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ÅRSBUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN 2020 - 2023  
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar at utskrivning av skatt på formue og inntekt skal skje i henhold til 
de maksimalsatser som Stortinget vedtar.  

 
2. Kommunestyret vedtar rådmannens utkast til driftsbudsjett for 2020 med kr.139 899 279,- 

(netto driftsutgift) til fordeling på kommunens ansvarsområder og fordelt som foreslått i 
utkastet.  

 
3. Rådmannens utkast til driftsbudsjett for 2020 bygger på tiltak vist i budsjettversjonrapport 

drift.; Rådmannens innstilling til formannskapet. 
 

4. Kommunestyret bestemmer at rådmannen kommer tilbake med enkeltsaker på disse 
tiltakene.  

 
5. Kommunestyret vedtar rådmannens utkast til investeringsbudsjett for 2020 med totalt 

finansieringsbehov kr. 11 904 000,-, og fordelt på det enkelte investeringsprosjekt - som 
foreslått i budsjettversjonrapport investering. Av dette finansieres kr. 9 703 500,- gjennom 
låneopptak.  
 

6. Kommunestyret vedtar følgende økonomiske måltall for 2020; 
 Netto driftsresultat: 0 %. 
 Disposisjonsfond: 8 %. 
 Gjeldsgrad:  75 % (av brutto driftsinntekt) 

 
7. I økonomiplanperioden er det budsjettert med større fondsbruk enn det som er dagens 

beholdning på disposisjonsfondet.  Tiltaket forutsetter ekstern påfylling av 
disposisjonsfondet i løpet av planperioden. 
 

8. Kommunestyret vedtar rådmannens utkast til økonomiplan for perioden 2019 – 2022 
Bakgrunn: 
Kommunelovens § 44 pålegger kommunene å ha vedtatt budsjett for kommende kalenderår innen 
årets utgang. Paragrafen sier også at innstillingen til årsbudsjett, med alle de forslag til vedtak som 
foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret. 
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Kommunelovens § 44 pålegger kommunene å utarbeide en økonomiplan som skal omfatte minst 
de fire neste budsjettår og som skal gi realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede 
utgifter og prioriterte oppgaver i perioden. 
 
Kommunens økonomireglement gir rådmannen ansvaret for å utarbeide en helhetlig 
økonomiplan/årsbudsjett - og formannskapet ansvaret for å utarbeide en innstilling til 
kommunestyret i økonomiplan- og årsbudsjettsakene.  Rådmannen utarbeider således ett utkast til 
årsbudsjett/økonomiplan, og formannskapet utarbeider forslag som fremmes for kommunestyret. 
 
Økonomireglementet har også detaljerte bestemmelser om framdriftsplan og milepæler for 
budsjettprosessen samt at årsbudsjett og økonomiplan skal legges fram samlet i kommunestyrets 
møte i desember. 
 
Saksutredning: 
Årets budsjettprosess har vært gjennomført etter en litt annen mal enn tidligere.  Siden 2019 
er ett år med kommunevalg, så ble kommunestyret koblet senere på (konstituering 08.10. 
2019) enn i ett ordinært år.  Budsjettdugnaden ble gjennomført i Mosjøen, som et lunsj til 
lunsj seminar. 

 
Under seminaret ble også økonomiske måltall tatt opp til diskusjon.  Kommuneloven sier 
følgende om finansielle måltall; 

§ 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 

 
Under budsjettdugnaden konkluderte kommunestyret med at diskusjonen må tas opp igjen i 
2020, og at måltallene som settes for 2020 følgelig er midlertidige.  Rådmannen foreslår 
følgende måltall for 2020: 

 Netto driftsresultat: 0 %. 
 Disposisjonsfond: 8 %. 
 Gjeldsgrad:  75 % (av brutto driftsinntekt) 

 
Ut i fra rådmannens forslag til årsbudsjett, så vil alt annet en 0 %, som netto driftsresultat 
være feil.  Årsbudsjettet balanseres med bruk av disposisjonsfond.  Det er ulike anbefalinger 
for størrelsen på netto driftsresultat, avhengig av hvor sårbar kommunens økonomi er.  En 
stor, renteeksponert gjeld vil være ett argument for ett relativt høyt netto driftsresultat.  Ett 
stort disposisjonsfond vil kunne tale for det motsatte. 
 
