virksomhetsplaner er verktøy som skal sikre systematisk sammenheng mellom organisasjonens mål, 
prosesser og tiltak. Planen skal vise hvilke mål og planer kommunens enheter har et spesielt 
oppfølgingsansvar for, og hvilke tiltak som skal iverksettes for å støtte opp om og nå disse målene.  

Virksomhetsplaner i Dønna kommune tar utgangspunkt i: 

• Tiltak som er beskrevet i vedtatt økonomiplan.  Økonomiplanen skal i sin tur være basert på 
mål og strategier i vedtatt kommuneplan. 

• Føringer for tjenesteproduksjon, myndighetsforvaltning og samfunnsutvikling som er 
nødvendig å håndtere i et ettårsperspektiv, og som ikke er redegjort for i planverket – altså 
utfordringer som kommer til underveis. 

• Føringer som er kommet fram gjennom arbeidsprosess og foreslåtte prioriteringer fra 
folkevalgte, administrasjonen, tillitsvalgte og verneombud. 

Virksomhetsplanen er strukturert etter driftsenhetene og viser hvilke tjenester som produseres og 
rammene og målene for tjenesteproduksjonen, sammen med utviklingsambisjoner og endringer i 
behov. 

Intensjonen med å samle virksomhetsplanene til de enkelte enhetene i ett dokument, er å kunne 
informere om, og gi oversikt over det vesentlige av den kommunale virksomheten.  Dokumentet 
viser hvordan kommunens ressurser anvendes til tjenesteproduksjon, myndighetsforvaltning og 
samfunnsutvikling.   

Kommunestyret prioriterer og vedtar forslag til tiltak fra virksomhetsplanene i junimøtet, som skal 
utredes til budsjettprosessen, og legge grunnlaget for administrasjonens arbeid med 
konsekvensjustert budsjett og prioriteringer i utredninger av investeringsprosjekter.   

Nytt av året er at kommunedirektøren også utarbeider et strategidokument, som har som funksjon å 
gjøre opp status for den økonomiske situasjonen i kommunen basert på regnskapsanalyser, sist 
vedtatte økonomiplan, revidert nasjonalbudsjett og kommuneøkonomiproposisjonen.  Dette er et 
kunnskapsgrunnlag for politisk ledelse i arbeidet med prioriteringer og for formannskapet i arbeidet 
med å lage en innstilling til budsjett og økonomiplan.  Dette dokumentet vil bli utarbeidet årlig til 
kommunestyrets junimøte. 
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Sammendrag 
Det er ikke vedtatt noen vesentlig endringer for enheten «100 Politisk virksomhet» for 
økonomiplanperioden 2021 – 2024, og det er ingen signaler som tyder på at det er behov for større 
endringer framover. 

Enheten «300 Helse og omsorg» er under omorganisering, og det er flere av ansvarsområdene 
underlagt «110 Kommunedirektørens stab og fellesfunksjoner» som skal flyttes over til enheten «300 
Helse og omsorg».  Det er naturlig å ta de budsjettmessige endringene, og endringene i det 
økonomiske organisasjonskartet ved budsjettprosessen til høsten, med virkning fra 01.01.22. 

«110 Kommunedirektørens stab og fellesfunksjoner» har fått endringer i rammevilkårene i perioden 
2021 – 2024.  Refusjonen fra Nordland fylkeskommune i forhold til folkehelse er redusert fra og med 
2021.  Det ble også satt av 400 000 kroner fra disposisjonsfondet til et forprosjekt IKT og til prosess 
rundt kommuneplanens samfunnsdel.  Dette er ikke innarbeidet i budsjettet for 2021, og bør 
innarbeidet når det er aktuelt å kjøre disse prosessene. 

Det er vedtatt en del endringer og kutt i økonomiplan 2021 – 2024 for «110 Kommunedirektørens 
stab og fellesfunksjoner».  Kostnadskuttene rettet mot barnevern og tilskudd til private barnehager 
er avhengige av at prognosene man bygger på stemmer.  Dersom barnetallet i privat barnehage ikke 
går ned, eller at utviklingen i barnevernskostnader ikke går som forventet, vil det være utfordrende å 
kunne gjennomføre disse kuttene.  Kostnader og inntekter knyttet til bosetting av flyktninger er 
usikre, da det er uforutsigbart om kommunen får bosette flyktninger, og i hvilken takt.  Det er også 
igangsatt prosesser opp mot organisasjonsendringer som gjelder områdene flyktningeadministrasjon, 
folkehelse og frivillighetssentral. 

Tilstandsrapporten for skoler og barnehager i Dønna for 2020 viser at barnehagene drives rasjonelt, 
og at det per i dag er marginale ressurser til å arbeide med forebyggende tiltak og tidlig innsats.  
Kommunen har ingen egen spesialpedagogisk ressurs for barnehagesektoren i dag.  
Tilstandsrapporten anbefaler at man får dette på plass, og at man arbeider for å styrke rutiner og 
arenaer for en mer målrettet og systematisk utvikling og faglig styrking av omsorgs- og læringsmiljøet 
i barnehagene i kommunen. 

Dønna barne- og ungdomsskole drives i henhold til bemanningskravene, men har i liten grad 
ressurser som kan omdisponeres til andre behov.  Dette gjør skolen sårbar for driftsendringer i løpet 
av budsjettåret.  Rektors vurderinger tilsier at hvis skolen hadde 0,4 årsverk i tillegg ville mye av 
usikkerheten knyttet til mulige driftsendringer kunne blitt redusert. 

Rektor ved Løkta oppvekstsenter vurderer det slik at det er vanskelig å gjennomføre flere av de 
vedtatte stillingskuttene i enheten, og at kuttene har ført til at man må slå sammen 1. – 7. trinn i en 
del undervisningstimer.  Ut over dette er risikovurderingene for Løkta oppvekstsenter i hovedsak 
knyttet til investeringstiltak opp mot garderobeforhold og uteområde. 

Dønna voksenopplæring melder om et behov for en økning av stillingsressursene med rundt 0,6 
årsverk, for å kunne øke undervisningsomfanget fra tre dager i uka til fem dager i uka, for å kunne 
ivareta lovpålagte oppgaver knyttet til bosetting av flyktninger.  Enheten vil arbeide for å skaffe 
eksterne oppdrag for å styrke finansieringen av enheten.  Rektor vurderer det slik at bosetting av 
flyktninger er «nøkkelen» for å kunne videreføre dagen drift i Dønna voksenopplæring.  Denne 
virksomheten subsidierer i praksis også kommunens tilbud om grunnskoleopplæring for voksne. 

Helse og omsorg påpeker at den nylig vedtatte «Helse- og mestringsplanen» i kommunen forplikter, 
og at det vil være nødvendig med tiltak for å kunne oppnå de vedtatte målene.  I vedtatt 
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økonomiplan for 2021 – 2024 er det signalisert at Helse og omsorg må redusere rammene sine med 
om lag 4 mill. kroner.  Kuttene skulle starte opp allerede i budsjettet for 2021, men den politiske 
beslutningen om eventuelle kutt har blitt utsatt til høsten 2021, som har fjernet handlingsrommet for 
endringer i år.  Enheten har økt bemanningen knyttet til tjenestene for funksjonshemmede i løpet av 
2021, og prognoser og vurderinger tilsier at dette behovet vil øke i omfang i tiden som kommer.  
Helse- og omsorgslederen har i sine risikovurderinger pekt på sårbarheter knyttet til kompetanse, 
ledelse og bygningsmasse. 

Enheten for landbruk viser til at det i liten grad er rom for å drive med utviklingsoppgaver innenfor 
dagens ressurser.  En styrking av bemanningsressursene til enheten vil kunne gi et potensiale for å 
bedre økonomien til landbruksforetakene i kommunen gjennom et langsiktig og strategisk arbeid opp 
mot virkemiddelapparatet.  Det er søkt om tilskudd fra Statsforvalteren til forprosjektet «Synlig 
miljølandbruk i Dønna og Herøy».  Det er en forutsetning for gjennomføring av prosjektet at både 
Dønna og Herøy stiller med medfinansiering av prosjektet. 

Teknisk drift vurderer det slik at den største sårbarheten for virksomheten er knyttet til tilgangen på 
kapasitet og kompetanse i nøkkelstillinger knyttet til saksbehandling og drift.  Det er også et stort 
etterslep på veivedlikehold som bør gjøres noe med. 

Kommunestyret i Dønna vedtok i budsjett 2021 – økonomiplan 2021 – 2024 følgende måltall: 

• Målet for netto driftsresultat i økonomiplanperioden er at det ikke skal være lavere enn 0 %. 
• Disposisjonsfondet skal være minst 8 % av brutto driftsinntekt. 
• Gjeldsgraden for kommunen skal ikke overstige 100 % av brutto driftsinntekt 

Regnskapsresultatet for 2020 viser at kommunen har oppnådd målene satt for netto driftsresultatet 
(+ 5,5 % av brutto driftsinntekter) og for disposisjonsfond (22 % av brutto driftsinntekter).  I 
regnskapet for 2020 er gjeldsgraden til kommunen på 121 % av brutto driftsinntekter, og dermed 
vesentlig høyere enn målsettingen.  Dette vil forsterkes i de kommende årene, da det er vedtatt å 
øke kommunens gjeld knyttet til investeringer. 

Kommunestyret vedtok den 23.02.21 at sektorrammene som er vedtatt i økonomiplan 2021 – 2024 
skal ligge til grunn for budsjettprosessen for økonomiplan 2022 – 2025.  Det ble også vedtatt et nytt 
årshjul for fremtidige budsjettprosesser, der vesentlige punkter er: 

• Utarbeidelse av virksomhetsplaner for enheten som skal behandles av kommunestyret i juni. 
• Budsjettdugnad i månedsskifte september – oktober. 
• Kommunestyrets vedtak av budsjett og økonomiplan i desember 

Kommunens gjeldsbelastning påvirker driftsbudsjettene, og en gjeldsøkning vil medføre kutt i driften 
til enhetene.  Høy gjeld gjør også kommunens driftsbudsjett sårbart for renteøkninger som 
ytterligere vil kunne påvirke driftsbudsjettet negativt.  Det er derfor svært viktig å veie 
utviklingsbehov opp mot driftsbehov for å finne den rette balansen mellom drift og investeringer.  
Vedtatt økonomiplan for 2021 – 2024 har en investeringsramme på 45,4 mill. kroner, som vil gi 
kommunen en reell gjeldsøkning på 10,6 mill. kroner.  Det bør vurderes å se på muligheten for å 
delfinansiere investeringer med fondsmidler for å redusere sårbarheten knyttet til gjeld. 
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100 Politisk virksomhet 
Beskrivelse av enheten 
Enheten «100 Politisk virksomhet» forvaltes av kommunedirektør Tor Henning Jørgensen, og ivaretar 
følgende oppgaver: 

• Godtgjørelser og drift av politiske organer 
• Tilskudd til politiske partier 
• Andre prosjekter 

Vedtatt mål for enheten 
Planprosessene for kommunestyreperioden 2019 – 2023 er startet, men det er ikke fullført noen 
planprosesser enda.  Sist vedtatt kommuneplan er gammel og lite relevant.  Når ny samfunnsdel for 
kommuneplanen er på plass vil politiske føringer bli tatt inn. 

Vedtatte rammer for enheten (i hele tusen) 
 Politisk virksomhet  R2019 B2020 B2021 B2022 B2023 B2024 

Sum utgifter  2 115 1 726 1 734 1 734 1 734 1 734 
Sum inntekter  -41 -36 -25 -25 -25 -25 
Netto utgift  2 074 1 690 1 709 1 709 1 709 1 709 

Ekstraordinære utgifter til politisk godtgjørelse i 2019 er årsaken til reduksjonen fra regnskap 2019 til 
budsjett 2020.  Det er ikke planlagt noen større endringer i økonomiplanperioden. 

Oppdrag og tiltak 
Det ligger ikke inne noen politisk vedtatte oppdrag eller tiltak for resultatenheten. 

Risikovurderinger 
Det er ikke vedtatt noen større endringstiltak i økonomiplanperioden.   

Utvikling av nøkkeltall 
Brutto driftsutgifter til funksjon 100, politisk styring i kroner per innbygger 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Dønna 1 853 1 793 2 003 2 198 1 505 
KG15 - - - - 1 649 
Nordland 633 618 599 697 575 
Landet 373 404 377 456 359 
Dønna kommune har en vesentlig høyere kostnad til politisk styring sammenlignet med 
gjennomsnittet for Nordland og for landet.  Sett i forhold til sammenlignbare grupper (KG15), ligger 
kostnadene i Dønna til politisk styring rundt 9 % lavere. 

Brutto driftsutgifter til funksjon 110, kontroll og revisjon i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 377 387 347 366 363 
KG - - - - 579 
Nordland 199 225 201 215 180 
Landet 118 123 117 121 124 
Dønna kommune har noe høyere kostnader til kontroll og revisjon enn gjennomsnittet for Nordland 
og landet, men ligger under gjennomsnittet for sammenlignbare grupper (KG15). 

  



side 7 
 

110 Kommunedirektørens stab og fellesfunksjoner 
Beskrivelse av enheten 
Ansvaret for enheten «110 Kommunedirektørens stab og fellesfunksjoner» er delt mellom 
kommunedirektør Tor Henning Jørgensen, kommunalsjef 1 Pål Bleka og kommunalsjef 2 Mette 
Anfindsen, og ivaretar følgende oppgaver: 

• Strategisk ledelse og planarbeid 
• Overordnet beredskap 
• Arkiv og publikumsmottak 
• Næringsarbeid 
• Folkehelse 
• Bosetting av flyktninger 
• Overordnet ansvar for barnehage og skole 
• Overordnet ansvar for helse og omsorg 
• Drift av bibliotek og kulturarbeid 
• Driftstilskudd til eksterne 
• Økonomisamarbeid 
• IKT 
• Barnevern 
• Frivillighetssentral 
• NAV 

Helse og omsorg er under omorganisering, og det er flere av ansvarsområdene underlagt 
Kommunedirektørens stab og fellesfunksjoner som skal flyttes over til enheten «300 Helse og 
omsorg».  Det er naturlig å ta de budsjettmessige endringene, og endringene i det økonomiske 
organisasjonskartet ved budsjettprosessen til høsten, med virkning fra 01.01.22. 

