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INNLEDNING 
I henhold til kommunelovens § 44 skal kommunen utarbeide et obligatorisk rullerende 
langtidsbudsjett – en økonomiplan. Fra og med budsjettåret 2020 trer den nye kommuneloven 
inn. Med denne kommer det også nye økonomibestemmelser. 
 
Økonomiplanen skal vise hvordan kommunale planer skal følges opp, og økonomiplanen kan 
– og bør – inngå i kommunens handlingsplan etter plan- og bygningsloven.  Formålet med 
økonomiplan er å angi hvilke utgiftsrammer de ulike kommunale resultatenhetene kan 
påregne å planlegge innenfor i planperioden. Økonomiplanen skal således være med på å 
sikre en forutsigbarhet i den kommunale planleggingen. 
 
Det blir strengere krav til inndekking av merforbruk. Hvis kommunen for eksempel får et 
merforbruk i regnskapet for 2020 så medfører de nye reglene at frie midler på 
disposisjonsfond må brukes i 2020 for å dekke inn eller redusere merforbruket. Dagens regler 
gir anledning til å fremføre en inndekning til senere år (2021 eller senere). 
 
NY KOMMUNELOV 
I juni ble den nye kommuneloven vedtatt. Den nye kommuneloven tredde i kraft ved 
konstituering av det nye kommunestyret. Med denne kommer det også nye 
økonomibestemmelser. Den nye kommuneloven legger sterkere vekt på langsiktig økonomisk 
handlefrihet, der finansielle måltall er et av verktøyene. 
 
Den nye kommuneloven inneholder blant annet: 
 Krav om vedtakelse av økonomireglement 
 Krav om plikt til å fastsette finansielle måltall 
 Økonomiplanen skal vise hvordan kommunale planer skal følges opp, og 

økonomiplanen kan inngå i kommunens handlingsplan etter plan- og bygningsloven. 
 Samlet (konsolidert) konsernregnskap for kommunen som juridisk enhet. 
 Lovfestet hovedregel om at kommunens drift bare skal finansieres av løpende 

inntekter 
 Lovfestet at det ikke er adgang til å ta opp lån for å finansiere tilskudd til andre 

rettssubjekters investeringer – med visse unntak 
 Merforbruk må dekkes inn umiddelbart så langt det finnes tilgjengelige midler 
 Nye regler for beregning av minimumsavdrag på lån 
 Vil kunne bety en plikt til å øke låneavdragene 
 Fange opp kommuner med økonomisk ubalanse på et tidligere tidspunkt gjennom 

justering av ROBEK-ordningen 
 Lovfeste en aktivitetsplikt for kommuner i ROBEK som skal bidra til at økonomien 

bringes tilbake i balanse. 
 
Hva medfører dette? 
Kommunen må utarbeide et nytt økonomireglement som er i tråd med de nye 
økonomibestemmelsene. Dette arbeidet starter etter at regnskapet er levert i februar 2020 og 
vil kunne bli vedtatt av kommunestyret i løpet av første halvår 2020. 
 
Den nye kommuneloven stiller strengere krav til inndekking av merforbruk. Hvis kommunen, 
for eksempel, får et merforbruk i regnskapet for 2020 - så medfører de nye reglene at frie 
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midler på disposisjonsfond må brukes i 2020 for å dekke inn eller redusere merforbruket. 
Dagens regler gir anledning til å fremføre en inndekning til senere år (2021 eller senere). 
 
Budsjett og økonomiplan for 2020-2023 må utarbeides etter de nye reglene. 
 
Finansielle måltall: 
I følge den nye kommuneloven skal det være økt fokus på langsiktighet i 
økonomiplanleggingen. Nedenfor er et utdrag av føringene i den nye loven: 
 
§ 14-1: Kommuner og fylkeskommunen skal forvalte økonomien slik at den økonomiske 
handleevnen blir ivaretatt over tid. 
 
§ 14-2: Kommunestyret skal selv vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens eller 
fylkeskommunens økonomi 
 
§ 14-4: Økonomiplan og budsjettet: 
De skal også vise utviklingen i kommunens eller fylkeskommunens økonomi og utviklingen i 
gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser 
 
§ 14-7: Årsberetningen 
Skal redegjøre for om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske 
handleevnen over tid (i tillegg til forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske 
utviklingen og stillingen). 
 
Formålet med finansielle måltall/handlingsregler er å synliggjøre hva som skal til for å ha en 
sunn økonomi over tid, og benytte dette som en del av beslutningsgrunnlaget i økonomiplan- 
og budsjettprosessen.  Måltall må vurderes lokalt for hver kommune - ut fra situasjonen 
kommunen er i, økonomiske utsikter og lokale prioriteringer. 
 
Teknisk beregningsutvalg har anbefalt at en kommune bør ha et netto driftsresultat på 1,75 % 
prosent over tid, men riksrevisjonen gjennomførte i 2014-2015 en undersøkelse om 
kommunens låneopptak og gjeldsbelastning, hvor de vektla parameterne netto driftsresultat, 
gjeldsgrad og disposisjonsfond. 
 
Riksrevisjonen påpekte i 2015 at kommuner var spesielt utsatt hvis netto driftsresultat var 
under 2 %, disposisjonsfond lavere enn 5 % og gjeldsgraden var over 75 %. 
 
