
Postadresse: Besøksadresse: 
 Krunhaugen 1 Telefon:  
8820 DØNNA DØNNA Telefaks:  

Saksprotokoll 
 
Utvalg: Kommunestyre   
Møtedato: 17.12.2019 
Sak: 108/19  
 
Resultat: Annet forslag vedtatt 
 
Arkivsak: 19/394 
Tittel: SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN 

2020 - 2023  
 
Behandling: 
Sissel Hesjedal ba om å få sin habilitet vurdert i forhold til fvl §6.1 da det er bebudet at et annet 
parti vil foreslå utvidelse av kommunens driftstilskudd for fysioterapi. Sissel Hesjedal er 
styreleder for Fysioform AS, som har et av de driftstilskuddene som da blir utvidet. 
 
Sissel Hesjedal ble funnet inhabil med 11 mot 5 stemmer. 
 
Yngve Skei ba om å få sin habilitet vurdert da han er svoger til en som har interesser i 
investeringstiltaket anboringskum til boligfelt i Meåsen. Yngve Skei ble enstemmig kjent habil 
med 11 mot 5 stemmer. 
 
Dønna H/SV/SP fremmet følgende budsjettforslag: 
 
Årsbudsjett og økonomiplan 2020-2023 
Fellesforslag fra Dønna Høyre, Dønna SP og Dønna SV 

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

2. Kommunestyret vedtar Nytt forslag til kommunestyret driftsbudsjett fra H+Sp+SV for 
2020 med kr. 140 306 489,- til fordeling på kommunens ansvarsområder og fordelt 
som foreslått i utkastet. 

3. Driftsbudsjett for 2020 bygger på formannskapets budsjettforslag. Det er tatt inn tiltak 
nr. 015 i Arena: Vann – inspeksjon og kontroll av sjøledninger med ROV, uten 
driftsmessige konsekvenser.  
 

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

5. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2020 i tråd med budsjettversjonrapport 
Nytt forslag til kommunestyret fra H+SP+SV, med totalt finansieringsbehov  
kr 10 881 000,- og fordelt på det enkelte investeringsprosjekt. Av dette finansieres  
kr 9 703 500,- gjennom låneopptak. 

 
6. Kommunestyret vedtar følgende økonomiske måltall for 2020; 
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  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 økonomiplan for perioden 2021 – 2023 i tråd med 
formannskapets innstilling med følgende endring: Det avsettes kr 200.000.- inkl moms 
til lekeutstyr på Løkta oppvekstsenter for 2021 - tiltak 063 i Arena. Det avsettes kr 
312.500.- til nytt inventar på DBU i 2021- tiltak 036 i Arena. 
 

9. Kommunestyre vedtar vedlagt skriv «Budsjettprosess 2021» 

 
Verbale kommentarer  
Videre budsjettarbeid 
Vedlagte skriv «Budsjettprosess 2021» legges til grunn for arbeidet med budsjett 2021. 
Spesielt er det viktig å følge opp tidsplanen, slik at en sikrer tid nok til å gjennomføre de 
prosesser som er nødvendig i enhetene for få implementert Lurøymodellen. Det er også viktig 
at rådmannen setter av tilstrekkelig med ressurser til å sikre at tallene er tilstrekkelig 
kvalitetssikret slik at vi får et korrekt utgangspunkt.  
 
 
 
Utvidelse av kantinetilbud for alle elever  
Det legges opp til en utvidelse av kantinetilbudet til alle elever på DBU og Løkta. Utvidelsen 
skjer fra nytt skoleår i august.  
 
Veilys  
Veilysmidler ligger inne med tilskudd for 2020. I løpet av 2020 skal det utarbeides et prosjekt 
som har som siktemål å oppgradere veilysene til moderne LED-innsatser. Prosjektet må bli et 
fellesprosjekt mellom kommunen og veilysforeningene, der en søker finansieringsstøtte fra 
fylkeskommunen. Veilysforeningene bidrar med dugnadsinnsats og 
kommunen/fylkeskommunen dekker investeringskostnader og elektrikerarbeid. Når veilysene 
er i forskriftsmessig stand overtas de og driftes videre av kommunen. Med moderne armatur 
vil også strømkostnadene bli betydelig redusert. 
 
Helse og omsorgsplan 
Det blir viktig å komme snart i gang med arbeidet med Helse- og omsorgsplan, slik at vi bedre 
kan kanalisere ressurser dit vi ønsker i kommende budsjettprosesser. I påvente av denne 
planen er også tiltaket om å omgjøre en turnuslegestilling til ei ordinær legestilling flyttet til 
2021. 
 