Vedtatt mål for enheten 
Planprosessene for kommunestyreperioden 2019 – 2023 er startet, men det er ikke fullført noen 
planprosesser enda.  Sist vedtatt kommuneplan er gammel og lite relevant.  Når ny samfunnsdel for 
kommuneplanen er på plass vil politiske føringer bli tatt inn. 

Kommunestyret vedtok den 26.02.21 oppstart av arbeidet med planstrategi og planprogram.  Endelig 
vedtak i kommunestyret var berammet til 27.04.21, men dette har blitt utsatt til juni 2021. 

Følgende tema vil bli vektlagt i planstrategien: 

• Befolkningsutvikling og –sammensetning 
• Næringsliv og sysselsetting 
• Boligbygging og fritidsbebyggelse 
• Samferdsel og infrastruktur 
• Langsiktig arealbruk 
• Kommunal tjenesteyting og forvaltning – utfordringer innenfor kommunens tjenesteområder 
• Kommunestruktur 
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Vedtatte rammer for enheten (i hele tusen) 
Rådmannens stab og fellesfunksjoner R2019 B2020 B2021 B2022 B2023 B2024 

Sum utgifter  35 942 34 130 33 749 34 277 34 277 34 142 

Sum inntekter  -13 048 -9 600 -6 821 -9 903 -10 401 -10 401 

Netto utgift  22 894 24 530 26 928 24 374 23 875 23 740 

NAV kommunal del R2019 B2020 B2021 B2022 B2023 B2024 
Sum utgifter  3 428 3 791 3 838 3 838 3 838 3 838 
Sum inntekter  -65 -156 -156 -156 -156 -156 
Netto utgift  3 364 3 635 3 682 3 682 3 682 3 682 
I regnskapet for 2020 ble det satt av 400 000 kroner til disposisjonsfond som var øremerket til 
forprosjekt IKT og til prosess rundt kommuneplanens samfunnsdel.  Disse midlene er ikke lagt inn i 
budsjett 2021. 

Refusjon fra Nordland fylkeskommune i forhold til folkehelse er redusert fra og med 2021. 

Personalressurser  
Basert på lønnsutbetalinger til faste stillinger per 30. april 

Ansvar 30.04.17 30.04.18 30.04.19 30.04.20 30.04.21 
1100 Kommunedirektør og stab 8,19 8,06 7,56 7,06 7,56 
1170 Folkehelse 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 
1176 Program for folkehelse 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 
3000 Frivillighetssentral 1,00 1,00 0,00 0,20 0,60 
1400 Dønna bibliotek 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 
Sum 11,52 11,45 9,79 8,29 9,29 
Det har vært en del endringer i kommunedirektørens stab og fellesfunksjoner de siste fem årene.  
Stillingsressurs til folkehelse har vært vakant i perioder de siste tre år, og det har vært en del 
endringer knyttet til Flyktningeadministrasjon. 

Oppdrag og tiltak 
Følgende endringer er vedtatt i økonomiplan 2021 – 2024: 

• Tilskudd til private barnehager reduseres med 300 000 kroner fra og 2022. 
• Kostnader til barnevernstiltak kuttes med 400 000 kroner fra og med 2022. 
• Det etableres et boligtilskudd for førstegangsetablerere under 35 år, med virkning fra 2021.  

Det er satt av 150 000 kroner årlig i økonomiplanperioden til tiltaket. 
• Det er vedtatt at kommunen skal bosette 10 flyktninger i 2020 og i 2021.  Dette er i 

økonomiplanen videreført også for perioden 2022 – 2024. 
• Det er innarbeidet en stillingsressurs på 0,5 årsverk til flyktningkonsulent/boligkonsulent i 

økonomiplanperioden.  Denne stilling står per i dag vakant. 
• Det er satt av totalt 250 000 kroner i økonomiplanperioden til vedlikehold i tilknytning til 

vedlikehold og kulturutvikling.   
• Det er satt av lønnsmidler til en 50 % stilling knyttet til miljøtiltak for barn og unge for 

økonomiplanperioden.  Stillingen er planlagt etablert fra høsten 2021. 
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Risikovurderinger 
Kostnadskuttene rettet mot barnevern og tilskudd til private barnehager er avhengige av at 
prognosene man bygger på stemmer.  Dersom barnetallet i privat barnehage ikke går ned, eller at 
utviklingen i barnevernskostnader ikke går som forventet, vil det være utfordrende å kunne 
gjennomføre disse kuttene. 

Kostnader og inntekter knyttet til bosetting av flyktninger er usikre, da det er uforutsigbart om 
kommunen får bosette flyktninger, og i hvilken takt. 

Utvikling av nøkkeltall 
Brutto driftsutgifter til funksjon 120, administrasjon i kroner per innbygger 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Dønna 8 006 8 962 8 448 8 514 8 479 
KG15 - - - - 11 596 
Nordland 4 851 4 987 5 198 5 456 5 539 
Landet 3 472 3 658 3 944 4 150 4 164 
Kostnadene til administrasjon i Dønna kommune er noe lavere enn sammenlignbare grupper (KG15), 
men noe høyere enn gjennomsnittet for Nordland og landet ellers. 

Brutto driftsutgifter til funksjon 130, administrasjonslokaler i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 1 089 1 167 1 109 1 522 1 198 
KG15 - - - - 1 505 
Nordland 603 476 531 521 565 
Landet 380 397 425 427 467 
Kostnadene til administrasjonslokaler i Dønna kommune er noe lavere enn sammenlignbare grupper 
(KG15), men noe høyere enn gjennomsnittet for Nordland og landet ellers. 

Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime, i kroner 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 40 84 73 83 123 
KG15 - - - - 76 
Nordland 49 51 52 58 59 
Landet 49 51 54 56 59 
Tilskuddssatsene til private barnehager er basert på kostnadsnivået i kommunale barnehager per 
barn i regnskapsåret to år før tilskuddsåret.  Kostnadsøkningen i 2020 er forårsaket av en økning i 
barnetallet i Drømmehagen barnehage per 15. desember 2019.   

Brutto driftsutgifter til funksjon 383, Musikk- og kulturskoler i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 70 97 28 45 118 
KG15 - - - - 629 
Nordland 439 437 469 478 474 
Landet 367 373 392 407 385 
Dønna kommune har med virkning fra 2020 inngått et samarbeid med Alstahaug kommune om kjøp 
av tjenester fra kulturskolen for AlLe. Dette er også bakgrunnen for økningen i kostnader knyttet til 
KOSTRA-funksjon 383 Musikk- og kulturskoler i 2020. 
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Brutto driftsutgifter til funksjon 320, kommunal næringsvirksomhet i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 39 53 27 9 2 
KG15 - - - - 345 
Nordland 459 430 412 475 232 
Landet 381 356 411 454 467 
Dønna kommune driver i liten grad kommunal næringsvirksomhet.  Inntektene knyttet til denne 
KOSTRA-funksjonen er i hovedsak knyttet til fellingsgebyr for vilt.  Kostnadene knyttet til denne 
funksjonen er sannsynligvis ting som burde vært ført på en annen funksjon. 

Brutto driftsutgifter til funksjon 325, tilrettelegging og bistand til næringslivet i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 335 509 497 1 004 348 
KG15 - - - - 2 697 
Nordland 757 852 869 956 1 183 
Landet 361 361 361 386 451 
Det er stor variasjon fra år til år på utgiftsbildet for tilrettelegging og bistand til næringslivet i Dønna 
kommune.  Det som ligger fast over år er tilskudd til reiselivsorganisasjoner.  Variasjonene består i 
hovedsak av at kommunen har fått inn ulike prosjekt- og næringsfondsmidler som avsettes til fond. 

Brutto driftsutgifter til funksjon 244, barnevernstjeneste i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 676 889 1 060 2 485 926 
KG15 - - - - 1 476 
Nordland 1 038 1 033 1 114 1 275 1 248 
Landet 778 823 875 938 926 
Utgifter til barnevernstjenesten av variert en del de siste fem årene, og hadde en topp i 2019.  De 
andre fire årene har utgiftene til barnevern årlig ligget på mellom 1,0 til 1,4 mill. kroner. 

Brutto driftsutgifter for funksjon 231, aktivitetstilbud barn og unge i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 0 0 0 0 0 
KG15 - - - - 290 
Nordland 217 222 255 251 219 
Landet 249 258 280 284 285 
Dønna kommune ha ikke regnskapsført utgifter til aktivitetstilbud til barn og unge de siste fem årene. 

Brutto driftsutgifter til funksjon 370, bibliotek i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 546 543 524 567 509 
KG15 - - - - 573 
Nordland 312 309 329 338 332 
Landet 305 309 325 337 329 
Bibliotektilbudet i Dønna har vært stabilt over tid og har et stabilt utgiftsnivå. 

Brutto driftsutgifter til funksjon 373, kino i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 0 0 0 0 0 
KG15 - - - - 21 
Nordland 122 116 134 127 102 
Landet 95 92 95 90 67 
Det er ikke regnskapsført utgifter til kinodrift i Dønna kommune de siste fem årene. 
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Brutto driftsutgifter til funksjon 375, muséer i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 262 202 279 218 225 
KG15 - - - - 417 
Nordland 115 119 122 115 133 
Landet 115 114 124 150 148 
Dønna kommune har hatt et langvarig samarbeid med Helgeland museum om museumsdrift og 
formidling i kommunen.  Kostnaden på funksjon 375 er tilskuddet til Helgeland museum. 

Brutto driftsutgifter til funksjon 380, idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 38 0 0 12 18 
KG15 - - - - 300 
Nordland 337 314 304 344 524 
Landet 306 335 341 393 382 
Dønna kommune har i liten grad regnskapsført utgifter til idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg.  I 
budsjettet for 2021 er det satt av en pott på 317 450 kroner til vedlikehold. 

Brutto driftsutgifter til funksjon 381, kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 141 163 166 144 140 
KG15 - - - - 840 
Nordland 660 684 723 770 752 
Landet 653 696 725 759 785 
Kostnadene knyttet til KOSTRA-funksjon 381 kommunale bygg og idrettsanlegg er i hovedsak 
avskrivningskostnader til kommunale anlegg. 

Brutto driftsutgifter til funksjon 390, den norske kirke i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 941 970 1 072 1 037 1 055 
KG15 - - - - 1 446 
Nordland 665 684 726 735 737 
Landet 494 501 515 518 527 
Dønna kommune har ansvaret for tilskudd til Den norske kirke i Dønna.  Overføringene fra 
kommunen til Kirkelig fellesråd ligger på rundt 1,5 mill. kroner i året. 

Brutto driftsutgifter for funksjon 242, råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid i kroner per 
innbygger 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Dønna 1 023 932 880 923 967 
KG15 - - - - 1 468 
Nordland 1 436 1 638 1 612 1 555 1 394 
Landet 1 112 1 183 1 217 1 247 1 168 
Kostnadene knyttet til funksjon 242, råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid gjelder først og 
fremst kjøp av tjenester fra Herøy kommune som er vertskapskommune for felles NAV-kontor, og til 
kjøp av krisesentertjenester fra Vefsn kommune. 
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Brutto driftsutgifter for funksjon 273, arbeidsrettede tiltak i kommunal regi i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 489 607 699 769 621 
KG15 - - - - 514 
Nordland 136 141 135 129 168 
Landet 204 214 222 230 239 
Kostnadene regnskapsført på KOSTRA-funksjon 273 dreier seg om tilskudd til Dønna ASVO AS og kjøp 
av tjenester fra bedriften. 

Brutto driftsutgifter for funksjon 276, kvalifiseringsordningen i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 43 145 193 155 0 
KG15 - - - - 33 
Nordland 158 161 157 168 174 
Landet 243 237 242 269 301 
Dette er utgifter til kvalifiseringsstønad. 

Brutto driftsutgifter for funksjon 281, ytelser til livsopphold i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 919 1 222 1 144 1 678 2 042 
KG15 - - - - 1 023 
Nordland 1 034 1 122 1 168 1 170 1 106 
Landet 1 207 1 274 1 344 1 334 1 305 
Kostnadene til bidrag til livsopphold regnskapsføres på denne KOSTRA-funksjonen. 

Brutto driftsutgifter for funksjon 283, bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig i kroner 
per innbygger 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Dønna 185 0 0 0 0 
KG15 - - - - 140 
Nordland 129 112 116 132 151 
Landet 293 306 326 353 335 
Det er vanligvis utgifter til boligtilskudd ved etablering som har blitt regnskapsført på denne 
funksjonen.  Dette skjedde i 2016.  I budsjettet for 2021 er det for første gang på fire år satt av midler 
til dette, med 20 000 kroner. 
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250 Dønna barnehage 
Beskrivelse av enheten 
Ansvaret for enheten «250 Dønna barnehage er lagt til styrer Eva Solfjeld, og ivaretar følgende 
funksjoner: 

• Barnehagedrift 
• Spesialpedagogisk hjelp 

Vedtatt mål for enheten 
Planprosessene for kommunestyreperioden 2019 – 2023 er startet, men det er ikke fullført noen 
planprosesser enda.  Sist vedtatt kommuneplan er gammel og lite relevant.  Når ny samfunnsdel for 
kommuneplanen er på plass vil politiske føringer bli tatt inn. 

Vedtatte rammer for enheten (i hele tusen) 
Dønna barnehage R2019 B2020 B2021 B2022 B2023 B2024 

Sum utgifter  6 010 5 292 5 726 5 726 5 726 5 726 
Sum inntekter  -1 293 -1 043 -999 -999 -999 -999 
Netto utgift  4 717 4 249 4 727 4 727 4 727 4 727 
Dønna barnehage har hatt et stabilt driftsnivå de siste årene.  I budsjettet for 2020 ble vikarposten til 
barnehagen redusert med 150 000 kroner.  Vikarposten har allerede et overforbruk så langt i 2021, 
men dette utjevnes av refusjon sykepenger. 