KØB (kommunaløkonomisk bærekraft) modellen har satt følgende måltall for 
kommunaløkonomisk bærekraft: 
 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter bør være 2 % eller høyere 
 Disposisjonsfondet bør over tid være 8 % av brutto driftsinntekter 
 Netto lånegjeld bør ikke overstige 75 % av brutto driftsinntekter 

 
Netto driftsresultat viser hva kommunen har igjen etter at drift- og finansutgifter er dekket. 
Netto driftsresultat er ikke et overskudd, men har til formål å skape handlingsrom og 
egenkapital til investeringer. Kommunen er da i stand til å møte uforutsette hendelser og 
skjerme tjenesteleveransen til innbyggerne. 
 
Disposisjonsfondet er kommunens frie oppsparte midler. En kommune trenger reserver for å 
møte større uforutsette hendelser. Med et disposisjonsfond har kommunen tid til å gjøre 
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nødvendige endringer i driften og sikre en stabil tjenesteleveranse. Disposisjonsfondet kan 
også brukes til større planlagte tiltak. 
 
Gjeldsgraden viser hvor mye lånegjeld kommunen har i forhold til inntekter. Hvis en 
kommune har høy gjeld (høy gjeldsgrad), fører dette til høye årlige utgifter til renter og 
avdrag i lang tid fremover. Det blir dermed mindre penger igjen til tjenesteleveranse og 
fremtidige investeringer. Handlingsrommet blir dermed mindre. 
 
Kommuneloven stiller ikke nærmere krav til den enkelte kommunes måltall. Kommunen må 
selv vurdere hvilke måltall det er naturlig å legge til grunn. Dette må vurderes individuelt ut 
fra situasjonen kommunen er i, økonomiske utsikter og lokale prioriteringer. Det er en 
underliggende forutsetning at måltallene fastsettes slik at de gjenspeiler hva som skal til for å 
oppnå en forsvarlig langsiktig utvikling som også gir en økonomisk handlefrihet for 
kommende generasjoner. 
 
For eksempel vil det anbefalte nivået om et netto driftsresultat på 2 % over tid ikke være egnet 
som styringsmål for alle kommuner. For kommunene er det ikke et mål i seg selv å oppnå et 
høyest mulig driftsresultat eller lavest mulig gjeldsgrad. De finansielle måltallene skal fungere 
som rammer for budsjettarbeidet, men måltallene er ikke bindende for budsjettet.  Budsjettet 
vil alltid være ett dokument som gjenspeiler prioriteringer og ambisjoner. 
 
DØNNA KOMMUNE 
Finansielle måltall ble diskutert under budsjettdugnaden 31.-10. – 01.11.  Det ble ikke vedtatt 
noen konklusjon.  Signalene gikk i retning av at dette er en diskusjon som vil bli tatt opp igjen 
i 2020, og at det er viktig å ha få – men oversiktlige – måltall. 
 
For Dønna kommune er det spesielt tre måltall som er viktige, ikke minst for å ha fokus på 
handlingsrom over tid; 
 Netto driftsresultat 
 Disposisjonsfond 
 Gjeldsgrad 

 
Utviklingen for disse tre måltallene, den seneste 5-årsperioden, fremgår av tabellene under. 
 

Dønna Kostragruppe 05  
 Måltall/år 2015 2016 2017 2018 2018 
Netto driftsresultat i 
prosent av brutto 
driftsinntekter (prosent) 

2,8 5,6 4,2 12,1 5,6 

Netto renteeksponering i 
prosent av brutto 
driftsinntekter (prosent) 

56,4 59,1 54,9 40,2 33 

Langsiktig gjeld, uten 
pensjonsforpliktelser i 
prosent av brutto 
driftsinntekter (prosent) 

94,6 95,9 93,1 90,9 87,1 

 
Netto driftsresultat 
Nøkkeltallet viser netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter for kommunen. Netto 
driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til resultat eksterne 
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finansieringstransaksjoner, dvs. netto renter, netto avdrag og tap/gevinst på finansielle 
instrumenter (omløpsmidler), samt kommunale utlån, utbytter og eieruttak, og er i tillegg 
korrigert for avskrivninger slik at disse ikke gis resultateffekt. Netto driftsresultat kan enten 
brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk.  
 
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter 
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter gir en indikasjon på hvor mye av 
kommunens renteeksponerte gjeld, målt i forhold til driftsinntektene. Dersom 
renteeksponeringen er 40 prosent av driftsinntektene indikerer det at en renteoppgang på 1 
prosentpoeng isolert sett vil spise 0,4 prosent av driftsinntektene. Dette gir en indikasjon på 
hvor sårbar kommunen er for rentehevinger. (Tallene er korrigert for selvkostlån, lån med 
rentekompensasjon og rentebærende likviditet). 
 
Langsiktig gjeld, uten pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter 
Langsiktig gjeld, uten pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter viser 
kommunens langsiktig gjeld - eksklusiv pensjonsforpliktelser i prosent av brutto 
driftsinntekter. 
 
Ordinære renter og avdrag på lån (til investeringer) skal finansieres av driftsinntektene, og 
indikatoren viser langsiktig gjeldsbelastning i forhold til disse. Lån beregnet for 
videreformidling til andre instanser/innbyggere, såkalte formidlingsutlån, inngår også i dette. 
 