Disposisjonsfondets størrelse er foreslått til 8 % av kommunens brutto driftsinntekter.  Det 
betyr at forventningen til fondet, teoretisk, vil variere fra år til år.  Med ett disposisjonsfond 
på 8 %, vil det tilsvare hva kommunen har i akkumulert premieavvik på pensjonsforpliktelser.  
Dette er i tråd med anbefaling fra kommunens økonomisjef (leder for felles økonomienhet for 
HALD-kommunene). 
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Gjeldsgraden settes også i forhold til brutto driftsinntekt.  I 2018 hadde Dønna kommune 
uvanlig høye driftsinntekter, noe som gjorde at gjeldsgraden gikk ned.  Kommunen ligger noe 
over gjennomsnittet for kommuner i KOSTRA-gruppe 5.  En gjeldsgrad på 75 % er høyere 
enn dagens situasjon, men tar høyde for låneopptak for en renovering av Dønna omsorgs- og 
sykehjem. 
 
Mot slutten av budsjettprosessen har enhetsledere og hovedtillitsvalgte blitt orientert om 
hovedtrekkene i rådmannens budsjettforslag. 
 
Driftsutfordringen for årsbudsjett 2017, i forhold til konsekvensjustert budsjett, var på ca. 5 
millioner kroner.  I konsekvensjustert for 2018 er tilsvarende utfordring nesten 7 millioner 
kroner.  For 2019 er tilsvarende utfordring på 14,6 millioner. 
 
Ved oppstart av budsjettdugnaden ble driftsutfordringen for 2020 oppgitt til å være ca. 12 
millioner kroner.  Dette viste seg å være feil.  Under siste del av møtet i Mosjøen ble det 
oppdaget at det var avvik mellom tallene for flere av de vedtatte økonomiplanvedtak i Arena 
slik de lå nå, sett opp mot det som var vedtatt i fjorårets budsjettbehandling.  
 
Dette gjaldt særlig bruk av disposisjonsfond. Det var brukt en funksjon som tilpasset disse 
tallene til fondsbruk på samme nivå som i 2019. Inntekter og utgifter var konsekvensjustert, 
men i tillegg lå det videreført fondsbruk inne i konsekvensjustert budsjett (på samme nivået 
som i 2019). 
 
Tiltakene er nå justert til det som ble vedtatt i desember 2018, og videreføring av fondsbruk 
er fjernet fra konsekvensjustert budsjett. Dette medfører mindre underdekning når nye 
budsjettversjoner lages med basis i tidligere vedtatt økonomiplan, men betyr i realiteten at 
omstillingsbehovet er betydelig større enn utgangspunktet for samlingen i Mosjøen (8,9 
millioner). 
 
I økonomiplanen for 2019 – 2020 ble driftsutfordringen beregnet til ca. 16 millioner.  
Driftsutfordringen, som fremgår av konsekvensjustert budsjett for 2020, er på ca. 21,5 
millioner. 
 
I konsekvensjustert budsjett for 2020 er dette de faktorene som i størst grad påvirker 
endringsbehovet; 

Bruk av disposisjonsfond:    9 800 000 
Omstillingsprosjekter:     2 400 000 
Reduksjon eiendomsskatt:    2 200 000 
Renter og avdrag:     2 000 000 
Enkeltsak omsorg:     2 000 000 
Bidrag livsopphold:        600 000 
Flyktningadm/voksenopplæring:   1 100 000 
SUM:     20 100 000 

 
Når konsekvensjustert bugsjett blir satt opp, så fjernes tiltakene fra økonomiplanen.  Deretter 
legges de inn igjen når nye budsjettversjoner utvikles.  Lønns- og prisvekst er ikke tatt inn i 
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oversikten.  Det er heller ikke økte utgifter eller andre økte kostnader som har kommet gjennom 
inneværende driftsår. 
 
Når tiltakene fra økonomiplanen er tatt inn, og det er gjort enkelte korrigeringer i konsekvensjustert 
budsjett, så er endringsbehovet for 2020 ca. 12,5 millioner kroner. 
 
Rådmannen fant det vanskelig (i forbindelse med budsjettprosessen i 2018) å foreslå endringer – 
tilsvarende endringsbehovet.  Slike grep ville gi som konsekvens at lovkrav om kvalitet brytes.  For 
å balansere årsbudsjettet for 2018 ble det brukt midler fra kommunens disposisjonsfond. 
 
Utfordringen er at driften av kommunen ikke er tilpasset de økonomiske rammebetingelsene.  
Utgangspunkt for arbeidet videre slik det var i 2019, blir for 2019 og årene fremover, ligger i det 
politiske vedtaket om at Dønna skal bestå som egen kommune.  Det ble utviklet ett prosjekt, 
«Dønna som egen kommune», for å finne løsninger som gjør dette mulig. 
 
Prosjektet fikk ekstern finansiering (500 000,-) fra Fylkesmannen i Nordland i 2018, men avslag 
på søknaden i 2019.  Arbeidet i prosjektet har handlet mye om å søke midler og endre prosjekt-
/fremdriftsplaner.  Rådmannen oppfatter ikke «Dønna som egen kommune» lenger som ett 
bærekraftig prosjekt, og foreslår at det avvikles. 
 