Personalressurser 
Basert på lønnsutbetalinger til faste stillinger per 30. april 

Ansvar 30.04.17 30.04.18 30.04.19 30.04.20 30.04.21 
2500 Dønna barnehage 7,11 8,51 9,71 8,41 9,01 
Sum 7,11 8,51 9,71 8,41 9,01 
Dønna barnehage har budsjettert med en bemanning på 8,40 årsverk i 2021.  Avviket mellom hva 
som er budsjettert og stillingsressurs som er registrert skyldes av barnehagen har en lærling som har 
budsjettert 40 % lønn, men arbeider i 100 % stilling. 

Oppdrag og tiltak 
Dønna barnehage deltar i regionalt samarbeid om barnehageutvikling sammen med barnehager i 
Herøy og Nesna, med følgende utviklingsområder: 

• Pedagogisk bruk av digitale verktøy 
• Språk 

Barnehagen deltar også i et større regionalt utviklingsarbeid kalt «Tett på Ytre Helgeland», som er et 
samarbeid mellom kommunene Dønna, Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Lurøy.  Målet med prosjektet 
er å få på plass en sømløs samhandling i støttesystemet rundt skoler og barnehager, og utvikle en 
inkluderende praksis og et lag rundt barna med riktig kompetanse på alle nivå. 

Risikovurderinger 
Tilstandsrapporten for skoler og barnehager i Dønna for 2020 viser at barnehagene drives rasjonelt, 
og at det per i dag er marginale ressurser til å arbeide med forebyggende tiltak og tidlig innsats.  
Kommunen har ingen egen spesialpedagogisk ressurs for barnehagesektoren i dag.  
Tilstandsrapporten anbefaler at man får dette på plass, og at man arbeider for å styrke rutiner og 
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arenaer for en mer målrettet og systematisk utvikling og faglig styrking av omsorgs- og læringsmiljøet 
i barnehagene i kommunen. 

Utvikling av nøkkeltall 
Brutto driftsutgifter for funksjon 201, førskole i kroner per innbygger 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Dønna 5 609 5 043 5 034 5 995 5 874 
KG15 - - - - 7 498 
Nordland 7 194 7 417 7 766 8 236 8 130 
Landet 7 961 8 169 8 505 8 807 8 757 
KOSTRA-tall for brutto driftsutgifter til barnehagedrift viser at Dønna kommune bruker betydelig 
mindre penger på barnehagedrift i kroner per innbygger enn sammenlignbare grupper, 
gjennomsnittet for Nordland og landet for øvrig. 

Brutto driftsutgifter for funksjon 211, styrket tilbud for førskolebarn i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 352 360 367 382 270 
KG15 - - - - 267 
Nordland 532 558 597 662 692 
Landet 632 673 718 770 769 
KOSTRA-tall for brutto driftsutgifter til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen viser at Dønna 
kommune i 2020 hadde et utgiftsnivå per innbygger på linje med gjennomsnittet for kommunene i 
Kommunegruppe 15.  Kostnadsnivået i Dønna for spesialpedagogisk hjelp i barnehagene ligger på 35 
– 40 % av gjennomsnittet for Nordland og landet for øvrig. 

Brutto driftsutgifter for funksjon 221, førskolelokaler og skyss i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 373 338 262 535 770 
KG15 - - - - 914 
Nordland 407 447 476 516 543 
Landet 538 574 595 609 625 
Dønna barnehage har fått nye tidsmessige lokaler.  Dette vises igjen på økningen i kostnadsnivået for 
barnehagelokaler i 2019 og 2020.  Dønna kommune har likevel lavere kostnader til barnehagelokaler 
per innbygger enn gjennomsnittet for Kommunegruppe 15. 

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn i barnehage i prosent 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 12,3 10,6 11,9 14,9 9,5 
KG15 - - - - 16,5 
Nordland 10,8 12,1 12,9 12,5 12,3 
Landet 16,4 17,3 18,3 19,0 19,3 
Dønna kommune har vedtak om å bosette 10 flyktninger per år.  I 2020 bosatte kommunen 9 
flykninger og i 2021 er det planlagt å bosette 10 flyktninger.  Barnehage blir påvirket av 
bosetningsvedtak, men det er vanskelig å forutse antall barn som kommer.  Dønna bosatte ikke 
flyktninger i 2018 og 2019.  Andel minoritetsspråklige barn har gått litt ned i 2020, men er forventet å 
øke igjen i 2021. 
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Barnetalls- og årsverksutvikling Dønna barnehage (BASIL, per 15. desember) 
 2016/17 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Godkjent leke- og oppholdsareal (m2) 155,4 155,4 155,4 173,0 173,0 
Antall barn 31 34 29 28 29 
Herav barn 3 – 6 år 19 25 19 18 17 
Herav barn 0 – 2 år 12 9 10 10 12 
Antall minoritetsspråklige barn 4 5 5 6 4 
Antall barn som får tilbud om særskilt 
språkopplæring 0 0 0 0 0 

Årsverk styrer 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Årsverk pedagoger 3,20 3,00 4,00 4,00 4,00 
Årsverk fagarbeider/assistent 3,00 3,00 2,80 2,80 2,80 
Årsverk ekstra ressursinnsats 0,40 0,40 0,30 0,00 0,00 
Årsverk lærling 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 
Årsverk totalt 7,87 7,67 8,37 8,07 8,07 
Dønna barnehage har hatt stabil drift både når det gjelder barnetall og ansatte de siste årene.  
Barnehagen har siden høsten 2018 hatt fire pedagoger, som er over normen.  Dette er positivt for 
kompetansen i barnehagen, og er i tråd med statlige føringer om styrket pedagogisk bemanning i 
barnehagene. 

Dønna barnehage har de siste to årene også hatt lærling, som er positivt for rekruttering til 
barnehagen, og som er med å styrke bemanningen i barnehagen, noe som har hatt stor betydning i 
håndteringen av pandemi og smittevern. 
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260 Dønna barne- og ungdomsskole 
Beskrivelse av enheten 
Ansvaret for enheten «260 Dønna barne- og ungdomsskole er lagt til rektor Ken Anfindsen, og 
ivaretar følgende funksjoner: 

• Grunnskoleopplæring 
• Skolefritidsordning 

Vedtatt mål for enheten 
Planprosessene for kommunestyreperioden 2019 – 2023 er startet, men det er ikke fullført noen 
planprosesser enda.  Sist vedtatt kommuneplan er gammel og lite relevant.  Når ny samfunnsdel for 
kommuneplanen er på plass vil politiske føringer bli tatt inn. 

Vedtatte rammer for enheten (i hele tusen) 
Dønna barne- og ungdomsskole R2019 B2020 B2021 B2022 B2023 B2024 

Sum utgifter  22 834 23 481 22 318 20 482 19 369 19 373 
Sum inntekter  -3 179 -2 413 -1 820 -1 820 -1 820 -1 820 
Netto utgift  19 655 21 067 20 498 18 661 17 549 17 553 
De vedtatte økonomiske mål i økonomiplanen vil måtte justeres da en nå vet at nedgangen i 
spesialundervisningen ikke blir så høy som antatt og at kommunen og skolen nå hvert år framover tar 
imot elever med minoritetsspråklig bakgrunn. 

Personalressurser 
Basert på lønnsutbetalinger til faste stillinger per 30. april 

Ansvar 30.04.17 30.04.18 30.04.19 30.04.20 30.04.21 

2600 Dønna barne- og ungdomsskole 31,66 32,36 31,21 31,24 35,10 
2601 SFO 1,65 2,25 1,25 1,25 1,25 
2602 Dønna kulturskole 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 
Sum 33,51 34,81 32,46 32,49 36,35 
Antall faste stillinger det betales lønn for er for høyt. Dette skyldes at det har blitt betalt fastlønn til 
personer som er inne i vikariat. Dette vil bli rettet opp ved første anledning.  

Oppdrag og tiltak 
Skolen er en Helsefremmende skole og har da fokus på fysiske aktiviteter, kosthold og tiltak som 
fremmer god psykisk helse.  Skolen er også en del av DEKOM-satsningen der vi samarbeider med 
skolene i Nesna og Herøy, samt Nord Universitet om pedagogisk bruk av IKT i undervisningen. Skolen 
er også en Trafikksikker skole. Faglig har kommunen sagt at DBU på eksamen og nasjonale prøver 
skal være likt eller bedre enn snittet i fylket/landet. 

Risikovurderinger 
Skolen drives med et minimum av ressurser. Dette gjør skolen sårbar ved endringer som medfører 
økonomiske ressursendringer, da det i hvert enkelt tilfelle må søkes om tilførsel. Det vil da også være 
vanskelig midt i et skoleår å rekruttere inn kvalifisert personell.  Rektor mener at en med tilførsel av 
ca. 40 % stilling kunne en fanget opp endringer. Endringer kan være at det kommer nye elever, eller 
at elever for en periode har behov for særskilte tiltak.  
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Utvikling av nøkkeltall 
Brutto driftsutgifter for funksjon 202, grunnskole i kroner per innbygger 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Dønna 17 513 18 163 19 244 19 513 18 812 
KG15 - - - - 16 714 
Nordland 12 100 12 615 13 208 13 665 13 130 
Landet 10 942 11 305 11 760 12 266 11 973 
Desentralisert struktur.  Spesped til privat skole 

Netto driftsutgifter for funksjon 202, grunnskole i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 15 213 16 066 17 103 17 554 17 279 
KG15 - - - - 14 792 
Nordland 11 048 11 416 11 865 12 294 12 002 
Landet 10 053 10 309 10 712 11 124 11 064 
Dønna kommune har noe høyere netto driftsutgifter til drift av grunnskole enn sammenlignbare 
grupper.  Kostnadsnivået er omtrent på samme nivå som for Lurøy kommune.  Dette kan antyde at 
desentralisert skolestruktur har en betydning.  Dønna kommune har en ganske høy andel elever med 
vedtak om spesialundervisning som også kan være medvirkende til et økt kostnadsnivå. 
 
Brutto driftsutgifter for funksjon 215, skolefritidstilbud i kroner per innbygger 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Dønna 731 674 743 562 662 
KG15 - - - - 583 
Nordland 659 679 697 712 694 
Landet 857 887 921 935 905 
Tallene viser at kommunen ligger på snittet av hva andre kommuner bruker på SFO. 

Brutto driftsutgifter for funksjon 222, skolelokaler i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 4 068 4 780 5 180 5 842 5 059 
KG15 - - - - 4 137 
Nordland 2 286 2 452 2 648 2 724 2 720 
Landet 2 195 2 277 2 407 2 485 2 508 
DBU har store arealflater sett opp mot antall elever og innbyggere. Dette gjør at utgiften per 
innbygger blir høy. 

Brutto driftsutgifter for funksjon 223, skoleskyss i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 732 728 717 621 408 
KG15 - - - - 533 
Nordland 259 268 278 286 262 
Landet 259 268 269 271 249 
Til tross for en desentralisert skolestruktur har Dønna kommune relativt lave utgifter til skoleskyss, 
og ligger på omtrent samme kostnadsnivå som Grane og Hemnes. 
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Elevtalls- og årsverksutvikling Dønna barne- og ungdomsskole (GSI, per 1. oktober) 
 2016/17 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Antall elever 142 135 127 127 122 
Antall lærere 26 25 25 25 24 
Antall kontaktlærere 8 10 9 8 8 
Årsverk ledelse 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
Årsverk undervisningspersonale 19,21 20,30 18,57 19,33 21,33 
Herav spesialundervisning 3,34 3,38 3,76 5,06 5,81 
Herav særskilt norskopplæring 1,61 0,96 0,98 0,00 0,85 
Herav morsmålsopplæring 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 
Årsverk assistenter 3,44 4,30 4,27 4,50 4,50 
Årsverk annet 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
Antall stillinger gitt til spesialundervisning vil gå ned de kommende årene samtidig som at tallene til 
særskilt norskopplæring vil gå opp. DBU vil de neste årene bruke 30 timer per år til innføringstilbud 
for nyankomne elever.  

Elevtallsprognose for Dønna kommune basert befolkningsframskriving fra SSB  
(alternativ MMMM) 

 2022 2023 2024 2025 2026 
1. kl 7 9 8 12 11 
2. kl 15 7 9 8 12 

3. kl 9 15 8 10 8 

4. kl 15 9 15 8 11 

5. kl 10 15 9 15 8 

6. kl 19 10 15 10 15 

7. kl 28 19 10 15 10 

8. kl 12 27 18 11 15 

9. kl 7 12 27 18 11 

10. kl 28 8 12 27 18 
Elevtall 150 131 131 134 119 
Tallene er antakelig satt for lavt da det synes som om det ikke er tatt høyde for tilflytting av 
minoritetsspråklige elever. 
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262 Løkta oppvekstsenter 
Beskrivelse av enheten 
Ansvaret for enheten «262 Løkta oppvekstsenter» er lagt til oppvekstleder Odd Arne Parelius, og 
ivaretar følgende funksjoner: 

• Barnehagedrift 
• Grunnskoleopplæring 
• Skolefritidsordning 

Vedtatt mål for enheten 
Planprosessene for kommunestyreperioden 2019 – 2023 er startet, men det er ikke fullført noen 
planprosesser enda.  Sist vedtatt kommuneplan er gammel og lite relevant.  Når ny samfunnsdel for 
kommuneplanen er på plass vil politiske føringer bli tatt inn. 