For 2020 foreslår rådmannen at følgende måltall settes; 
 
 Netto driftsresultat: 0 % (bør bygges opp til 2 % i løpet av planperioden). 
 Disposisjonsfond: 8 % (tilsvarende akkumulert premieavvik på  

   pensjonsforpliktelser) 
 Gjeldsgrad:  75 % (av brutto driftsinntekt) 

 
Videre at frem til fremlegg av forslag til årsbudsjett 2021 utvikles og vedtas nye måltall.  I 
den forbindelse vil det også bli utarbeidet ytterligere grunnlagsinformasjon rundt dette.  
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ØKONOMISK STATUS FOR DØNNA KOMMUNE 
Dønna kommunes regnskap for 2018 viste et udisponert regnskapsmessig mindreforbruk 
(overskudd) på kr 6 329 138,-. 
 
Hovedårsaken til mindreforbruket ligger i; 
 Lavere lønnsvekst enn budsjettert 
 Lavere pensjonsutgifter enn budsjettert 
 Noe lavere renteutgifter enn budsjettert 
 Høyere frie inntekter enn budsjettert (inkludert Havbruksfondet) 
 Merinntekter på flyktningeområdet i forhold til budsjettert  
 God budsjettdisiplin 

 
Kommunestyret har ingen underskudd fra tidligere år som skal dekkes inn. Tidligere års 
mindreforbruk (overskudd) er avsatt på disposisjonsfond.  Overskuddet for 2018 ble av 
kommunestyret i juni, sak 53/19, vedtatt å disponeres slik: 

Kommunestyret godkjenner det reviderte regnskap for 2018 med ett regnskapsmessig 
mindre forbruk (overskudd) på 6 329 138,- i driftsregnskapet og 
investeringsregnskapet med 4 398 382,- i mindre forbruk. 
 
Mindre forbruket disponeres slik: 
Overføres til disposisjonsfondet: 6 269.138,- 
Overføres til formannskapets reserverte 60.000,- 
Sum: 6 329.138,- 
 
Overskuddet i investeringsregnskapet disponeres i tråd med vedtatte investeringer. 

 
Tidligere, i kommunestyrets møte i november 2018 – sak 83/18, var tildelingen fra 
Havbruksfondet disponert; 
 

1. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av midler fra Havbruksfondet; 
 

FOND ANDEL KOMMENTAR 

Disposisjonsfond 40 % Bruk besluttes i forbindelse med behandling av 
budsjett/budsjettreguleringer. Vurdere om det skal 
utvikles egne retningslinjer. 

Rentefond: 10 % Bruk besluttes i forbindelse med regnskapsavslutning 
og eventuelt budsjettreguleringer. Egne regler for 
bruk av midlene. 

Utviklingsfond: 50 % Utvikles egne retningslinjer for bruken av midlene. 

 
2. Det utvikles retningslinjer for følgende fond; disposisjonsfond, rentegaranti og 

utviklingsfond. 
 

3. Administrasjonen utformer forslag til retningslinjer, og legger disse frem for politisk 
behandling i formannskapet i november og kommunestyret i desember 2018. 

 
I dette vedtaket overførte kommunestyret kr. 7 873 130 til disposisjonsfondet. 
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Brutto driftsresultat: 
Brutto driftsresultat fremkommer som summen av alle inntekter minus alle driftsutgifter 
(inkludert avskrivninger), men før finansutgifter/inntekter. Brutto driftsresultat gir uttrykk for 
kommunens evne til å betjene lånegjeld, evne til å finansiere deler av årets investeringer samt 
evne til å avsette midler til senere års bruk. 
 
Utviklingen i brutto driftsresultat 2015 – 2018 (regnskapstall) 
 2015 2016 2017 2018 

Brutto driftsresultat (i %) 2,3 3,6 3,2 2,0 

Kilde: KOSTRA 
 
Netto driftsresultat: 
Netto driftsresultat blir sett på som den viktigste enkeltindikatoren for å vurdere den 
økonomiske situasjonen i kommunene. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan benyttes 
til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk.  Taller er dermed et uttrykk for 
kommunens økonomiske handlefrihet. 
 
Utviklingen i brutto driftsresultat 2015 – 2018 (regnskapstall) 
 2015 2016 2017 2018 

Netto driftsresultat (i kroner) 4 313 9 467 7 434 23 753 

Netto driftsresultat (i %) 2,8 5,6 4,2 12,1 

Kilde: KOSTRA 
 
Kommunens lånegjeld: 
Langsiktig lånegjeld ved utgangen av 2018 var på 152,8 mill (netto lånegjeld). Dette var en 
økning på ca 12,4 mill fra året før. Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive 
pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår 
formidlingslån og ansvarlige lån (utlån av egne midler).  
 
Av lånegjelden er 128,9 mill renteeksponert gjeld. Renteeksponert gjeld gir en indikasjon på 
den delen av kommunens langsiktige gjeld der renteutgiftene må dekkes av kommunen selv. 
For kommunene dekkes renter på øvrig gjeld av innbyggerne gjennom gebyrer på vann, avløp 
og renovasjon (selvkosttjenester VAR), og av staten gjennom rentekompensasjonsordningene. 
 
Dønna kommune har de senere årene foretatt flere store investeringer. I 2018 og 2019 har 
prosjekt som ny barnehage og nytt renseanlegg (vannverket) blitt vedtatt og igangsatt.  
Barnehagen ble innviet høsten 2019, mens renseanlegget kommer i drift i 2020. 
 