Nett-dekning  
Prosjektet har som formål å avdekke kostnadsbildet og valg av best egnet teknologi. 
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Vann- inspeksjon og kontroll av sjøledninger med ROV 
Det gjennomføres en gjennomgang av sjøledninger i vannforsyninga mad siktemål å avdekke 
svakheter og feil for å forebygge vannlekkasjer. Tiltaket finansieres av midler inntatt på 
vannavgift, og belastes slik sett ikke driftsbudsjettet. 
 
Investeringsmidler 
Gang og Sykkelsti - Stavseng 
Investeringsbudsjettet er det identisk med rådmannens forslag, bortsett fra at det er satt inn 
midler til plan og reguleringskostnader i 2021. Det søkes om midler fra fylket, og det er en 
forutsetning at det ytes fylkeskommunale midler om en skal gå videre med prosjektet.  
Anboringskum til boligfelt Meåsen 
Før utbygging finner sted, må det være tilstrekkelig med interesse for boligprosjektet slik at 
det er besluttet opprettet. 
 
Kunstgressbane – 2021 
Det er satt av 1mill.kr til fornyelse av kunstgressbanen på Solfjellsjøen i 2021. Dette er å 
forstå som kommunens andel i et slikt prosjekt. 
 
Utstyr Løkta oppvekstsenter 
Det avsettes kr 200.000.- inkl moms til lekeutstyr på Løkta oppvekstsenter for 2021. 
 
Inventar ved DBU 
Det avsettes kr 213.500.- til nytt inventar på DBU i 2021- tiltak 036 i Arena. 
 
 
 
Dønna AP v/John Erik S. Johansen fremmet følgende forslag til budsjett og økonomiplan 2020: 
 
Dønna Arbeiderparti forslag til budsjett og økonomiplan 2020  
 
Investeringer.  
Av større investeringer fremover i perioden så hilser vi prosjektet som dreier seg om 
oppussing og tilpassing av Dos velkommen. Dette er viktig for våre eldre, våre ansatte og for 
hele kommunen.  
Dønna Ap vil ikke ta stilling til prosjektet Sti Dønnamannen på nåværende tidspunkt. Dette 
prosjektet er fremmet og ønsket av reiselivsnæringen i Dønna og Herøy. De ser dette som 
nødvendig for å utvikle næringa med å kunne tilby et trafikksikkert alternativ til den smale fv. 
828. Dette handler ikke om en «fjølvei» men om å tilrettelegge for økt trafikk med minst mulig 
avtrykk i naturen, som vi er så glade i. Det er et forprosjekt som skal gi kommunestyret 
nødvendige avklaringer og kunnskap slik at kommunestyret kan føre en saklig debatt og fatte 
sin beslutning basert på fakta og kunnskap.  
Dønna Ap vil investere i: Bygge boliger for vanskeligstilte (tiltak 1 i boligpolitisk plan) 
alternativ 2 (AP) Det er på høy tid å få løftet denne saken. Vi ønsker et varmt og inkluderende 
samfunn der alle skal med.  
Dønna Ap vil investere i nye lekeapparater og utendørs belysning på Løkta oppvekstsenter. Vi 
har gode kommunale skoler og barnehager og vi vil ha et utemiljø på disse som fremmer lek, 
trivsel og god folkehelse. Av samme årsak vil vi prioritere møteplassen som nærmiljøtiltak i 
kommunesentret.  
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Investeringer for øvrig henvises til arena og vårt forslag til vedtak.  
 