Vedtatte rammer for enheten (i hele tusen) 
Løkta oppvekstsenter R2019 B2020 B2021 B2022 B2023 B2024 

Sum utgifter  4 962 4 916 4 712 4 712 4 712 4 712 
Sum inntekter  -775 -363 -290 -290 -290 -290 
Netto utgift  4 187 4 552 4 422 4 422 4 422 4 422 

Personalressurser 
Basert på lønnsutbetalinger til faste stillinger per 30. april 

Ansvar 30.04.17 30.04.18 30.04.19 30.04.20 30.04.21 
2620 Løkta oppvekstsenter skole 6,53 7,22 5,64 4,89 4,91 
2621 Løkta oppvekstsenter SFO 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 
2622 Løkta oppvekstsenter barnehage 2,48 1,46 1,54 1,86 1,76 
Sum 9,01 8,89 7,18 6,75 6,67 
Sum stillinger ligger over faste stillinger pga. vikar og Korona. Faste stillingshjemmeler ved Løkta 
oppvekstsenter er på 6,36 stillinger. 

Oppdrag og tiltak 
Løkta oppvekstsenter har 14 elever. Som en mulig måte å spare på ble det for skoleåret 2020/21 
gjort innsparinger som ikke er mulig å videreføre: 

• Løkta oppvekstsenter var pålagt innsparinger som gjorde at vi først måtte fylle opp 
assistentbehovet i barnehagen og på SFO. For å komme innenfor bemanningsnormen i 
barnehagen/ SFO ble derfor assistentstilling flyttet fra skolen til barnehagen. Vi har pr. 1.april 
2021 ingen assistentressurs i bruk på skolen.  

• Vi planla sammen med DBU å gjennomføre digital tyskundervisning. Dette skulle gi 
innsparinger på 15 % stilling. Pga. stort kull i 9.klasse ved DBU og Korona var dette ikke mulig 
å gjennomføre som innsparing. For 10.klasse har denne undervisningen fungert godt. 

• Skolen må ha 2 kontaktlærer. Reduksjonen til 1 ble for tøff. Det har vært en svært stor 
belastning på lærer som har vært kontaktlærer for samtlige elever. 

• Innsparing ved å legge tyskundervisning til DBU vil ikke være mulig for 2021/22 da ingen 
elever har valgt tysk som tilvalgsfag. 

• Innsparing gjennom å kutte IKT ansvarlig ved skolen har ikke vært bra. For skoleåret 2021/22 
må IKT ansvarlig på plass. 
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Disse endringene gjør at vi for skoleåret 2021/22 må slå sammen flere timer på 1-7.klasse. 

Risikovurderinger 
• Kantine/ skolelunsj for alle elever i Dønna har blitt vedtatt av politikerne uten at det er full 

finansiert. Løkta skole har gjennom flere år tilbudt skolelunsj 2 ganger i måneden. Fra 1.mai 
har vi utvidet til 2 ganger i uken. Dersom dette skal bli en permanent ordning, må det settes 
av midler og gjøres tilsetting av en som kan ha ansvaret for driften. 

• Løkta oppvekstsenter har svært dårlige garderobeforhold. Det er satt av 2,5 millioner i 
budsjettet for å bygge nye. Nordland Teknikk har laget et forslag til garderobeløsning. Denne 
løsninger ser svært bar ut, men vil nok ikke kunne finansieres uten tippemidler. 

• Uteområdet for elevene på skolen er også lite innbydende da det ikke finnes lekeutstyr og 
uteområdet mangler belysning.  Her er det satt av 200 000 kroner på budsjettet for 2021. 
Sammen med 200 000 kroner som er satt av til asfaltering bør en kunne komme et stykke i å 
få til en samlet plan for uteområdet på skolen. 

Løkta oppvekstsenter har sammen med ildsjeler i Løkta IL laget et en skisse til løsning for hvordan 
dette kan løses. Dette må prioriteres av Dønna kommune og legges inn i planer for anlegg. På den 
måten vil det være mulig å søke om tippemidler som en del av finansieringen av prosjektet. 

Løkta oppvekstsenter ønsker å være en møteplass for alle i bygda. Dønna kommune er med i et 
prosjekt; "Helsefremmende møteplass for eldre i Dønna kommune". Ved å bygge garderober og lage 
et uteområde som vist på planen, vil Løkta oppvekstsenter kunne bli en flott møteplass for eldre. Her 
kan de da få gode garderober dersom de blir bygget og som gjør at de kan benytte skolens gymsal. 
Biblioteket vil legge til rette med en kaffekrok. Ute ved garderobene vil det bli laget en tilrettelagt 
plass der de kan være sammen med elevene. Dersom vi så kan få lagt inn lunsj på skolen kan det 
legges til rette for de eldre her.  

Utvikling av nøkkeltall 
Brutto driftsutgifter for funksjon 201, førskole i kroner per innbygger 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Dønna 5 609 5 043 5 034 5 995 5 874 
KG15 - - - - 7 498 
Nordland 7 194 7 417 7 766 8 236 8 130 
Landet 7 961 8 169 8 505 8 807 8 757 
KOSTRA-tall for brutto driftsutgifter til barnehagedrift viser at Dønna kommune bruker betydelig 
mindre penger på barnehagedrift i kroner per innbygger enn sammenlignbare grupper, 
gjennomsnittet for Nordland og landet for øvrig. 

Brutto driftsutgifter for funksjon 211, styrket tilbud for førskolebarn i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 352 360 367 382 270 
KG15 - - - - 267 
Nordland 532 558 597 662 692 
Landet 632 673 718 770 769 
KOSTRA-tall for brutto driftsutgifter til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen viser at Dønna 
kommune i 2020 hadde et utgiftsnivå per innbygger på linje med gjennomsnittet for kommunene i 
Kommunegruppe 15.  Kostnadsnivået i Dønna for spesialpedagogisk hjelp i barnehagene ligger på 35 
– 40 % av gjennomsnittet for Nordland og landet for øvrig. 
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Brutto driftsutgifter for funksjon 221, førskolelokaler og skyss i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 373 338 262 535 770 
KG15 - - - - 914 
Nordland 407 447 476 516 543 
Landet 538 574 595 609 625 
Dønna barnehage har fått nye tidsmessige lokaler.  Dette vises igjen på økningen i kostnadsnivået for 
barnehagelokaler i 2019 og 2020.  Dønna kommune har likevel lavere kostnader til barnehagelokaler 
per innbygger enn gjennomsnittet for Kommunegruppe 15. 

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn i barnehage i prosent 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 12,3 10,6 11,9 14,9 9,5 
KG15 - - - - 16,5 
Nordland 10,8 12,1 12,9 12,5 12,3 
Landet 16,4 17,3 18,3 19,0 19,3 
Dønna kommune har vedtak om å bosette 10 flyktninger per år.  I 2020 bosatte kommunen 9 
flykninger og i 2021 er det planlagt å bosette 10 flyktninger.  Barnehage blir påvirket av 
bosetningsvedtak, men det er vanskelig å forutse antall barn som kommer.  Dønna bosatte ikke 
flyktninger i 2018 og 2019.  Andel minoritetsspråklige barn har gått litt ned i 2020, men er forventet å 
øke igjen i 2021. 

Brutto driftsutgifter for funksjon 202, grunnskole i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 17 513 18 163 19 244 19 513 18 812 
KG15 - - - - 16 714 
Nordland 12 100 12 615 13 208 13 665 13 130 
Landet 10 942 11 305 11 760 12 266 11 973 
Dønna kommune har noe høyere netto driftsutgifter til drift av grunnskole enn sammenlignbare 
grupper.  Kostnadsnivået er omtrent på samme nivå som for Lurøy kommune.  Dette kan antyde at 
desentralisert skolestruktur har en betydning.  Dønna kommune har en ganske høy andel elever med 
vedtak om spesialundervisning som også kan være medvirkende til et økt kostnadsnivå. 
 
Brutto driftsutgifter for funksjon 215, skolefritidstilbud i kroner per innbygger 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Dønna 731 674 743 562 662 
KG15 - - - - 583 
Nordland 659 679 697 712 694 
Landet 857 887 921 935 905 
Tallene viser at kommunen ligger på snittet av hva andre kommuner bruker på SFO. 

Brutto driftsutgifter for funksjon 223, skoleskyss i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 732 728 717 621 408 
KG15 - - - - 533 
Nordland 259 268 278 286 262 
Landet 259 268 269 271 249 
Til tross for en desentralisert skolestruktur har Dønna kommune relativt lave utgifter til skoleskyss, 
og ligger på omtrent samme kostnadsnivå som Grane og Hemnes. 
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Barnetalls- og årsverksutvikling Løkta oppvekstsenter (BASIL, per 15. desember) 
 2016/17 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Godkjent leke- og oppholdsareal (m2) 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 
Antall barn 8 4 4 7 7 
Herav barn 3 – 6 år 4 3 3 4 4 
Herav barn 0 – 2 år 4 1 1 3 3 
Antall minoritetsspråklige barn 3 0 0 1 0 
Antall barn som får tilbud om særskilt 
språkopplæring 0 0 0 0 0 

Årsverk styrer 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
Årsverk pedagoger 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Årsverk fagarbeider/assistent 1,42 0,46 0,57 1,00 1,10 
Årsverk ekstra ressursinnsats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Årsverk lærling 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Årsverk totalt 2,92 1,86 1,97 2,35 2,45 
Antall barn i barnehagen ved Løkta oppvekstsenter har variert en del de siste fem årene.  Det er 
positivt at andelen barn 0-2 år ikke har gått vesentlig ned.  Økningen i assistentressurs fra 2019 til 
2020 skyldes at det ble avdekket i et tilsyn fra Statsforvalteren at Løkta oppvekstsenter ikke oppfylte 
bemanningsnormen. 
 
Elevtalls- og årsverksutvikling Løkta oppvekstsenter (GSI, per 1. oktober) 

 2016/17 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 
Antall elever 19 16 12 12 14 
Antall lærere 7 7 5 6 5 
Antall kontaktlærere 2 2 2 1 2 
Årsverk ledelse 0,51 0,51 0,51 0,50 0,50 
Årsverk undervisningspersonale 4,37 4,30 3,06 3,25 3,28 
Herav spesialundervisning 0,68 0,38 0,30 0,15 0,21 
Herav særskilt norskopplæring 0,21 0,21 0,00 0,00 0,00 
Herav morsmålsopplæring 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 
Årsverk assistenter 0,36 0,71 0,50 0,36 0,10 
Årsverk annet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elevtallet ved Løkta oppvekstsenter har vært relativt stabilt de siste fem årene, og det ser ut til at det 
vil være stabilt de kommende årene også. 
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280 Voksenopplæringen 
Beskrivelse av enheten 
Ansvaret for enheten «280 Voksenopplæringen» er lagt til rektor Knut Mathisen, og ivaretar følgende 
funksjoner: 

• Bosetting av flyktninger (pr nå underlagt rådmannens stab). 
• Voksenopplæring for flyktninger og innvandrere 
• Grunnskole for voksne 
• Undervisning for voksne med spesielle behov. 
• Ekstern oppdrags undervisning 

Kommunedirektøren har bestemt at flyktningetjenesten skal legges inn under Voksenopplæringen i 
løpet av 2021. 

Vedtatt mål for enheten 
Planprosessene for kommunestyreperioden 2019 – 2023 er startet, men det er ikke fullført noen 
planprosesser enda.  Sist vedtatt kommuneplan er gammel og lite relevant.  Når ny samfunnsdel for 
kommuneplanen er på plass vil politiske føringer bli tatt inn. 

Vedtatte rammer for enheten (i hele tusen) 
Voksenopplæringen R2019 B2020 B2021 B2022 B2023 B2024 

Sum utgifter  3 821 3 343 3 109 3 572 3 572 3 572 
Sum inntekter  -1 760 -1 300 -1 269 -1 589 -1 589 -1 589 
Netto utgift  2 061 2 042 1 840 1 983 1 983 1 983 
 

Personalressurser 
Basert på lønnsutbetalinger til faste stillinger per 30. april 

Ansvar 30.04.17 30.04.18 30.04.19 30.04.20 30.04.21 
1172 Flyktningadministrasjon 2,10 2,16 1,00 0,00 1,00 
2800 Voksenopplæring 5,17 5,79 4,95 4,95 5,13 
Sum 5,17 5,79 4,95 4,95 5,13 
Sum stillinger ligger over det faste antall stillinger som enheten har (Voksenopplæringen), og skyldes 
eksterne oppdragstillinger og vikarer, disse er ikke faste stillinger. 

Oppdrag og tiltak 
Dønna voksenopplæring (DVO) har ansvaret for all kommunal voksenopplæring. Virksomhetsansvar 
er definert i Opplæringsloven og Integreringsloven. Voksenopplæringen har to klasser i tillegg til 
ekstern undervisning. Dønna kommune er en av syv kommuner på Helgeland som har fått tildelt 
flyktninger i 2020 og 2021.                                                                                                                                                                             

DVO har skoleåret 2020/2021 tatt ned delingstallet på undervisningen og fjernet funksjonstillegg i 
henhold til de kutt som var pålagt oss med 246 000 kroner.  Tilbudet er nå på et minimum som ikke 
er mulig å redusere mer.                                                                                                                                        

På grunn av mottak av nye flyktninger er det helt nødvendig å få kompensert den økte 
undervisningsrammen fra 2021 fra 3 til 5 dager på introduksjonsgruppen, som innebærer en økning 
på rundt 0,6 årsverk, for å ivareta et fullverdig og lovbestemt tilbud for de nye ankommende 
flyktningene.                                                                                                                                                             
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DVO har et stort behov for innkjøp av nye PC er både på elev og lærersiden og i tillegg læremidler i 
forbindelse med ny læreplan i norsk med samfunnskunnskap, den nye integreringsloven og 
fagfornyelsen.  

Enheten vil jobbe bevist for å utvide ekstern drift.   

Risikovurderinger 
En forutsigbar tildeling av (voksne) flyktninger til Dønna kommune er “nøkkelen” til at driften kan 
holdes på dagens nivå. De to årene uten flyktninger har skapt store utfordringer for oss som enhet.  
Den nye integreringsloven setter store utfordringer til den enkelte kommune, skal nå ha et tettere 
samarbeid med Fylkeskommunen.  Viktig at grunnskoletilbudet består som nå, da det gir de aktuelle 
studentene muligheten for grunnleggende utdanning de ikke har med seg fra hjemlandet.  DVO 
driver nå på et minimumsnivå ut ifra de oppgaver enheten skal utføre. 