Det er også foretatt helt nødvendige oppgraderinger av kommunale bygg, en prosess som ser 
ut til å gå mot avslutning.  Det blir gjort nødvendige oppgraderinger på Løkta skole, og det 
foreslås videre modernisering av kommunehuset.  For kommunale bygg har det vært ett 
etterslep på vedlikehold som har krevd store investeringer. 
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2015 2016 2017 2018
Netto lånegjeld (hele tusen) 122 014 136 768 140 430 152 803
Renteeksponert gjeld (hele

tusen) 91 559 111 794 117 951 128 936
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Frie inntekter pr innbygger har økt med 7,7 % fra 2015-2018, mens netto lånegjeld pr 
innbygger har økt med 26,2 %. Vi har lavere inntektsutvikling pr innbygger enn snittet i 
KOSTRA-gruppen og Nordland (ca. 10 %). Gjeldsøkningen er lavere enn i KOSTRA-
gruppen, men høyere enn snittet i Nordland. 
 
TYPE LÅN BUDSJETTKONTO BELØP 
Renter formidlingslån 15005.8006.870 223 000  
Avdrag på formidlingslån 35100.8008.870.10002 1 023 000  
    
Renter vanlige lån 15000.8006.870 4 167 000  
Avdrag vanlige lån 15100.8008.870 6 653 000  

Kilde: KOSTRA 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Dønna 70596 74204 81963 87029 96999 100093 109851
Kostragruppe 5 56986 57500 61130 68688 75111 83660 95427
Nordland 50122 53184 57611 67799 73361 77869 84606
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Disposisjonsfond 
Disposisjonsfond er midler som kommunestyret disponerer, og som kan benyttes både i 
drifts- og investeringsregnskapet. 
 
Dønna kommune har følgende disposisjonsfond (pr. 01.01. 2019): 
FOND BELØP 

Disposisjonsfond 16 837 000 

Rentefond 1 986 000 

Investeringsfond 8 341 000 

 
 
Utviklingen i Dønna kommune sitt disposisjonsfond 2015 - 2018 
 2015 2016 2017 2018 

Disposisjonsfond (i 1 0000 kroner) 1 822 3 420 9 007 30 5091 

Kilde: KOSTRA 
 
Investeringsfond:  
Midlene på ubundne investeringsfond kan kun brukes i investeringsregnskapet. Bundne 
investeringsfond kan kun brukes til å finansiere utgifter i investeringsregnskapet. 
 
Totalt har Dønna kommune investeringsfond på 2 219 000. 
 
  

 
1 Inkludert en del mindre fondsavsetninger. 
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ØKONOMIPLANPERIODEN 2020-2023 
Ved utarbeidelse av økonomiplan er styringssignaler i Statsbudsjettet lagt til grunn. 
Styringssignaler som vurderes og legges til grunn gjelder lønns- og prisvekst, forventet 
utvikling i skatteinntekter og rammetilskudd. 
 
Kommuner finansieres i hovedsak av skatteinntekter, rammeoverføringer og gebyrinntekter 
(brukerbetalinger). Skatteinntektene og rammetilskudd fra staten omtales som frie midler, 
ettersom kommunene selv kan disponere disse midlene fritt så lenge lovpålagte oppgaver 
gjennomføres på en forsvarlig måte. 
 
Kommunens rammebetingelser: 
Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på ca. 1,3 mrd.kr., 
dette tilsvarer en realvekst på 0,3 %. I kommuneproposisjonen 2020, kom i mai 2019, ble det 
lagt opp til en vekst i de frie inntektene for kommunene på mellom 1,0 og 2,0 mrd. kr.  
 
Den foreslåtte veksten i frie inntekter i 2020 på ca. 1,3 mrd. kr er regnet fra anslått 
inntektsnivå for 2019 i revidert nasjonalbudsjett (RNB). Når veksten regnes fra anslag på 
regnskap for 2019 blir inntektsveksten fra 2019 til 2020 lavere, siden nivået som veksten 
regnes fra er betydelig oppjustert sammenlignet med nivået i RNB 2019.  Realveksten, regnet 
fra RNB 2019, er 0,3 %.  Realvekst fra anslag på regnskap 2019 er -0,9 %. 
 
Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og 
fylkeskommuner. Den kommunale skattøren angir hvilken andel av skatt på alminnelig 
inntekt for personlige skatteytere som tilfaller kommunesektoren. 
 
I kommuneproposisjonen 2020 ble det varslet at den kommunale skattøren skal fastsettes ut 
fra mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre minst 40 % av de samlede 
inntektene. For å nå dette målet foreslås den kommunale skattøren for 2020 redusert med 0,45 
prosentpoeng til 11,1 %. 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Dønna 52386 55427 63468 66874 69294 71905 72593 73677 75770 78212
Kostragruppe 5 49860 52188 58487 62162 66696 68679 69568 72361 74628 76503
Nordland 37993 39694 46530 49711 51338 52686 53956 56396 57945 59654
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Aktuelle saker med betydning for kommunen: 
Finansiering av lærernormen (tidlig innsats): 
Høsten 2018 og i 2019 var kompensasjonen til kommuner for innføringen av lærernormen 
øremerket. I 2020 legger regjeringen opp til at midler til tidlig innsats i skolen gjennom økt 
lærerinnsats på 1.-10. trinn innlemmes i rammetilskuddet til kommunene. 
 
Overføring av skatteoppkrevingen: 
I budsjettforslaget fra Finansdepartementet foreslås det å overføre skatteoppkrevingen fra 
kommunene til Skatteetaten med virkning fra 1. juni 2020. Forslaget begrunnes med at 
formålet er å styrke arbeidsgiverkontrollen og skjerpe kampen mot arbeidslivskriminalitet og 
svart økonomi. Den økonomiske konsekvensen av dette er tidligere tatt inn i 
budsjettsammenheng. 
 
Toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester: 
Det har vært en svært sterk vekst i ordningen for ressurskrevende tjenester siden den ble 
innført i 2004. På grunn av den sterke veksten i ordningen de siste årene, foreslås en 
innstramming ved å øke innslagspunktet med kr 50 000 utover lønnsveksten. 
Det nye innslagspunktet blir da kr 1 361 000. Kompensasjonsgraden foreslås uendret på 80 %. 
 
Frivilligsentraler: 
De øremerkede midlene til frivillighetssentraler ble overført fra Kulturdepartementets budsjett 
til rammetilskuddet i 2017. Det ble varslet at midlene skulle gis særskilt fordeling i fire år. 
Bevilgningen økte i forbindelse med innlemmingen i 2017, og den ble ytterligere økt i 2018 
og 2019. 
 
I 2020 er midler til Frivilligsentral lagt inn i rammen med kr 427 000. Fra 2021 er det lagt inn 
i rammeoverføringen, og beregnes dermed etter antall innbyggere i kommunen. 
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BEFOLKNINGSUTVIKLING OG DEMOGRAFI 

Befolkningsutvikling 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Befolkningsutvikling - innbyggere pr 1.

jan 1 543 1 528 1 507 1 489 1 463 1 432 1 431 1 449 1 433 1 431 1 420 1 407 1 402 1 410 1 403
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Befolkningsutvikling - innbyggere pr 1. jan 

 
 
Dønna kommune har hatt synkende befolkningstall i mange år. Noen år har det kommet en 
liten oppgang, men trenden over tid er klar. 
 
Bosetting av flyktninger har redusert befolkningsnedgangen, men det er likevel fortsatt 
nedgang. Pr 1.7.2019 er befolkningstallet 1 387  
 
Det ble ikke bosatt flyktninger i 2018 og 2019, årsaket av manglende positivt vedtak fra 
IMDI.  For 2020 foreligger det ett positivt vedtak om bosetting av minimum 10 flyktninger.  
Noe som gir forventning om at det også i årene fremover vil bli fattet statlige vedtak om 
bosetting av flyktninger i Dønna kommune. 
 
Demografi 
Selve befolkningstallet er en ting, men utviklingen når det gjelder aldersfordeling og en del 
andre demografiske forhold har minst like stor betydning. 
 

 Befolkningen er blitt eldre 
I 2002 var 16,1 % av befolkningen over 67 år. Ved inngangen til 2018 var denne 
andelen øket til 22 %. 

 
 Færre barn 

Antall barn i barnehage- og skolealder har gått ned med over 100 barn i samme 
periode. Aldersgruppen 0-16 år utgjør, pr. 01.01. 2019, 19 % av befolkningen.  
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 Kvinneunderskuddet øker 
I 2002 var det 13 flere menn enn kvinner i kommunen. I 2016 var dette øket til 48, 69 i 
2017 og en liten nedgang til 67 ved utgangen av 2018. 
 
Kombinasjonen av økende kvinneunderskudd og færre innbyggere i aldersgruppen, 
som er aktuelle for å få barn, vil forsterke den negative utviklingen med en stadig 
eldre befolkning. 

 
 Fødselsoverskudd 

I 2018 ble det født 12 personer i Dønna kommune, mens 8 avgikk ved døden. 
 

 Flytting 
Nettoflyttingen, for Dønna kommunen i 2018, viser at det flyttet 16 flere personer ut 
av kommunen enn tilsvarende tall for utflytting. 

 
Prognosene fra SSB tyder på at utviklingen vil fortsette. Prognoser på så lokalt nivå som den 
enkelte kommune er usikre, men SSB anslår at folkemengden i 2030 vil være 1 296 
innbyggere.  Dette er en markert endring fra fjorårets prognose, som estimerte befolkningen 
til å være 1259 innbyggere i 2030. Bakgrunnen for endringen vites ikke. 
 
Utvikling og prognoser 
SSB utarbeider befolkningsprognoser i ni ulike alternativer. Denne prognosen er basert på 
alternativ LLML fra SSb som står for lav nasjonal vekst med forutsetninger om: Lav 
fruktbarhet, lav levealder, middels innenlandsmobilitet og lav netto innvandring, da dette er 
antatt å stemme best med den faktiske utviklingen i Dønna. Stor bosetting av flyktninger gjør 
prognosene mer usikre, og at prognosen viser mindre nedgang enn forrige prognose. 
  
Dønna kommune – demografisk prognose LLML         
Tall pr. 01.01 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Innbyggere 0-1 år 20 20 20 20 20 20 20 20 
Innbyggere 2-5 år 38 40 40 40 40 40 40 40 
Innbyggere 6-15 år 128 127 125 111 105 104 101 100 
Innbyggere 16-22 år 124 111 104 107 108 103 100 91 
Innbyggere 23-66 år 720 709 698 688 673 662 655 646 
Innbyggere 67-79 år 228 243 242 238 245 241 237 238 
Innbyggere 80-89 år 70 72 80 91 96 99 103 109 
Innbyggere over 90 år 11 14 11 10 12 14 12 15 
Innbyggere i alt  1 339 1 336 1 320 1 305 1 299 1 283 1 268 1 259 
 