I forhold til forventningene til konklusjonene i prosjektet, så var utfallsrommet fra at det utvikles 
gode, bærekraftige løsninger - til at det ikke er mulig for Dønna å fortsette som egen kommune 
med de økonomiske rammene som gjelder. 
 
Rådmannen anbefaler at Dønna kommune søker om deltagelse i pilotprosjektet 
«Distriktskommune 3.0 – Samfunnsutvikling i mindre kommuner - med vekt på nye arbeidsmåter i 
plan og handling».  Invitasjonen har kommet fra Nordland fylkeskommune, og har som formål å 
styrke de mindre kommunene i deres samfunnsutviklingsarbeid. 
 
Dette arbeidet passer også godt inn i de foreslåtte budsjettiltakene knyttet til kommuneplanens 
samfunnsdel (foreslått i 2020), omsorgsplan (foreslått i 2020) og rullering av kommuneplanens 
arealdel (foreslått 2022).  Skal Dønne kommune finne veien ut av dagens situasjon, så er ett godt 
kart forutsetningen.  Overordnede planer er dette kartet.  Derfor er det også viktig at planstrategien 
kommer til politisk behandling tidlig i 2020. 
 
I forslaget til årsbudsjett for 2020 og økonomiplan 2020 – 2023, balanseres budsjettene med 
midler fra kommunens disposisjonsfond.  Disposisjonsfondet er ikke stort nok til at det kan saldere 
økonomiplanen i årene frem til og med 2023. 
 
Ved inngangen til 2019 hadde Dønna kommune disposisjonsfond på 30,5 millioner.  Beløpet er, 
pr. dato, omtrent tilsvarende.  For å balansere økonomiplanen er det en forutsetning om ny tildeling 
fra Havbruksfondet i 2022.  Forventningen til overføringen er på i overkant av 11 millioner.  
Summeres. I tillegg de tiltakene som er lagt inn i økonomiplanperioden, er det i disse en 
forventning til endring i driften på 35,5 millioner. 
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Forutsetninger 
I prosessen med budsjettet er det tatt utgangspunkt i de forhold som er konkrete i dag. 
 
 Dønna kommune bosetter 10 flyktninger pr. år i økonomiplanperioden.  Konsekvensen er 

at videre nedtrapping av voksenopplæringen og avvikling av flyktningeadministrasjonen 
stoppes. 

 
 DBU vil ha synkende elevtall i årene fremover, og vil få redusert sine ressurser i forhold til 

hvordan driften tilpasses de nye rammene. 
 
 For investeringer er hvert enkelt investeringstiltak satt på maksimal nedbetalingstid – i 

forhold til de regler som gjelder for avskriving for ulike formål. 
 
Endrer forutsetningene seg, så vil også tiltakene kunne fremstå annerledes når budsjettet for det 
enkelte år skal utarbeides. 
 
Vurdering: 
Driftsbudsjett 
Tendensen, basert på de senere års budsjettprosesser, er at utfordringene for Dønna kommune står 
i kø.  Behovet for endringer er tydelig, store – og nødvendige.  Hva som skal endres, og hvordan, 
er langt fra like klart.  Slike løsninger må utvikles i samarbeid mellom politisk nivå og 
administrasjon.  Tidlig i 2020 må det lages en fremdriftsplan for dette arbeidet, slik at resultater 
her i fra kan spilles inn i budsjettarbeidet i løpet av første halvår. 
 
I ett slikt arbeid ligger også en ytterligere kvalitetssikring av grunnlagstallene og forutsetninger for 
budsjettprosessen.  Ved en overgang til «Lurøymodellen» vil dette arbeidet også være en del av 
det fremtidige budsjettarbeidet.  En prosess, som skissert her, vil også gi en mer romslig 
tidsramme for utviklingen av årsbudsjett og økonomiplan.  
 
Slik rådmannen ser det, at det allerede er tatt så mye ned på driften at ytterligere nedskjæringer vil 
gi kommunen en drift som ikke tilfredsstiller offentlige krav til kvalitet.  Dette vil skape meget 
alvorlige situasjoner, og er ett fremtidsperspektiv det ikke kan planlegges etter. Utfordringen ligger 
i spennet mellom de økonomiske rammene, reduksjon av tjenesteproduksjon og det å fremstå som 
en attraktiv kommune.  Hva løsningen kan bestå i – det vites ikke før man har gått grundig inn i 
utfordringen. 
 
Alternativet, å ikke gjøre noe aktivt for å påvirke utviklingen, har kun ett negativt utfall.  Da vil 
ikke Dønna kommune ta grep om egen utvikling, men vil se seg nødt til å la andre overta styring 
og kontroll. 
 