Utvikling av nøkkeltall 
Brutto driftsutgifter for funksjon 213, voksenopplæring i kroner per innbygger 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Dønna 2 296 2 913 2 730 2 621 2 123 
KG15 - - - - 967 
Nordland 931 948 904 826 710 
Landet 748 819 805 752 669 
Dønna kommune er en liten kommune som har satset på integrering, og lykkes med det. Gir tilbud 
både på intro, grunnskole og spesialundervisning for voksne, i tillegg til ekstern undervisning og 
nettundervisning. Vi er blant de kommunene som tar imot flyktninger, og dermed følger 
introduksjonsordningen. Mange kommuner i Nordland/Norge har et begrenset 
voksenopplæringstilbud, som bare rettes mot innvandrere, og dermed har et lavt forbruk av 
lærerressurser, og dette fører igjen til lave driftsutgifter. 

Netto driftsutgifter for funksjon 213, voksenopplæring i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 560 1 267 1 116 1 423 1 379 
KG15 - - - - 241 
Nordland 218 248 347 417 324 
Landet 232 273 335 380 344 
Nettoutgiftene som her kommer fram, baserer seg ut ifra per capita tilskudd og grunntilskudd 
norskundervisning. 

Statistikk for flyktning- og integreringstjenesten i Dønna (Fra IMDI) 
Tema 2016 2017 2018 2019 2020 

Anmodning om bosetting av flyktninger 20 10 0 0 10 
Vedtak om bosetting av flyktninger 15 10 0 0 10 
Faktisk bosetting av flyktninger 15 10 0 0 9 
Antall deltakere i introduksjonsprogrammet 22 37 27 15 8 
Tilskudd fra IMDI (i hele tusen) 12 572 18 295 14 261 7 183 5 584 
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen (i hele 
tusen) 

3 238 4 087 3 798 3 593 2 910 

Brutto driftsutgifter til VO (i hele tusen) 789 1 778 1 552 1 951 1 891 
Voksenopplæringen påvirkes i stor grad av kommunens bosetting av flyktninger.  I 2018 og 2019 ble 
det ikke bosatt flyktninger i kommunen.  Det er utfordrende å planlegge driften når den ikke er klart 
hvor mange flyktninger kommunen faktisk får bosette i tiden som kommer, og når dette eventuelt 
skjer.  En annen faktor som påvirker voksenopplæringen og Dønna kommunes økonomi er 
finansieringen av introduksjonsordningen.  Kommunen mottar tilskudd for hele første driftsår når 
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bosettingen starter.  Dersom bosettingen skjer sent på året vil mesteparten av tilskuddet være 
ubrukt, og være med å skape et positivt regnskapsmessig resultat for kommunen.  Utgiftene knyttet 
til introduksjonsordningen kommer likevel.  Det er også slik at tilskuddet de to første årene i 
introduksjonsordningen er vesentlig høyere enn de tre påfølgende årene, der tilskuddet trappes ned.  
Det at inntekter kommer tidlig, mens utgiftene fordeler seg jevnt over en treårsperiode gjør at det er 
behov for å sette av overskytende midler til fond, og deretter hente ut midlene igjen i påfølgende års 
budsjetter.  
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300 Helse og omsorg 
Beskrivelse av enheten 
Helse og omsorg er kommunens største enhet både personellmessig og økonomisk. Overordnet 
ansvar for enheten «300 Helse og omsorg» er lagt til Helse- og omsorgsleder Rune Ånes.  

Helse og omsorg (HO) ivaretar følgende funksjoner (ikke utfyllende): 

• Legetjenester (Fastleger og opplæring og veiledning av LIS1-leger) 
•  Tilsynslege Dønna sykehjem/Sykehjemslege 
• Legevakttjeneste 
• Samfunnsmedisinske oppgaver: 

o Smittevernarbeid inkl. ansvar for kommunal smittevernplan (Smittevernloven og Lov 
om midlertidige endringer i smittevernloven) 

o Folkehelsearbeid (Se: Folkehelselovens kapittel 2) 
o Miljørettet helsevern (Se folkehelselovens kapittel 2 og                                               

Plan og bygningslovens §10-1) foreløpig med innleid bistand fra Helse og miljøtilsyn 
Salten (HMS) 

• Helsestasjon  
o  skolehelsetjeneste 
o IP Koordinator ansvar for rehabilitering av barn og unge<18 år 
o Koordinatorrolle for barn som pårørende 
o Oppfølging av vaksinasjonsprogrammer 
o Veiledning av foreldre/svangerskapskontroll 
o Samarbeid med barnevern/BUP/andre eks.-flyktningetjenesten 

• Rusforebyggende tiltak 
• Psykiatrisk sykepleier  

o Koordinatoransvar for pakkeforløp/utskriving rus/psykiatri 
• 22 Sykehjemsplasser 
• Kommunal Rehabilitering  
• Hjemmetjenesten  

o Helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleie) 
o Praktisk bistand med/uten opplæring i hjemmet inkl. hjemmehjelp 
o Miljøterapeutiske oppgaver psykisk funksjonshemmede 

• Omsorgsboliger (Glein/Åssletta) 
• Avlasting ( i og utenfor institusjon) 
• Støttekontakt 
• Koordinerende enhet for helse og omsorgstjenester 
• (Kreftkoordinator -er ønskelig) 
• Koordinator for personer med demenssykdom 
• Kommunal akutt døgnenhet for somatikk og rus/psykiatri. En øremerket seng er lagt til 

Dønna sykehjem. 

Vedtatt mål for enheten 
Det er vedtatt ny Helse og mestringsplan (HM) 27. april 2021 (K-sak14/ 2021) I planprogrammet, 
vedtatt av driftsutvalget 17. februar 2020 omtales planen som «kommunedelplan for helse og 
omsorg 2020-2032». Navnet er siden endret endelig til «Helse- og mestringsplan». 
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 Planen omtaler strategier for utvikling av helse- og omsorgstjenestene i Dønna kommune i 
planperioden. Formålet med strategiene er å gi en retning for utvikling som skal gi best mulig 
tjenester for innbyggerne i Dønna på lang sikt.  

Strategiene er imidlertid ingenting verdt hvis de ikke følges opp av tiltak. Det er viktig at arbeidet 
med tiltakene blir forankret både i tjenestene og i kommunens politiske organer.  

Det er nødvendig å anslå hvor mye tiltakene koster og prioritere hva som er mulig innenfor rammene 
som er tilgjengelig. Dette arbeidet må bli en del av arbeidet med budsjett og økonomiplan. 

 Tanken er altså at strategiene i planen skal gi en tydeligere retning for arbeidet med disse to 
styringsdokumentene. Det er nødvendig med langsiktige strategier (forebygging) og mere kortsiktige 
strategier (daglig drift) 

Planen er bygd opp rundt mestring som den sentrale bærebjelken. Grunnene til dette valget er flere;  

• Mestring, fremfor omsorg, gir innbyggerne større anledning for å bo hjemme lenge som 
mulig.  

• Innbyggerne bør få muligheten til å delta i samfunnet og leve hjemme så lenge som mulig. 
Dette innebærer å få støtte til å mestre hverdagen, til tross for sykdom og funksjonssvikt.  

• Ved å bo hjemme, og mestre hverdagene, er anledningen til å delta i det vanlige sosiale livet 
større enn på institusjon.  

• Det økonomiske perspektivet – hjemmebaserte tjenester er mer økonomisk effektive enn 
tilsvarende på institusjon.  

• Personalbehovet er noe mindre, ved at den enkelte bruker/pasient over tid har lavere behov 
for støtte hjemme enn ved å være beboer på institusjon.  

• Det bør lages en handlingsplan med tiltak som er knyttet til de ulike avsnittene i planen. 

Vedtatte rammer for enheten (i hele tusen) 
Helse-/legetjeneste R2019 B2020 B2021 B2022 B2023 B2024 

Sum utgifter  12 334 10 118 11 166 11 166 11 166 11 166 
Sum inntekter  -3 740 -2 735 -2 736 -2 736 -2 736 -2 736 
Netto utgift  8 595 7 383 8 430 8 430 8 430 8 430 

Dønna omsorgssenter R2019 B2020 B2021 B2022 B2023 B2024 
Sum utgifter  25 502 27 174 26 277 24 042 24 042 24 042 
Sum inntekter  -6 176 -5 456 -4 437 -4 437 -4 437 -4 437 
Netto utgift  19 326 21 718 21 841 19 606 19 606 19 606 

Hjemmetjeneste R2019 B2020 B2021 B2022 B2023 B2024 
Sum utgifter  25 201 25 810 23 873 23 023 23 023 23 023 
Sum inntekter  -4 702 -5 008 -2 408 -2 408 -2 408 -2 408 
Netto utgift  20 499 20 802 21 465 20 615 20 615 20 615 
 
Det vises til ESA sak 20/18-45. Det ble signalisert rammenedtrekk på ca. 4 mill. for Helse- og omsorg i 
økonomiplanperioden, noe som kun kan løses igjennom nedbemanning og påfølgende reduksjon i 
tjenestetilbud som skissert. 

 Nedtrekket i 2021 ble ikke iverksatt politisk fra primo 2021, men forskjøvet til høsten 2021. Da 
behovet for å opprettholde innvilgede tjenester ikke tilsier at dette er mulig. Fra høsten 2021 bør det 
tilstrebes å ikke iverksette rammenedtrekk i økonomiplanperioden for Helse og omsorg. Dønna 
kommune kan ikke planlegge å gi et uforsvarlig tjenestetilbud og uforsvarlig tjenestekvalitet for 
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brukere. Det er et gjennomgående forsvarlighetskrav i Arbeidsmiljølov og helselovgivningen inkl. 
kvalitetsforskriften som gjelder. 

Produksjon av tjenester forventes å øke som følge av demografiske endringer, samhandlingsreform 
og krav til kompetanse og tjenestekvalitet i vedtatt helse- og mestringsplan. 

Det er tilsatt mer personell for å styrke tjenestene for funksjonshemmede i 2021. Behovet er 
forventet å øke da vi har flere brukere som har økt behov for omfang og kvalitetsforbedring av sine 
tjenester i økonomiplanperioden. Dønna har flere uløste oppgaver knyttet til kommunal 
rehabilitering, rus og psykiatri samt utvikling av heldøgns helse- og omsorgstjenester til 
hjemmeboende. De facto har antall årsverk i Helse og omsorg blitt redusert fra 58,56 årsverk per 
30.04.17 til 54,42 årsverk per 30.04.2021, til tross for økning på ett årsverk fra 2021. 

Siden helse- og mestringsplanen blant annet peker på at tilbud om heldøgns pleie- og omsorgstilbud i 
hjemmet skal være det primære, må hjemmetjenesten oppgraderes til å gi tilbud om pleie- og 
omsorgstilbud også på natt fra 2022, for å unngå unødvendig bruk av sykehjemsplasser. 

Det planlegges å overføre ansvar for heldøgns pleie- og omsorgstilbud i omsorgsboliger på DOS fra 
ansvar «3400 Hjemmetjeneste» til ansvar «3300 Dønna omsorgssenter» fra 01.01.22.  Dette vil ha 
personellmessige konsekvenser. 

Planen peker også på at tiltak som oppfølging av kvalitetsreformen for eldre «Leve hele Livet», krever 
at en utarbeider «Strategisk handlingsplan for eldreomsorgen i Dønna kommune». Dette arbeidet er i 
startfasen og bør være politisk behandlet i 2021. Handlingsplanen er en avgjørende forutsetning for å 
kunne søke øremerkede tilskudd via statsbudsjettets Kap.765. 

Personalressurser 
Basert på lønnsutbetalinger til faste stillinger per 30. april 

Ansvar 30.04.17 30.04.18 30.04.19 30.04.20 30.04.21 
3200 Helsestasjon 1,00 2,00 1,80 0,90 1,00 
3201 Legetjeneste 4,80 6,80 5,80 3,80 5,00 
3203 Rusprosjekt 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
3205 Psykisk helse 0,50 0,00 1,00 1,00 1,00 
3300 Dønna omsorgssenter 28,41 28,08 27,09 26,79 26,36 
3400 Hjemmetjenesten 21,85 21,03 18,99 20,77 23,96 
Sum 58,56 59,91 55,68 54,46 54,42 
  
Personalressursene er redusert i perioden tabellen viser til. Bemanningsøkning er en forutsetning for 
at heldøgns pleie- og omsorgstilbud i hjemmetjenesten skal realiseres fra 2022. Det forventes økt 
ressursbehov innen rus og psykiatri, helsestasjon, helsesekretær samt forebyggende tjenester og 
kommunal rehabilitering. Avdelingsledere gir utfyllende signaler i årsmelding 2020.  

Oppdrag og tiltak 
Ny helse- og mestringsplan er vedtatt av kommunestyret 27.04.21. 

• Det bør lages en handlingsplan med tiltak som er knyttet til de ulike avsnittene i planen. 
• Oppdatert rus og psykiatriplan er utarbeidet med ikke politisk behandlet pr dato. 
• Bedre samarbeid mellom rus og psykiatri og helsestasjon/skolehelsetjeneste utvikles. 
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Risikovurderinger 
1. Økonomi er en faktor som vil være avgjørende for å følge opp retning og tiltak skissert som 

følge av helse- og mestringsplan. Det vises til kommentar i punkt om rammer og økonomi 
over. 
 

2. Tilgang på tilstrekkelig personell med riktig kompetanse er en utfordring i hele Helse og 
omsorg.  Et eksempel er fysioterapeuter og ergoterapeuter.  I fremtiden vil det være behov 
for nye former for kompetanse opp mot velferdsteknologi og opplæring. 
 

3. Sårbarhet og fare for svikt i kontinuitet i tjenestene som følge av at få ansatte (f.eks. 
avdelingsledere) har svært mange ulike oppgaver. Konsekvens ved fravær blant 
nøkkelpersonell er at drift og tjenestetilbud kan svikte. Helse og omsorg bør arbeide videre 
med tiltak for å redusere sårbarhet og styrke kontinuitetsplanlegging. 
 