Tabellen nedenfor illustrerer følgene av denne utviklingen når det gjelder innbyggere i 
alderen 23-66 år (der de fleste yrkesaktive befinner seg) og kommunens eldre innbyggere. 
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Endringer 
Tall pr. 01.01 

 
Endring 2004-2018 

 
Endring 2004-2030 

Innbyggere 0-1 år -25 -20 
Innbyggere 2-5 år -39 -41 
Innbyggere 6-15 år -37 -111 
Innbyggere 16-22 år -7 -51 
Innbyggere 23-66 år -64 -175 
Innbyggere 67-79 år 50 79 
Innbyggere 80-89 år -16 36 
Innbyggere over 90 år -2 -1 
Endring i alt  -140 -284 
 
Befolkningsutviklingen ser ut til å bli slik at det blir færre barn og personer i yrkesaktiv alder, 
mens antall eldre vil øke. Foreløpig er det gruppen «yngre eldre» som øker mest. Prognosene 
tilsier at det blir betydelig færre barn i skole og barnehage fremover. 
 
For Dønna kommune blir reduksjonen i den yrkesaktive delen av befolkningen en stor 
utfordring framover når antall eldre øker, mens det vil bli svært vanskelig å rekruttere til 
ledige stillinger. 
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SKATT OG RAMMETILSKUDD I PLANPERIODEN 
 
Utvikling i de frie inntektene: 
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Figuren viser at det har vært en relativt liten økning i rammeoverføringer. Økningen fra 2017 
til 2018 skyldes i hovedsak at kommunene fikk beholde merinntekten på skatteinngangen det 
året.  I perioden fra 2011 har også inntekten fra eiendomsskatten økt. 
 
Det er ikke forventninger, i rammeoverføringene, at økt skatteinngang vil fortsette.  Samtidig 
har Stortinget satt strengere begrensninger i forhold til eiendomsskatteøret.. 
 
Selv om det har vært en liten økning i skatt- og rammeoverføring, har det på grunn av 
økningene i lønns- og prisnivå, demografi og pensjonskostnader, totalt sett vært en reell 
nedgang i overføringer. 
 
Kommunen bruker prognosemodellen som er utarbeidet av KS til å beregne 
rammeoverføringene i planperioden. Prognosemodellen er oppdatert etter at statsbudsjettet  
ble lagt fram 7. oktober. 
 
Inntekt/år 2020 2021 2022 2023 
 Alle beløp i 1 000 
Rammetilskudd  71 488   68 564    67 870  68 493  
Inntektsutjevning  8 034    8 039   7 911  7 795  
Skatt – formue og 
inntekt  33 903   33 924   33 382  32 895  
SUM 113 425   110 527    109 163   109 183  
 
 
Eiendomsskatt: 
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Skattegrunnlaget for både bolig og fritidseiendommer verdsettes gjennom lokal taksering. 
I budsjettet for 2019 ble satsen for eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer satt til 6,5 
‰.  
 
Fra 2020 reduseres maksimal eiendomsskattesats for bolig og fritidsbolig fra 7 ‰ til 5 ‰. 
Regjeringen tar sikte på å redusere maksimal eiendomsskattesats for bolig og fritidsbolig fra 5 
‰ til 4 ‰ fra 2021. 
 
 2019 (6,5 ‰) 2020 (5 ‰)  

30 % reduksjonsfaktor 

2021 (4 ‰)  
30 % reduksjonsfaktor 

Eiendomsskatt 
(i kroner) 

6 050 000 3 800 000 3 300 000 
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LØNNS- OG PRISVEKST OG ENDRINGER I 
PENSJONSUTGIFTER 
Lønns- og prisveksten fra 2019 til 2020 anslås til 3,1 %. Lønnsvekstgrunnlager er på 3,6 %.  
Fra 2019 til 2020 har regjeringen lagt til grunn en forventet prisvekst på 1,9 %. 
 
Premieprognose 2020: 
Fra 01.01. 2020 blir det innført nye regler for offentlig tjenestepensjon, som et ledd i 
tilpassing til pensjonsreformen. Det medfører at alle aktive medlemmer født etter 1962 vil få 
opptjening etter nytt vedtatt regelverk for alderspensjon og AFP. 
 
De samlede kostnader, som følge av endringer vil ikke øke over tid, men en omlegging vil 
trolig medføre en økning pensjonspremien en periode fra 2020, som følge av regelverket. 
Endringer i regelverket har flere konsekvenser både for aktive medlemmer (født etter 1962) 
og for arbeidsgiver, som i hovedsak finansierer pensjonsgodet. 
 
Endringene vil for de fleste kommuner føre til lavere krav til premiereserve (pensjonsfond). 
I følge KLP vil dette medføre frigjorte midler som trolig vil bli tilført kommunens 
premiefond, i større eller mindre grad. Tilførsel til premiefond vil kunne skje først i 2021 og 
vil med andre ord ikke få likviditetskonsekvenser for 2020. 
 
Når det gjelder netto pensjonskostnad2 vil endring i regelverk for alderspensjon og AFP ha 
som konsekvens, lavere regnskapsmessig netto pensjonskostnad for de fleste kommuner i 
2020. Dette vil for mange kommuner også medføre lavere samla pensjonskostnad i 2020 på 
tross av økte amortiseringskostnader (målt mot 2019). 
 