 
Driftsbudsjett.  
Dønna kommune har store økonomiske utfordringer. Dette er vi dessverre ikke alene om, men 
vi er en av etterhvert veldig mange større og mindre kommuner som strever med. Derfor er det 
med stor forundring vi ser forslaget på budsjett og økonomiplan til rådmannen og vedtaket i 
formannskapet til Sp, Sv og Høyre. Slik deres forslag nå ligger så er det med stor 
sannsynlighet at Dønna styrer fort og hardt mot tidenes søknad om opptak på ROBEK listen.  
Vårt forslag til budsjett innebærer at vi bruker vel tolv millioner av fond/ eller sparekontoen. 
Rådmannens forslag bruker ca 17 millioner, omtrent det samme med forslaget fra flertallet til 
ordføreren. Vi foreslår en mindre bruk av fond fordi vi har en klar bestilling til rådmannen på 
å levere en sak til kommunestyret med så mange tiltak, nye tiltak at de gir en effekt på 2,5 
millioner i 2020 og vil ha en helårs effekt på 5 millioner fra 2021.  
Vi mener det ikke er verken fornuftig eller seriøst å budsjettere med en ny utbetaling fra 
havbruksfondet. Det er ingen som vet om det kommer noe, eller hvor mye det eventuelt blir 
utbetalt til Dønna om to tre år. Dette minner om å stikke hodet i sanden å late som ingen ser 
oss.  
Vi i Ap mener at vi er nødt til å fortsette å forsterke den økonomiske kursendringen som ble 
startet for fire år siden. Vi vet at dette er noe som vi må håndtere selv uavhengig om vi havner 
på ROBEK eller ikke. Det er alltid best å være herre i eget hus som ordspråket sier. Derfor 
ser vi oss nødt til å foreslå slik hard kost.  
 
Innledningen til tross så har vi trua på samfunnet Dønna. Derfor ønsker vi å innføre 
boligtilskudd for dem som kjøper brukt bolig allerede fra neste år. Vi ønsker skolemat til alle 
elevene i den offentlige skolen. Vi støtter forslaget på søskenmoderasjon i barnehage/ Sfo 
fordi dette er viktige sosiale tiltak for å utjevne forskjeller. Vi går også inn for søkbare 
kulturmidler på kr 150.000. Vi øker tilskudd til veilys slik at alle foreningene får samme 
vilkår. Med dette mener vi å vise at selv om det er en økonomisk vinter i emning for 
kommunen så tror vi på folk og utvikling i hele kommunen vår.  
 
Vi ber om at det fremlegges en sak for kommunestyret som viser muligheter. Det hjelper lite å 
ønske oss flere naboer når vi ikke har attraktive boligtomter å tilby, foruten de som leter dem 
opp selv. Vi ber rådmannen komme med en sak som viser hvordan kommunen selv eller i 
samarbeid med andre fremskaffer byggeklare boligtomter på Solfjellsjøen. Vi ber om at det 
videre i saken vises hvor det fysisk kan etableres innbydende boligtomter nært sjøen og med 
muligheter for nausttomt. Vi ønsker dette på Bjørn, Åker og på Nord Dønna. Disse må være 
mulige å realisere ved at kommunen gjør reguleringen selv eller finner muligheter i allerede 
regulerte områder.  
 
 
 
 
Dønna Rødt fremmet følgende forslag til budsjett og økonomiplan 2020: 
 
Som formannskapets innstilling med følgende endringer: 
 
Søkbare kulturmidler 
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Søkbare kulturmidler tas inn i budsjett på kr 150 000 pr år i budsjettperioden. 
 
Søskenmoderasjon 
Vi viser til enstemmig vedtak fra f.sak 22/10. For familier med mer enn et barn i SFO og 
barnehage gis 50% søskenmoderasjon i foreldrebetaling for barn to og tre eller flere. 
Moderasjon gjøres gjeldende for barnet som har minst SFO/barnehagetilbud og gjelder kun 
for faste plasser.. 
 
Veglys 
Om prosjektet med LED-lys ikke får finansiering fra fylkeskommunen vil Dønna kommune 
fortsette å gi støtte til veglysforeningene med nødvendig oppjustering som følge av økte 
strømpriser. 

 
Fysioterapi 
For å sikre at også beboere på DOS skal få lovbestemt tilbud om fysioterapibehandling økes 
driftstilskottet til fysioterapeutene til 100 %. 
 
Inndekning 
Rødts forslag finansieres med økt bruk av fondsmidler. 
 
 
 
Behandling av budsjettforslagene: 
Budsjettforslaget fra Rødt fikk 3 stemmer. 
Budsjettforslaget fra Arbeiderpartiet fikk 5 stemmer. 
Budsjettforslaget fra H/SV/SP ble vedtatt med 9 stemmer. 
 
Vedtak: 
 
Årsbudsjett og økonomiplan 2020-2023 
Fellesforslag fra Dønna Høyre, Dønna SP og Dønna SV 

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

11. Kommunestyret vedtar Nytt forslag til kommunestyret driftsbudsjett fra H+Sp+SV 
for 2020 med kr. 140 306 489,- til fordeling på kommunens ansvarsområder og fordelt 
som foreslått i utkastet. 

12. Driftsbudsjett for 2020 bygger på formannskapets budsjettforslag. Det er tatt inn tiltak 
nr. 015 i Arena: Vann – inspeksjon og kontroll av sjøledninger med ROV, uten 
driftsmessige konsekvenser.  
 