4. Organisering og ledelse må fungere og ledere må få lede mere strategisk. I dag går mye tid til 
administrative oppgaver i stedet for ledelse og utviklingsarbeid innad i virksomhetene. 

a. Det må utarbeides virksomhetsplaner årlig i hver avdeling inkl. intern risiko og 
sårbarhetsanalyse. 

b. Forskrift om ledelse og kvalitet i Helse og omsorg må etterleves bedre. Jfr. pkt. a. 
c. Helse og omsorg har for lav bemanning til å håndtere alle oppgaver som bør og kan 

utføres - spesielt utviklingsoppgaver. Helgelandssykehus 2025 gir forventning om at 
flere polikliniske konsultasjoner må utføres av kommunen selv, noe som krever 
annen kompetanse på enkelte områder. 
 

5. Uhensiktsmessige bygg og lokalisering av bygg.  
a. Det vises til rapport «Alternativer og kriterier for utvikling av heldøgnstilbudet i 

Dønna kommune». 
b.  Deler av dagens bygningsmasse krever omfattende rehabilitering for å møte 

fremtidens krav til funksjonelle bo- og arbeidslokaliteter. Alternative løsninger må 
vurderes igjennom utarbeidelse av overordnet boligpolitisk plan. 

c. Andre etasje på Åssletta er uegnet til kontorer og må erstattes med godkjente 
lokaliteter snarest, da bruksforbud foreligger. 

d. Det er for få omsorgsboliger og hardbruksboliger med mulighet for 
medleverordninger for brukere med behov for 1:1 og 2:1 bemanning for 
utviklingshemmede samt rus og psykiatri. Det haster å få bygget ut flere boliger med 
felles eller egen døgnbemanning. 

e. Samlokalisering av helse og omsorgstjenester i nytt bygg vil gi bedre ressursutnytting 
og kompetanse. (helsehus) 

f. Helserom må på plass som følge av føringer i nasjonal sykehusplan 21-25. 
 

6. Egnet organisasjon, delegasjoner og rammer for drift. 
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Utvikling av nøkkeltall 
Brutto driftsutgifter for funksjon 232, forebygging, helsestasjons- og skoletjeneste i kroner per 
innbygger 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Dønna 421 506 633 715 669 
KG15 - - - - 991 
Nordland 706 749 829 896 870 
Landet 670 729 804 869 880 
Driftsutgiftene knyttet til KOSTRA-funksjon «232 forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste» 
er i hovedsak knyttet til lønn.  Kostnadsnivået er noe lavere enn hos sammenlignbare grupper.  
Enhetsleder mener sektoren bør styrkes. 

Brutto driftsutgifter for funksjon 233, annet forebyggende helsearbeid i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 415 402 339 333 441 
KG15 - - - - 583 
Nordland 331 364 370 378 425 
Landet 254 274 319 351 473 
Folkehelse og miljørettet helsevern må styrkes. Kommunelege 1 funksjon er per 01.01.21 styrket 
med 20 % fra 80 – 100 % stilling for å styrke samfunnsmedisinske oppgaver. Folkehelsekoordinator 
må på plass igjen. Stilling som kommunefysioterapeut bør etableres for å ivareta sykehjem, 
folkehelse og hverdagsrehabilitering. 

Netto driftsutgifter for funksjon 233, annet forebyggende helsearbeid i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 164 117 148 -71 -87 
KG15 - - - - 385 
Nordland 238 240 255 242 290 
Landet 179 193 229 248 378 
Differansen mellom brutto- og nettoutgifter i forhold til forebyggende helsearbeid viser at 
kommunen har fått betydelige inntekter.  Dette dreier seg om tilskudd til folkehelsearbeid fra 
Nordland fylkeskommune.  Dønna har tilsagn om midler for perioden 2021 – 2024, med følgende 
stipulerte beløp.  I 2021 mottar kommunen 335 000 kroner, i 2022 360 000 kroner, i 2023 285 000 
kroner og i 2024 210 000 kroner. For øvrig vises det til kapittel 2 i «Helse- og mestringsplanen» og 
kommentarene over. 

Brutto driftsutgifter for funksjon 241, diagnose, behandling, re/habilitering i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 5 258 5 517 5 826 7 115 6 346 
KG15 - - - - 7 856 
Nordland 3 469 3 671 3 877 4 176 4 616 
Landet 2 262 2 364 2 521 2 691 3 027 
Kostnadsnivået er som forventet.  Sammenhengen mellom høye legelønninger, få innbyggere i 
kommunen, og fastlegelister som ikke er fulle gjør at kostnadsnivået er relativt høyt.  Dønna 
kommune har likevel et lavere kostnadsnivå enn gjennomsnittet for Kommunegruppe 15.  



side 31 
 

Netto driftsutgifter for funksjon 241, diagnose, behandling, re/habilitering i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 3 200 3 599 3 896 4 976 4 249 
KG15 - - - - 5 899 
Nordland 2 512 2 639 2 739 3 032 3 248 
Landet 1 737 1 791 1 923 2 050 2 325 
Kostnadsnivået i Dønna knyttet til KOSTRA-funksjon «241 diagnose, behandling og 
habilitering/rehabilitering er lavere enn sammenlignbare grupper.  En økt helsesekretærressurs og 
leger som er spesialister i allmennmedisin styrker kommunens inntjening og forebygger sårbarhet. 

Brutto driftsutgifter for funksjon 243, tilbud til personer med rusproblemer i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 514 372 488 547 577 
KG15 - - - - 121 
Nordland 271 338 226 241 220 
Landet 467 485 504 547 561 
Dønna kommunes kostnader til tilbud til personer med rusproblemer er i hovedsak lønnsutgifter.  
Kostnadsnivået ligger omtrent på landsgjennomsnittet, men er høyere enn hos sammenlignbare 
grupper.  Tilskudd til møteplassen er inne i driftsbudsjett for ansvarene «3203 Rusprosjekt» og «3205 
Psykisk helse» i 2020. 

Brutto driftsutgifter for funksjon 253, helse- og omsorgstjenester i institusjon i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 14 580 15 680 15 446 16 908 16 499 
KG15 - - - - 19 691 
Nordland 10 894 11 178 11 801 12 222 11 971 
Landet 8 199 8 344 8 766 9 123 9 870 
KOSTRA-funksjonen «253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon» dekker en av de store sektorene i 
kommunen som legger beslag på en betydelig del av kommunens driftsressurser.  Kostnadene er i 
hovedsak lønnsutgifter. 

Tallene viser ikke at 3300 server brukere i omsorgsboliger i tillegg til 3400.3300 gir tilsyn/bistand på 
natt da HT ikke er bemannet. 

Netto driftsutgifter for funksjon 253, helse- og omsorgstjenester i institusjon i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 11 140 12 483 12 764 13 729 13 246 
KG15 - - - - 16 522 
Nordland 8 832 9 043 9 660 10 159 10 050 
Landet 6 552 6 663 6 983 7 328 7 331 
Dønna kommune har lavere netto driftsutgifter til KOSTRA-funksjon «253 helse- og omsorgstjenester 
i institusjon» enn Kommunegruppe 15. Kommunen har likevel tilstrekkelig kapasitet og fleksibilitet i 
kommunens sykehjem. Dønna kommune har mange med demenssykdom som skulle hatt annet 
tilrettelagt tilbud enn somatisk korttidsplass. Inntektene til sektoren kommer fra oppholdsbetaling 
for klienter og matsalg.  
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Brutto driftsutgifter for funksjon 256, tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene i kroner 
per innbygger 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Dønna 0 0 0 0 162 
KG15 - - - - 57 
Nordland 66 90 100 86 105 
Landet 133 152 167 171 172 
Utgiftene i 2020 har bakgrunn i at Dønna kommune har brukt KAD-seng i større grad enn budsjettert. 

Brutto driftsutgifter for funksjon 261, institusjonslokaler i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 1 480  1520 1 645 1 935 2 024 
KG15 - - - - 2 690 
Nordland 1 099 1 183 1 293 1 279 1 326 
Landet 894 950 1 007 1 062 1 088 
Dønna kommune har gamle bygg i helse- og omsorgssektoren som har høye vedlikeholds- og 
energikostnader.  Kostnadene for området er knyttet til renhold, vedlikehold, energikostnader, 
kommunale avgifter og avskrivningskostnader. 
 
Brutto driftsutgifter for funksjon 234, aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med 
funksjonsnedsettelser i kroner per innbygger 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Dønna 683 1 003 960 769 1 108 
KG15 - - - - 1 012 
Nordland 875 958 1 044 1 061 1 027 
Landet 1 128 1 196 1 263 1 307 1 225 
Driftsutgiftene til KOSTRA-funksjon «234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer 
med funksjonsnedsettelser er i hovedsak knyttet til dagsentertilbud for personer med 
demenssykdom.  Tilbudet finansieres med et øremerket tilskudd som gis via rammeoverføringene til 
kommunen, og beløp seg i 2020 til 437 000 kroner.. 

Helse- og omsorgsleder mener at det øvrige tilbudet til personer med funksjonsnedsettelser må økes 
på sikt for de som ikke passer inn i dagens tilbud om varig tilrettelagte arbeidsplasser. Det anbefales 
at eget tilbud på sikt bør erstatte «kjøpt» tilbud fra ASVO, dersom dette gir bedre kvalitet for bruker. 

Brutto driftsutgifter for funksjon 254, helse og omsorgstjenester til hjemmeboende i kroner per 
innbygger 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Dønna 12 623 13 155 13 690 17 678 18 444 
KG15 - - - - 18 865 
Nordland 12 124 12 907 14 270 15 218 15 365 
Landet 10 210 10 791 11 691 12 453 12 575 
Kostnadene til helse- og omsorgstjenester for hjemmeboende forventes å øke når kommunen har 
fått på plass et heldøgnstilbud til hjemmeboende. Kostnadene i Dønna har økt de siste årene på 
grunn av noe høyere lønnskostnader som følge av rekrutteringstiltak for syke- og -vernepleiere, samt 
høyt sykefravær i hjemmetjenesten.  
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400 Landbruk og næring 
Beskrivelse av enheten 
Ansvaret for enheten «400 Landbruk og næring» er lagt til Landbrukssjef Jørn Høberg, og ivaretar 
følgende funksjoner: 

• Landbrukstjenester 
• Viltforvaltning 
• Veterinærtjenester 

Vedtatt mål for enheten 
Planprosessene for kommunestyreperioden 2019 – 2023 er startet, men det er ikke fullført noen 
planprosesser enda.  Sist vedtatt kommuneplan er gammel og lite relevant.  Når ny samfunnsdel for 
kommuneplanen er på plass vil politiske føringer bli tatt inn. 

Vedtatte rammer for enheten (i hele tusen) 
Landbruk og næring R2019 B2020 B2021 B2022 B2023 B2024 

Sum utgifter  3 330 3 763 3 693 3 693 3 693 3 693 
Sum inntekter  -1 647 -1 987 -1 995 -1 995 -1 995 -1 995 
Netto utgift  1 683 1 776 1 698 1 698 1 698 1 698 
Det er felles landbrukskontor for Dønna og Herøy, med Dønna som vertskommune. Herøy dekker  
25 % av kostnadene.   

Personalressurser (tilsatt i faste stillinger per 30. april) 
Ansvar 30.04.17 30.04.18 30.04.19 30.04.20 30.04.21 

4000 Landbrukskontor 1,80 2,00 2,00 2,00 2,00 
4001 Veterinær 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sum 2,80 1,20 2,00 2,00 2,00 
Landbrukskontoret har to stillinger – herav kjøper Herøy kommune 25 %. Veterinærtjenesten mottar 
driftstilskudd fra både Dønna og Herøy.  

Oppdrag og tiltak 
Utføre kommunal landbruksforvaltning i tråd med føringer gitt av overordnede myndigheter, 
herunder lovsaker, tilskuddsforvaltning, næringsutvikling i landbruket m.m. Sikre tilgang på 
veterinærtjenester til landbruket og smådyreiere. Viltforvaltning i henhold til viltloven. Bidra til en 
god utvikling av landbruket i Dønna og Herøy slik at landbruket får best mulig betingelser.   

Risikovurderinger 
Landbrukskontoret har for lav bemanning til å håndtere alle oppgaver som bør og kan utføres - 
spesielt utviklingsoppgaver. Det er potensiale for å hente ut bedre økonomi for landbruksforetakene 
gjennom langsiktig arbeid mot virkemiddelapparatet. Dette krever mer personellressurs. På 
bakgrunn av dette er det søkt og innvilget tilskudd fra Statsforvalteren til et forprosjekt: “Synlig 
miljølandbruk i Dønna og Herøy”. Dette betinger medfinansiering fra kommunene for å kunne 
realiseres. Forprosjektet er planlagt å definere et hovedprosjekt over tre år som skal gi grunnlag for 
tilpasset utvikling i retning av bedre økonomi og bedre miljø- og klimatilpasning. Dette vil gi et styrket 
landbruk bedre tilpasset fremtiden. 
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Utvikling av nøkkeltall 
Brutto driftsutgifter til funksjon 329, landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i kroner 
per innbygger 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Dønna 2 240 2 250 2 523 2 416 2 389 
KG15 - - - - 746 
Nordland 260 258 284 290 290 
Landet 147 150 160 168 162 
Gjelder både Herøy og Dønna. Herøy dekker 25 %. Store deler av kostnader til veterinær dekkes av 
Staten. 

Netto driftsutgifter til funksjon 329, landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i kroner 
per innbygger 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Dønna 1 146 823 1 340 1 235 772 
KG15 - - - - 454 
Nordland 178 168 190 176 170 
Landet 102 102 112 114 108 
Omfanget av landbruk er generelt stort relatert til øvrige kommuner.  
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600 Teknisk drift 
Beskrivelse av enheten 
Ansvaret for enheten «600 Teknisk drift» er lagt til Teknisk sjef Jan Erik Pedersen, og ivaretar 
følgende funksjoner: 

• Brannvern og beredskap 
• Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg og anlegg 
• Vannforsyning 
• Avløp og rensing 
• Renovasjon 
• Feiing 
• Slam 
• Kommunale veier 
• Veilys 
• Forvaltning av kommunale boliger og eiendommer 
• Plan, byggesak og oppmåling 
• Katastrofevern og beredskap 

Vedtatt mål for enheten 
Planprosessene for kommunestyreperioden 2019 – 2023 er startet, men det er ikke fullført noen 
planprosesser enda.  Sist vedtatt kommuneplan er gammel og lite relevant.  Når ny samfunnsdel for 
kommuneplanen er på plass vil politiske føringer bli tatt inn. 