I tillegg til pensjonspremie betaler kommunene en reguleringspremie. Reguleringspremien 
skal dekke økte pensjonsforpliktelser som følge av lønnsvekst og økning i folketrygdens 
grunnbeløp. Reguleringspremien er forventa å bli svakt høyere i 2020 enn i 2019. Prognosen 
fra KLP er basert på en forventet lønnsvekst på 3,5 %. 
 
Andre inntekter 
Aksjeutbytte: 
Aksjeutbyttet fra Helgeland Kraft er lagt inn i budsjettforslaget med 2,6 mill. kr/år i 
økonomiplanperioden. 
 
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 forslag på en økning på 2 
% fra 2019 til 2020. 
 
Gebyrer vann, avløp, renovasjon og feiing: 
Disse gebyrene beregnes etter prinsippet om selvkost, og legges frem som egen sak for 
politisk behandling..  Dønna kommune bruker konsulentselskap for å beregne avgiftsnivået 
for vann og avløp.  Alstahaug kommune (vertskommune) beregner feieravgiften, mens 
SHMIL sitt representantskap bestemmer renovasjonsavgiften. 

 
2 Det beløpet som blir bokført i driftsregnskapet. 
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KOMMUNENS INVESTERINGSBUDSJETT 
Investeringer, vedtatt i 2019: 
Bygge ut vannledningsnett til Breiland: Arbeidet er igangsatt. 
Investeringer i PC’er/Ipad til elever: Gjennomført. 
Trådløst nettverk Dønna Omsorgssenter: I gang. 
Kirken, investeringsramme årlig:  Ikke brukt, søkes overført til 2022. 
Tilrettelegging for veterinærtjenesten: Gjennomført. 
Legevaktsbil:     Gjennomført. 
Nærmiljøtiltak – møteplassen:  Overført til 2021. Nådde ikke opp i prioriteringen 
av spillemidler for 2019.  Pr. dato er det ingen i administrasjonen som kan følge opp 
prosjektet (folkehelsekoordinatorstillingen er vakant). 
Parkering Glein-Snekkervik-Einvika: Snekkevika etablert.  Glein planlagt (gjenstår å få 
dispensasjon fra arealplan). Einvika usikker. 
IKT-investeringer:    Gjennomført. 
Innføring av elektronisk kvalitetssystem: Gjennomført.  Kjøpt inn og introdusert. 
Streaming av kommunestyremøter:  Gjennomført. 
Kjøp av brukt lift:    Enkeltsak vedtatt. 
Brannbil:     Gjennomført. 
Reparasjon av tak, mellomtrinn DBU: Gjennomført. 
Ny vaktmesterbil:    Under bestilling 
 
Investeringer, ferdigstilt 2019 (fra tidligere økonomiplan): 
Nu barnehage:    Gjennomført. 
Innkjøp av læremidler, skoler.  Gjennomført. 
Oppgradering DOS:    Gjennomført. 
Ny kjøkkeninnredning, storstue DOS: Under gjennomføring. 
Utskifting oljefyr DOS:   Under utredning. 
Skifte kjøl/frys + styring gulvvarme, DOS: Gjennomført. 
Nytt garderobebygg, Løkta:   I prosess. 
Asfaltering, skoleplass/gangvei Løkta: Avventes til ferdigstilt garderobebygg. 
Ny arbeidsbåt, brann/avløp/vann:  Under levering. 
Oppgradering branngarasje:   Vedtatt. 
Nytt renseanlegg, vannverk:   Under gjennomføring.   
 
Sykkelsti rundt Dønnamannen:  Forprosjektet er i ferd med å bli avsluttet.  Det er 
gode muligheter for å hente ekstern finansiering til tiltaket.  Imidlertid avdekker arbeidet i 
forprosjektet ett stort behov for å ta ett solid tak i forvaltningen av Breivika.  Området øker i 
popularitet, noe som medfører økt slitasje.  Sykkelstien vil forsterke dette.  Før sykkelstien 
kan etableres er det nødvendig å utvikle en forvaltningsplan for Breivika.  Dette bør det 
fremmes egen sak på i løpet av første halvår 2020. 
 
  



ØKONOMIPLAN OG BUDSJETTDOKUMENT - 2020-2023 
20

 

INVESTERINGSTILTAK 
Vedtatt i økonomiplan 2019 - 2022 2020 2021 2022 2023 

DBU/Løkta - innkjøp av læremidler 150 000 150 000 Fagfornyelsen – 
konsekvens? 

DOS - oppgraderinger 312 500 312 500 312 500 312 500 

Kirken - årlig investeringsramme 300 000 300 000 300 000 300 000 

Oppgradering/renovering DOS 500 000 20 000 000   

Andel av IKT-Hald investeringer 2020 106 000    

Startlån 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

 Utskifting av kunstgressdekke  1 000 000   

 
 

INVESTERINGSTILTAK 
Foreslått i Økonomiplan 2020 - 2023 2020 2021 2022 2023 

Brann – etablere øvingsfelt, YHBR 100 000    

Hjemmetjenesten – kjøpe 2 biler 730 000    

Dønnes - brannslukkingsanlegg 2 000 000    

Nærmiljøtiltak - møteplassen 2019  312 500   

Nødstrøm legekontor/kommunehus - 
forprosjekt 120 000 

Investering 
etter 

forprosjekt 
  

Parkeringsplasser Glein – Einvika – 
Åkvik 312 500    

Ventilasjon og oppgradering - kontorfløy 
teknisk/landbruk 1 375 000  Forprosjekt påkrevd. 