I konklusjonen i ståstedsanalysen i 2018 står følgende; 

Ståstedsanalysen viser at påstanden om at «Endring er den nye normalen» er gyldig.  
Forutsetningene for å drive Dønna kommune endres, og krever at kommunens 
prioriteringer og drift utvikles.  Hvis ikke, så vil avstanden mellom samfunnets (staten 
og befolkningens) forventninger til kommunens tjenesteproduksjon, og hva som 
faktisk blir levert, øke.  Konsekvensen vil bli en mindre attraktiv Dønna kommune. 
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Den største utfordringen for Dønna kommune er demografien.  At befolkningen blir 
eldre er, i seg selv, ikke det mest dramatiske.  Men at det fødes få barn får 
varsellampene til å lyse rødt.  Prognosene i kapittel 3 («Befolkningsutvikling og 
demografi») gir ikke grunnlag for å tro at dette skal endre seg.  Skal utfordringen 
summeres i ett ord, så er ordet Attraktivitet. 
 
Dønna kommune må fremstå som en attraktiv kommune å bosette seg i, og da spesielt 
for ungdom i etableringsfasen. Rapporten fra NIVI beskriver tydelig hva som kan 
være kommunens nye hverdag, hvis ikke antall yngre øker.  Næringslivet i kommunen 
går godt, og det skapes arbeidsplasser.  Innen omsorgstjenesten i kommunen trengs 
det nye ansatte.  Spørsmålet er om arbeidsplassene kan bekles av arbeidstakere 
bosatt i Dønna. 
 
Attraktivitet er ett godt samfunn.  En kommune som leverer de tjenestene som den er 
pålagt av staten og som innbyggerne forventer.  Barnehage, skole, helse, omsorg, 
kultur og fritid.  En tjenesteproduksjon som krever dyktige, dedikerte ansatte og 
politikere.  Oppgaven er hele tiden å finne de gode løsningene, innenfor de 
økonomiske rammene som til enhver tid gjelder. 

 
Dette har ikke blitt mindre gyldig og aktuelt i løpet av 2019. 
 
Investeringsbudsjett 
Investeringsbudsjettet er relativt forsiktig.  For 2020 foreligger ingen større investeringer.  I 
økonomiplanperioden er det lagt inn ett betydelig tiltak: «Oppgradering/renovering av DOS».  Her 
foreslås det å bevilge midler til ett forprosjekt i 2020, med tanke på oppstart av hovedprosjektet i 
2021.  Samlet kostnad er usikker, og forprosjektet vil konkretisere denne. 
 
I 2021 er ett av tiltakene fra «Boligpolitisk handlingsplan» - boliger for vanskeligstilte – tatt inn.  
Dette tiltaket er grovt beregnet til å koste 7 millioner.  For å få en sikrere kostnadsvurdering, og 
avklaringer i forhold til plassering osv., er det foreslått ett forprosjekt i 2020. 
 
Kontorfløyen, som huser teknisk etat og landbrukskontoret, stiger innetemperaturen til godt over 
30 grader i sommerhalvåret.  Dette gir ett dårlig arbeidsmiljø, og verneombudet har henvendt seg 
til kommunen i sakens anledning.  I investeringsbudsjettet er installering av ventilasjon og 
oppgradering av kontorfløyen tatt inn, men det stilles krav om et forprosjekt før tiltaket iverksettes. 
 
Rådmannen foreslår at det bevilges 2 millioner til brannslukkingssystem i Dønnes kirke.  Dette er 
et tiltak foreslått av Riksantikvaren, som delfinansierer tiltaket (50 %, inntil 800 000,-, av 
kostnadene).  Bevilgningen forutsetter at kirkens fellesråd godtar en endring i de prioriteringer de 
har gjort for investeringer i Dønnes kirke.  Her er nytt elektrisk anlegg og løsning for oppvarming 
prioritert først (gjort før Riksantikvarens innspill).  Den foreslåtte løsningen, fra rådmannen, 
medfører at dette tiltaket vil komme i etterkant av slokningsanlegget. 
 
Tiltaket «Ny adkomst til skole, barnehage og Dønnahallen» vil kunne oppnå medfinansiering fra 
fylkeskommunens trafikksikkerhetsmidler.  Det er allerede gitt midler fra denne potten til arbeidet 
med en reguleringsplan. 
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I investeringsbudsjettet er det foreslått flere tiltak knyttet til vannforsyning.  Disse er 
selvfinansierende – ved at de finansieres gjennom vannavgiften. 
 
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 
 
Vedlegg: 

Økonomiplan 2020 – 2023 
Bevilgningsoversikt – drift 
Bevilgningsoversikt – investering 
Økonomisk oversikt – drift 
Driftsbudsjett – rådmannens innstillng til formannskapet 
Investeringsbudsjett – rådmannens innstilling til formannskapet