Vedtatte rammer for enheten (i hele tusen) 
Teknisk drift R2019 B2020 B2021 B2022 B2023 B2024 

Sum utgifter  27 808 30 231 30 072 30 472 30 072 30 072 
Sum inntekter  -16 388 -16 634 -16 353 -16 403 -16 403 -16 403 
Netto utgift  11 419 13 597 13 719 14 069 13 669 13 669 
Rammene til enheten har vært stabile de siste fem årene. 

Personalressurser  
Basert på lønnsutbetalinger til faste stillinger per 30. april 

Ansvar 30.04.17 30.04.18 30.04.19 30.04.20 30.04.21 
6000 Administrasjon teknisk 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
6002 Byggesak 0,00 0,00 1,00 2,00 1,50 
6003 Oppmåling 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 
6008 Adm. Bygg og eiendom 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
6016 Drift kommunelager 0,16 0,16 0,16 0,16 0,23 
6018 Brannvesen 0,36 0,36 0,28 0,20 0,20 
6019 Feiervesen 0,40 0,40 0,40 0,00 0,00 
6022 Vedlikehold kommunale veier 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 
7004 Vannforsyning 2,50 3,00 2,50 2,50 2,50 
7005 Avløp og rensing 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
Sum 11,32 10,82 11,24 11,76 11,33 
I løpet av siste femårsperiode har Dønna kommune inngått et samarbeid med Alstahaug kommune 
om brannvesen. 
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Oppdrag og tiltak 
Følgende endringer er vedtatt i økonomiplan 2021-2024: 

• Husleie: Dønna kommune leier ut kommunale boliger og omsorgsboliger. I budsjettforslaget 
er det tatt høyde for IMDI sin anmodning om bosetting av flyktninger – i forhold til 
utleieprosent.  

• Gebyrer for tjenester etter plan- og bygningsloven og matrikkelloven: Disse gebyrene blir 
vedtatt i ett eget gebyrregulativ. Det er lagt inn forskjellige endringer for hvert område med 
endringer fra 2 – 50 %.  

• Gebyrer vann, avløp, renovasjon og feiing: Disse gebyrene beregnes etter prinsippet om 
selvkost, og legges frem som egen sak for politisk behandling. Det er lagt inn forskjellige 
endringer for hvert område. Dønna kommune bruker et konsulentselskap for å bistå med 
beregningene av avgiftsnivået for vann og avløp. Alstahaug kommune (vertskommune) 
beregner feieravgiften, mens SHMIL sitt representantskap bestemmer renovasjonsavgiften. 

Risikovurderinger 
• Tilgang på personalressurs til nøkkelstillinger knyttet til saksbehandling, drift og etterslep på 

veivedlikehold. 

Utvikling av nøkkeltall 
KOSTRA-tall for Dønna kommune sammenliknet mot KG15, Nordland og landet er ofte beheftet med 
feil (feilføringer i regnskap knyttet til KOSTRA-funksjoner og unøyaktige føringer). Direkte 
sammenlikning vil derfor kunne avlede feil type tiltak. Vi har tatt opp med stab at det bør gjøres en 
gjennomgang av våre føringer i KOSTRA slik at feil og unøyaktigheter rettes opp. 

Brutto driftsutgifter for funksjon 265, kommunalt disponerte boliger i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 2 587 3 048 2 990 2 840 2 855 
KG15 - - - - 2 317 
Nordland 1 164 1 316 1 218 1 308 1 351 
Landet 1 248 1 318 1 358 1 417 1 421 
Brutto driftsutgifter til kommunale boliger målt i kroner per innbygger er noe høyere i Dønna 
kommune enn for sammenlignbare grupper. 

Netto driftsutgifter for funksjon 265, kommunalt disponerte boliger i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna -367 -520 -738 -209 14 
KG15 - - - - -41 
Nordland -142 -79 -119 -45 -34 
Landet -74 -54 -65 -39 -92 
Hvis vi ser på netto driftsutgifter til kommunalt disponerte boliger i kroner per innbygger ser vi at det 
har vært en utvikling fra at utleie av boliger har vært en ren inntektskilde, til at dette i dag i praksis 
går i balanse.  Endringen i femårsperioden er sannsynligvis forbundet med et mer systematisk 
vedlikehold, som på sikt vil gi kommunen lavere vedlikeholdsutgifter. 
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Brutto driftsutgifter for funksjon 332, kommunale veier i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 2 350 2 612 2 731 2 637 2 681 
KG15 - - - - 3 469 
Nordland 1 687 1 954 1 943 2 121 2 405 
Landet 1 064  1 221 1 305 1 325 1 368 
Brutto driftsutgifter til kommunale veier i kroner per innbygger, ligger for Dønna kommune omtrent 
på samme nivå som gjennomsnittet for Nordland fylke.  Den desidert største kostnaden til 
veivedlikehold i Dønna er vintervedlikehold, som står for om lag 1/3 av kostnadene. 

Brutto driftsutgifter for funksjon 338, forebygging av branner og andre ulykker i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 1 001 795 926 977 705 
KG15 - - - - 458 
Nordland 239 280 287 331 323 
Landet 207 209 230 238 235 
Utgiftene til forebygging av branner er i hovedsak knyttet til driften av et feiervesen.  Denne 
tjenesten inngår nå i brannsamarbeidet med Alstahaug kommune. 

Brutto driftsutgifter for funksjon 339, beredskap mot branner og andre ulykker i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 511 602 542 1 305 2 216 
KG15 - - - - 1 904 
Nordland 1 107 1 149 1 269 1 326 1 325 
Landet 861 897 950 990 1 016 
Utgiftene til beredskap mot brann er knyttet til driften av et brannvesen.  Fra og med 2019 inngår 
Dønna kommune i et interkommunalt brannsamarbeid med Alstahaug som vertskommune.  
Nivåhevingen av brannvesenet har vært nødvendig, men har også ført til et høyere kostnadsnivå. 

Brutto driftsutgifter for funksjon 340, produksjon av vann i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 639 656 684 500 2 024 
KG15 - - - - 1 108 
Nordland 491 485 544 579 595 
Landet 326 345 362 370 369 
Den store kostnadsøkningen for produksjon av vann fra 2019 til 2020 er i hovedsak knyttet til en 
endring i avskrivningsregimet.  I tillegg har ekstraordinære arbeider ved Ravnskarvatnet ført til ekstra 
kostnader i 2020, som ikke blir videreført i 2021.  De øvrige årene i siste femårsperiode har Dønna 
kommune hatt kostnader omtrent på samme nivå som gjennomsnittet for Nordland. 
 
Brutto driftsutgifter for funksjon 345, distribusjon av vann i kroner per innbygger 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Dønna 2 621 2 142 1 836 3 114 2 003 
KG15 - - - - 1 219 
Nordland 939 969 1 036 1 049 1 069 
Landet 749 796 835 869 863 
Kostnadsnivået til distribusjon av vann målt i kroner per innbygger varierer en del i løpet av siste 
femårsperiode.  Hovedårsaken til dette er selvkostregimet.  Kommunen har de siste årene 
budsjettert med høyere driftsbudsjetter enn de faktiske regnskapsførte utgiftene.  Dette medfører at 
et overskudd skal avsettes til bundet fond.  I perioden 2016 – 2020 er det avsatt til sammen 3,7 mill. 
kroner til bundet fond for vannforsyningen. 
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Brutto driftsutgifter for funksjon 350, avløpsrensing i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 0 0 0 0 7 
KG15 - - - - 484 
Nordland 272 297 323 324 288 
Landet 620 606 642 653 650 
Dønna kommune har i perioden 2016 – 2019 hverken budsjettert eller regnskapsført utgifter på 
KOSTRA-funksjon «350 avløpsrensing».   

Brutto driftsutgifter for funksjon 353, avløpsnett/innsamling av avløpsvann i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 672 557 515 1 289 707 
KG15 - - - - 857 
Nordland 770 773 823 881 884 
Landet 780 802 842 889 898 
Driftsutgiftene knyttet til KOSTRA-funksjon «353 avløpsnett/innsamling av avløpsvann» dreier seg i 
stor grad om lønnsutgifter.  Endringen i kostnadsnivået fra 2018 til 2019 handler om en opprydding 
og endring i avskrivningsregimet, og utgifter til avsetning til bundet fond, på grunn av overskudd i 
driften i forhold til selvkostberegninger. 

Brutto driftsutgifter for funksjon 354, tømming av slamavskillere, septiktanker og lignende i kroner per 
innbygger 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Dønna 508 435 434 432 502 
KG15 - - - - 399 
Nordland 104 103 106 114 92 
Landet 89 94 99 101 103 
Dønna kommune har en spredt bosetting, og i liten grad et kommunalt avløpsnett.  Dette innebærer 
at kommunen har høyere kostnader til tømming av slamavskillere og septiktanker enn 
sammenlignbare grupper. 

Brutto driftsutgifter for funksjon 301, plansaksbehandling i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 75 214 40 13 0 
KG15 - - - - 622 
Nordland 246 256 275 311 323 
Landet 308 314 345 369 351 
KOSTRA-funksjon «301 plansaksbehandling» handler om kommunens selvkostregnskap knyttet til 
private planer.  Det er ikke hvert år kommunen arbeider med private planforslag, og både utgifter og 
inntekter vil derfor være sporadiske. 

Netto driftsutgifter for funksjon 301, plansaksbehandling i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 64 157 -32 13 0 
KG15 - - - - 567 
Nordland 206 217 216 255 247 
Landet 232 248 275 291 272 
Se kommentaren over knyttet til brutto driftsutgifter. 
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Brutto driftsutgifter for funksjon 302, byggesaksbehandling og eierseksjonering i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 60 0 5 513 699 
KG15 - - - - 447 
Nordland 155 158 239 260 258 
Landet 117 121 313 327 321 
Utgifter til byggesaksbehandling og eierseksjoner i Dønna kommune har sannsynligvis vært ført på en 
annen KOSTRA-funksjon fra til 2019.  Byggesaksbehandling er ett av selvkostområdene som ikke 
drives etter selvkostprinsippet, som betyr at kommunen har en reell utgift knyttet til området.  
Utgiftene er i hovedsak knyttet til lønn. 

Netto driftsutgifter for funksjon 302, byggesaksbehandling og eierseksjonering i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna -138 -205 -109 402 363 
KG15 - - - - 147 
Nordland 51 36 35 56 45 
Landet 16 15 36 41 25 
Se kommentarene over. 

Brutto driftsutgifter for funksjon 303, kart og oppmåling i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 1 211 1 177 1 036 734 853 
KG15 - - - - 687 
Nordland 313 309 307 305 299 
Landet 211 216 220 226 213 
Utgiftene til byggesaksbehandling har sannsynligvis vært ført på denne funksjonen fram til 2019.  
Dette er årsaken til at kostnadsnivået går ned fra 2018 til 2019.  Kostnadsnivået i Dønna kommune til 
kart og oppmåling er noe høyere enn for sammenlignbare grupper. 

Netto driftsutgifter for funksjon 303, kart og oppmåling i kroner per innbygger 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 626 834 761 374 399 
KG15 - - - - 275 
Nordland 148 157 171 156 150 
Landet 86 85 94 103 92 
Kart og oppmåling er enda et selvkostområde som ikke drives etter selvkostprinsippet.  KOSTRA-
tallene for andre grupper viser at dette i hovedsak er gjeldende praksis.  Kostnadsnivået i Dønna 
kommune er noe høyere enn kostnadsnivået for sammenlignbare grupper. 
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800 Finanstransaksjoner 
Beskrivelse av enheten 
Ansvaret for enheten «800 Finanstransaksjoner» er lagt til Kommunedirektør Tor Henning Jørgensen, 
og ivaretar følgende funksjoner: 

• Forvaltning og innkreving 
• Skatt 
• Eiendomsskatt 
• Statstilskudd 
• Merverdiavgift 
• Lån 
• Avskrivninger 
• Eierinteresser 

Vedtatt mål for enheten 
I kommunestyrets vedtak om budsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2024, ble følgende finansielle 
måltall vedtatt: 

• Målet for netto driftsresultat i økonomiplanperioden er at det ikke skal være lavere enn 0 %. 
• Disposisjonsfondet skal være minst 8 % av brutto driftsinntekt. 
• Gjeldsgraden for kommunen skal ikke overstige 100 % av brutto driftsinntekt 

Netto driftsresultat lå på -1,1 % i 2019, og i 2020 på +5,5 %.  Disposisjonsfondet utgjorde 22 % av 
brutto driftsinntekter i 2019, og vil sannsynligvis øke i 2020.  Gjeldsgraden til Dønna kommune var i 
2019 på 112,4 % og økte i 2020 til 120,6 %.  Målet er per i dag ikke nådd, og kommunen planlegger å 
øke investeringene vesentlig de neste fire årene. 

Vedtatte rammer for enheten (i hele tusen) 
Finanstransaksjoner R2019 B2020 B2021 B2022 B2023 B2024 

Sum utgifter  28 971 19 686 18 264 22 482 20 687 24 611 
Sum inntekter  -149 444 -146 728 -149 223 -146 458 -142 653 -146 445 
Netto utgift  -120 473 -127 042 -130 959 -123 976 -121 965 -121 834 
Rammene for resultatenheten 800 Finanstransaksjoner er for perioden 2021 – 2024 preget av 
vedtaket om bruk av disposisjonsfond.  I økonomiplanperioden er det vedtatt å bruke 16,7 mill. 
kroner fra disposisjonsfond til drift.  Samtidig skal det settes av 5,9 mill. kroner til styrking av 
disposisjonsfondet.  Disse midlene kommer fra forventede utbetalinger fra Havbruksfondet.  Det er 
antatt at man vil få utbetalt til sammen 45,4 mill. kroner fra Havbruksfondet i økonomiplanperioden. 