Boliger for vanskeligstilte 250 000 7 000 000 Forprosjekt 2020 

Ny adkomst til skole, barnehage og 
Dønnahallen 500 000 1 250 000 Reguleringsplan 2020. 

Mulighet for eksterne bidrag 

Gang- sykkelsti, Stavseng  600 000 Sikrere kostnadsestimat i -
20 
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INVESTERINGSTILTAK – selvkost 
Foreslått i Økonomiplan 2020 - 2023 2020 2021 2022 2023 

Anboringskum til privat boligfelt Meåsen  937 500    

Montering pumpestasjon Dalsvåg 
(Trykkøkning/forsyning mot 
Bjørn/industriområde) 

325 000    

Montering pumpestasjon Glein 
(Trykkøkning/ekstra forsyning til Løkta)  625 000    

Ny ringledning Bjørn skole/boligfelt 
(Ekstra forsyning mot 
Bjørn/industriområde) 

312 500    

 
Nye investeringer vil alltid medføre driftskonsekvenser i form av økte rente- og 
avdragsutgifter, og investeringer i nye bygninger vil i tillegg medføre økte FDV-utgifter 
(forvaltnings-, drift- og vedlikeholdsutgifter). 
 
Utgifter til renter og avdrag gjennom økonomiplanperioden belastes driftsbudsjettet.  
Investeringer, som belastes selvkostområdene, har ikke denne konsekvensen. 
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KOMMUNENS DRIFTSBUDSJETT 
Økonomibestemmelsene i kommuneloven bygger på prinsippet om at løpende utgifter skal 
finansieres av løpende inntekter. Hensynet bak denne grensedragningen er at kommuner ikke 
skal legge seg på et høyere aktivitetsnivå i den løpende driften enn det som kan finansieres av 
løpende inntekter. Det vil si at sum driftsutgifter bør være lavere enn sum driftsinntekter slik 
at kommunen får et positivt driftsresultat. 
 
Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over 
sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. 
 
TILTAK 
Vedtatt i økonomiplan 2019 - 2022 

2020 2021 2022 2023 
Redusert tilskudd til privat 
barnehage pga redusert barnetall  

-100 000  -300 000  -300 000  -300 000  

Reduserte utgifter til 
barnevernstiltak på sikt     -400 000  -400 000  -400 000  

Bruk av disposisjonsfond til drift  -6 744 402  -2 916 575  -2 581 520  -2 916 575  
Effekt av innovasjonsprosjekt DOS, 
Hjemmetjenesten og Teknisk 2017   -1 500 000  -1 900 000  -1 900 000  -1 900 000  
Effekt av samordningsgevinst 
DOS/Hjemmetjenesten  -100 000  -100 000  -100 000  -100 000  
Omstillingsprosjekt - 
stillingsreduksjoner -1 870 000  -4 190 000  -5 350 000  -5 350 000  
Prosjekt: forventet effekt av nytt 
omstillingsprosjekt -511 688  -2 028 962  -2 534 807  -2 534 807  
Redusert energiforbruk -100 000  -100 000   -100 000      -100 000  
Legge ned frivilligsentralen -333 436 -333 436 -333 436 -333 436 

Salg av tannklinikken -129 000 -129 000 -129 000 -129 000 

Vakansestyring -700 000 -700 000 -700 000 -700 000 

 
TILTAK  
Foreslått i økonomiplan 2020 - 2023 

2020 2021 2022 2023 

POLITISK VIRKSOMHET     

Redusert kompensasjon for 
prisstigning 

-200 000 -200 000 -200 000 -200 000 

RÅDMANNENS STAB OG 
FELLESFUNKSJONER 

    

Boligtilskudd, førstegangsetablerere  150 000 150 000 150 000 

Fjerne reserverte 
tilleggsbevilgninger 

-476 491  -476 491  -476 491  -476 491  

Fjerne prosjekt - Dønna som egen 
kommune 

-500 000  -500 000    
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RÅDMANNENS STAB OG 
FELLESFUNKSJONER (forts.) 

2020 2021 2022 2023 

Bosette 10 flyktninger -1 166 500 -2 199 780 -2 968 560 -3 468 560 

Forprosjekt 
nettløsning/bredbåndstilgang 

200 000    

Kommuneplanens samfunnsdel 200 000    

Omsorgsplan 300 000    

DØNNA BARNE- OG 
UNGDOMSSKOLE 

    

Rammenedtrekk, på grunn av 
redusert elevtall 

 -895 052 -2 941 349 -4 050 049 

 
TEKNISK DRIFT 2020 2021 2022 2023 

Digitalisering av gårds- og 
bruksarkiv 

975 000 40 000 40 000 40 000 

Prosjektstilling byggesak 
lovlighetsoppfølging 

189 025    

Veilys - fjerne tilskudd fra 2021  -292 385 -292 385 -292 385 

Boligtilskudd, 
førstegangsetablerere 

 150 000 150 000 150 000 

Kommuneplanens arealdel   400 000  

Inspeksjon og kontroll av 
sjøledninger med ROV 

350 000 Selvkost 

HELSE-/LEGETJENESTE     

Utvikling av kriseteam (tidligere 
POSOM-gruppe) 

30 093 30 093 30 093 30 093 

Legetjenesten - gjøre om 
turnuslegestilling til fast 
legestilling 

121 781 586 050  586 050  586 050  

DØNNA OMSORGSSENTER     

Økning av opplæringsmidler/mer 
selvfinansiering 

 150 000 150 000 150 000 