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

14. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2020 i tråd med budsjettversjonrapport 
Nytt forslag til kommunestyret fra H+SP+SV, med totalt finansieringsbehov  
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kr 10 881 000,- og fordelt på det enkelte investeringsprosjekt. Av dette finansieres  
kr 9 703 500,- gjennom låneopptak. 

 
15. Kommunestyret vedtar følgende økonomiske måltall for 2020; 

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

16. 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. 
 

17. Kommunestyret vedtar økonomiplan for perioden 2021 – 2023 i tråd med 
formannskapets innstilling med følgende endring: Det avsettes kr 200.000.- inkl moms til 
lekeutstyr på Løkta oppvekstsenter for 2021 - tiltak 063 i Arena. Det avsettes kr 
312.500.- til nytt inventar på DBU i 2021- tiltak 036 i Arena. 
 

18. Kommunestyre vedtar vedlagt skriv «Budsjettprosess 2021» 

 
Verbale kommentarer  
Videre budsjettarbeid 
Vedlagte skriv «Budsjettprosess 2021» legges til grunn for arbeidet med budsjett 2021. Spesielt 
er det viktig å følge opp tidsplanen, slik at en sikrer tid nok til å gjennomføre de prosesser som 
er nødvendig i enhetene for få implementert Lurøymodellen. Det er også viktig at rådmannen 
setter av tilstrekkelig med ressurser til å sikre at tallene er tilstrekkelig kvalitetssikret slik at vi 
får et korrekt utgangspunkt.  
 
 
Utvidelse av kantinetilbud for alle elever  
Det legges opp til en utvidelse av kantinetilbudet til alle elever på DBU og Løkta. Utvidelsen 
skjer fra nytt skoleår i august.  
 
Veilys  
Veilysmidler ligger inne med tilskudd for 2020. I løpet av 2020 skal det utarbeides et prosjekt 
som har som siktemål å oppgradere veilysene til moderne LED-innsatser. Prosjektet må bli et 
fellesprosjekt mellom kommunen og veilysforeningene, der en søker finansieringsstøtte fra 
fylkeskommunen. Veilysforeningene bidrar med dugnadsinnsats og 
kommunen/fylkeskommunen dekker investeringskostnader og elektrikerarbeid. Når veilysene er 
i forskriftsmessig stand overtas de og driftes videre av kommunen. Med moderne armatur vil 
også strømkostnadene bli betydelig redusert. 
 
Helse og omsorgsplan 
Det blir viktig å komme snart i gang med arbeidet med Helse- og omsorgsplan, slik at vi bedre 
kan kanalisere ressurser dit vi ønsker i kommende budsjettprosesser. I påvente av denne planen 
er også tiltaket om å omgjøre en turnuslegestilling til ei ordinær legestilling flyttet til 2021. 
 
Nett-dekning  
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Prosjektet har som formål å avdekke kostnadsbildet og valg av best egnet teknologi. 
 
Vann- inspeksjon og kontroll av sjøledninger med ROV 
Det gjennomføres en gjennomgang av sjøledninger i vannforsyninga mad siktemål å avdekke 
svakheter og feil for å forebygge vannlekkasjer. Tiltaket finansieres av midler inntatt på 
vannavgift, og belastes slik sett ikke driftsbudsjettet. 
 
Investeringsmidler 
 
Gang og Sykkelsti - Stavseng 
Investeringsbudsjettet er det identisk med rådmannens forslag, bortsett fra at det er satt inn 
midler til plan og reguleringskostnader i 2021. Det søkes om midler fra fylket, og det er en 
forutsetning at det ytes fylkeskommunale midler om en skal gå videre med prosjektet.  
 
Anboringskum til boligfelt Meåsen 
Før utbygging finner sted, må det være tilstrekkelig med interesse for boligprosjektet slik at det 
er besluttet opprettet. 
 
Kunstgressbane – 2021 
Det er satt av 1mill.kr til fornyelse av kunstgressbanen på Solfjellsjøen i 2021. Dette er å forstå 
som kommunens andel i et slikt prosjekt. 
 
Utstyr Løkta oppvekstsenter 
Det avsettes kr 200.000.- inkl moms til lekeutstyr på Løkta oppvekstsenter for 2021. 
 
Inventar ved DBU 
Det avsettes kr 213.500.- til nytt inventar på DBU i 2021- tiltak 036 i Arena. 
 