Oppdrag og tiltak 
I vedtak i kommunestyret den 23.02.21 i sak 3/21 ble det slått fast at sektorrammene for arbeidet 
med budsjett 2022 er de samme som ble vedtatt i økonomiplan 2021 – 2024.  Det ble også vedtatt at 
kommunedirektørens budsjettprosess for 2021 skal legges til grunn som årshjul for framtidige 
budsjettprosesser, og er som følger: 
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MÅNED AKTIVITET FORA 

Februar • Evaluering av fjorårets budsjettprosess. 
• Vedtak av fremdriftsplan. 
• Enhetene starter utviklingen av virksomhetsplaner – 

innenfor de tildelte inntektsrammene. 

Kommunestyre 
Kommunestyre 
Administrasjon 

Mars Oppsummering av status for prosessene. Administrasjon 

Mai Enhetene leverer sine første utkast av virksomhetsplaner. Formannskap 
enhetsledere 

Juni • Kommuneproposisjonen er levert. 
• Kommunestyret prioriterer og vedtar tiltak, fremkommet 

i virksomhetsplanene.   
• Eventuell retildeling av ressurser til enhetene. 

Formannskap 
Kommunestyre 

September • Nye versjoner /hvis nødvendig) av virksomhetsplaner fra 
enhetene. 

• Budsjettdugnad (ultimo september/primo oktober). 

Formannskap 
 
Kommunestyre 
Enhetsledere 
HTV 

Oktober – 
november 

Videre budsjettprosess, basert på konklusjoner fra 
budsjettdugnaden. 

Enhetsledere 
Formannskap 

November Kommunedirektørens budsjettforslag legges frem. Formannskap 

Desember Budsjettvedtak. Kommunestyre 

 
Investeringsbudsjettet 
Kommunen har behov for investeringer for å kunne imøtekomme pålegg, nødvendig utvikling av 
tjenestene og rasjonell drift.  Investeringer må vurderes i et langsiktig perspektiv, også utover den 
ordinære 4-årige økonomiplanperioden, i forhold til kostnader og behov for utvikling.  Investeringene 
må imidlertid ses i sammenheng med kommunens økonomi for øvrig.  Det vil alltid være ønsker om 
større investeringer enn det kommunen har økonomisk evne til å gjennomføre.  Det er derfor 
nødvendig med prioriteringer av hvilke prosjekter som skal gjennomføres. 

Samlet investeringsramme for neste 4-årsperiode bør ikke svekke driftsbudsjettet, og påføre 
kommunen finansutgifter ut over dagens nivå.  I vedtatt økonomiplan for 2021 – 2024, legges det 
opp til å betale ned lån med 34,8 mill. kroner i låneavdrag.  Dette innebærer at hvis kommunen 
gjennomfører låneopptak på mer enn dette de neste fire årene, så vil kommunens årlige 
avdragsutgifter øke.  Brutto investeringsramme vedtatt for perioden 2021 – 2024 er på 45,4 mill. 
kroner.  Dette innebærer at kommunens gjeldsbelastning vil øke med 10,6 mill. kroner i perioden 
2021 – 2024. 

  



side 42 
 

Risikovurderinger 
Som følge av vedtatte investeringer i økonomiplan 2021 – 2024, vil kommunens lånegjeld være 
økende, og kommunen har i utgangspunktet et høyt gjeldsnivå. 

Dønna kommune finansierer i hovedsak alle sine investeringer med opptak av lån, og økt lånegjeld 
belaster driftsbudsjettet med økte rente- og avdragsutgifter.  Dette fører til et mindre økonomisk 
handlingsrom, og at en mindre andel av inntektene kan brukes til tjenesteproduksjon. 

Dønna kommune har liten evne til å frigjøre midler til egenfinansiering av investeringer. Kommunen 
finansierer sine investeringer i hovedsak ved å ta opp lån. Høyere lånegjeld fører til høyere utgifter 
knyttet til renter og avdrag, som igjen resulterer i kutt i driftsrammene til enhetene. I tillegg vil de 
fleste investeringer også medføre økte driftsutgifter.  For å dempe denne effekten er det viktig at 
lånegjelden ikke øker mer enn kommunens driftsinntekter. På en annen side vil bruk av egne 
oppsparte midler redusere kommunens finansplasseringer og redusere mulig finansavkastning som 
kan tas til inntekt i drifta. Egenfinansieringen kan styrkes ved å selge bygg og eiendommer som 
kommunen ikke selv bruker. 

Ekstraordinære finansinntekter, f.eks. utbytte fra Helgeland Kraft, utbetalinger fra Havbruksfondet 
og avkastning på finanskapitalen, brukes fortrinnsvis til å finansiere investeringer og redusere 
lånegjelden. 

Utvikling av nøkkeltall 
Rammetilskudd og skatter for Dønna kommune (prognose fra KS per 14.05.21) 
(1000 kr) 

 2018 2019 2020 2021 2022 
Innbyggertilskudd 33 383 34 692 34 791 34 146 35 207 
Utgiftsutjevning 24 102 24 602 27 410 28 347 28 498 
INGAR 573 -75 -75 -52 0 
Tilskudd med særlig fordeling 583 628 926 352 218 
Småkommunetilskuddet 5 543 5 698 5 875 6 034 6 034 
Nord-Norge tilskudd 2 411 2 466 2 520 2 551 2 551 
Veksttilskudd 0 0 0 0 0 
Skjønn med mer 857 964 2 315 2 307 0 
Netto inntektsutjevning 5 932 38 697 1 924 1 882 
Skatt på formue og inntekt 34 700 43 441 41 165 42 535 41 606 
Sum rammetilskudd og skatt 108 086 112 455 115 625 118 100 116 000 
 
I forutsetningene for tallene for 2021 og 2022 ligger et folketall på 1 379, og en kommunal deflator 
for 2022 på 1,0.  Ut over dette er tallene basert på opplysninger i Revidert nasjonalbudsjett 2021 
(RNB2021) og Kommuneøkonomiproposisjonen for 2022. 

Årslønnsveksten for 2021 er anslått til 2,7 prosent i RNB2021, som er en økning på 0,5 prosentpoeng 
i forhold til opprinnelig nasjonalbudsjett. 
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Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 5,6 4,2 12,1 -1,1 5,5 
KG15 - - - - 5,5 
Nordland 3,3 2,3 2,8 0,6 1,8 
Landet 4,0 3,8 2,6 1,9 2,6 
 
Netto driftsresultat viser hva kommunen sitter igjen med av løpende inntekter etter at løpende 
utgifter er trukket fra. I tillegg til inntekter og utgifter knyttet til den ordinære driften, inngår også 
finansinntekter- og utgifter. Netto driftsresultat kan benyttes til finansiering av investeringer eller 
avsettes til senere bruk, og gir dermed en indikasjon på kommunens økonomiske handlefrihet. Det 
tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anbefaler et netto 
driftsresultat i prosent av driftsinntektene på 1,75 prosent for kommunene. 

I vedtatt økonomiplan for 2021 – 2024 er det lagt opp til et negativt netto driftsresultat i 2022 og 
2024, som innebærer at kommunen må bruke av frie fondsmidler for å få driften til å gå rundt.   

Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 3,7 3,6 3,2 0,5 0,0 
KG15 - - - - 0,0 
Nordland 2,0 1,5 1,3 0,2 -0,2 
Landet 2,0 1,9 1,3 1,2 -0,1 
 
Regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk er bunnlinjen i kommuneregnskapet. Den består av årets 
netto driftsresultat tillagt årets bruk av fond, fratrukket årets avsetninger til fond og årets overføring 
av driftsinntekter til investeringsbudsjettet. 

Et regnskapsmessig mindreforbruk er de midlene som er til overs etter at netto driftsresultat er 
disponert i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak. Et mindreforbruk innebærer at driftsresultatet 
ikke er disponert fullt ut. 

Arbeidskapital ex. Premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 5,7 9,5 22,4 20,3 29,8 
KG15 - - - - 42,0 
Nordland 15,8 18,5 18,3 19,1 21,9 
Landet 17,8 18,3 17,9 17,0 18,7 
 
Arbeidskapitalen er lik omløpsmidler (fratrukket premieavvik) fratrukket kortsiktig gjeld. 
Arbeidskapitalen omfatter bankinnskudd, verdipapirer (aksjer, sertifikater og liknende) og kortsiktige 
fordringer, fratrukket kassakredittlån og leverandørgjeld. Premieavvik er regnskapsteknisk definert 
under kortsiktige fordringer/gjeld, men er i realiteten bare en periodiseringspost. Premieavviket er 
derfor trukket fra i indikatoren for arbeidskapital for å få et bedre mål på likviditeten. Utviklingen i 
arbeidskapital bestemmes av forskjellen mellom årets tilgang og bruk av midler, korrigert for årets 
endring i ubrukte lånemidler. 

Arbeidskapital benyttes både for å angi likviditet (evnen til å betale forpliktelsene etter hvert som de 
forfaller) og soliditet (evnen til å tåle tap). Arbeidskapitalen bør være positiv, og normtall for 
tilfredsstillende arbeidskapital er at den bør utgjøre 10-15 prosent av driftsinntektene. 



side 44 
 

Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 60,1 54,9 40,2 - 48,5 
KG15 - - - - 20,9 
Nordland 39,9 41,8 41,5 52,4 45,6 
Landet 37,7 36,5 39,1 44,4 43,4 
 
Netto renteeksponering tar utgangspunkt i kommunenes langsiktige gjeld. Kommuner har både store 
passiva (gjeld) og store aktiva (fordringer og likviditet), og langsiktig gjeld gir i seg selv ikke uten 
videre et riktig bilde av gjeldsbyrden. Deler av gjelden vil være knyttet til forhold som ikke, eller bare 
delvis, belaster kommuneøkonomien. Kommunene har utlån til andre, og staten dekker renteutgifter 
på investeringer foretatt innen rentekompensasjonsordningene for skoler, sykehjem og kirkebygg. 
Innen selvkostregulerte tjenester blir renter og avdrag dekket gjennom gebyrene fra innbyggerne. I 
tillegg har kommunene likviditet (bankinnskudd og eventuelle plasseringer i sertifikater og 
obligasjoner), der effekten av en renteendring vil være den motsatte av effekten på gjeldssiden.  

Langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 95,9 93,1 90,9 113,6 121,2 
KG15 - - - - 97,0 
Nordland 97,1 100,6 104,0 115,0 122,7 
Landet 98,9 98,6 101,8 106,7 111,0 
 
Langsiktig gjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser) er gjeld som er tatt opp til investeringer etter 
kommuneloven § 50. Dette vil også omfatte sertifikatlån når disse har finansiert investeringer i bygg, 
anlegg og andre varige driftsmidler. 

Langsiktig gjeld inkluderer startlån, lån som staten betjener i forbindelse med eldre- og 
psykiatriplanen, lån med rentekompensasjon til skolebygg og svømmehaller samt lån som betjenes 
av gebyrinntekter i VAR-sektoren. Lån som betjenes av frie inntekter viser det låneopptaket 
kommunen selv må finansiere ved hjelp av frie inntekter, og det er utviklingen i denne lånegjelden 
som er kritisk med hensyn til kommunens framtidige handlingsrom. 

Dønna kommune har høy gjeld og lav vekst i frie inntekter i årene framover. Framtidig 
investeringsnivå bør derfor være nøkternt for å sørge for at langsiktig lånegjeld ikke øker i årene 
framover.  

Frie inntekter per innbygger (kr) 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 73 677 75 770 78 212 82 059 83 317 
KG15 - - - - 89 265 
Nordland 56 396 57 946 59 654 62 154 64 280 
Landet 53 174 54 801 56 328 58 503 60 660 
 
Dønna kommune har hatt en vekst i frie inntekter per innbygger de siste fem årene.  Dette skyldes 
dels økning i overføringene fra staten, men den viktigste årsaken er at innbyggertallet i kommunen 
har gått ned, slik at det er færre innbyggere å fordele frie inntekter på, som også gir en økning per 
innbygger. 
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Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 5,6 8,7 18,7 19,0 21,4 
KG15 - - - - 18,6 
Nordland 8,3 7,9 9,2 10,7 8,6 
Landet 10,4 11,4 12,2 12,1 11,3 
Egenkapitalen til Dønna kommune har blitt vesentlig styrket de siste tre årene, i hovedsak på grunn 
av utbetalinger fra Havbruksfondet. 

Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 11,9 5,1 11,0 22,7 13,9 
KG15 - - - - 19,0 
Nordland 14,4 13,5 14,5 17,1 17,3 
Landet 14,9 14,6 15,3 16,7 16,0 
Sammenlignet med andre kommuner, har Dønna i hovedsak et moderat investeringsnivå i løpet av 
de siste fem årene.  Året 2019 utmerker seg med et mye høyere investeringsnivå i forhold til 
inntektsgrunnlaget til kommunen enn de andre årene i perioden 2016 – 2020.  Det var flere tunge 
løft som ble gjort dette året, blant annet bygging av nytt renseanlegg til vannverket (16,8 mill. 
kroner), ny barnehage på Solfjellsjøen (12,0 mill. kroner) og ny brannbil (3,9 mill. kroner). 

Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna 5,7 3,3 19,3 4,4 15,0 
KG15 - - - - 42,4 
Nordland 30,9 33,2 27,9 26,1 27,3 
Landet 39,1 40,1 44,9 41,5 38,9 
 
Fondssituasjonen og kommunens generelle økonomi har gjort at Dønna kommune som hovedregel 
har fullfinansiert investeringsprosjekter med lån, og har derfor lavere egenfinansiering av 
investeringsprosjekter enn sammenlignbare grupper, gjennomsnittet for Nordland og i forhold til 
landsgjennomsnittet. 
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