
 

 

 

 

 

FORPLIKTENDE PLAN 2020 - 2023  

Sist oppdatert: 04.11.2019 

 

 



 2 
 

 

INNHOLD 
 

1. BAKGRUNN ................................................................................................ 3 

2. FORPLIKTENDE PLAN - UTFORDRINGER ............................................................... 4 

3. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER ....................................................................... 4 

4. OVERSIKTER .............................................................................................. 5 

4.1 Insparingstiltak ...................................................................................... 5 

4.2 Inndekning av akkumulert merforbruk ........................................................... 5 

5. TILTAK..................................................................................................... 6 

5.1 Tiltak 8 og 9.......................................................................................... 6 

6. ANDRE TILTAK ............................................................................................ 7 

6.1 Oppstart av lederutvikling og teambygging ..................................................... 7 

 

 

 

                          
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 
 

1. BAKGRUNN 
Dagens Hamarøy og Tysfjord kommuner skal legges ned og Hamarøy og Tysfjord vestside 

danner ny kommune sammen 01.01.2020. 

Hvordan den økonomiske situasjonen blir for den nye kommunen, er enda ikke fullt 

avklart. Året 2020 vil mest sannsynlig bli et år med økonomiske justeringer, selv om 

budsjettet skal ha fått med se de aller vesentligste elementer i driften.  

Ved danning av en ny kommune hadde det ideelle vært at en nullstiller økonomien for de 

gamle kommunene. Slik er det ikke, og de nye kommunene har en forpliktelse til å ivareta 

de rettigheter og plikter som de gamle kommunene hadde. Derfor må driften i årene 

framover også hensynta denne situasjonen.  

En forutsetter at også den nye kommunen derfor må utarbeid en forpliktende plan fra 

2021 som inkluderer de økonomiske forutsetningene etter sammenslåingen.  

 

Utgangspunkt i dagens Hamarøy kommune: 

Etter noen år med betydelig merforbruk i Hamarøy kommune, snudde trenden i 2017. 

Merforbruket ble snudd fra 9,2 mill. kr i 2016 til 3,6 mill. kr i 2017 og et mindreforbruk i 

2018 på 9,3 mill. kr. Det er i 2019 opprinnelig budsjettert med en et mindreforbruk på 3,7 

mill. kr. Dette skulle dekke inn tidligere års merforbruk. Imidlertid viser prognoser og 

budsjettreguleringer at 2019 vil gi et vesentlig negativt resultat til tross for 

gjennomføringer av tiltak i forpliktende plan. 

Dagens Hamarøy kommune har med seg et akkumulert merforbruk på ca 15,8 mill. kr. 

Tysfjord Kommune har også et akkumulert merforbruk der den nye Hamarøy kommune vil 

få en andel av dette tillagt, og som må dekkes inn framover i tid.  

Det har i perioden 2017-2018 vært foretatt en større omstilling i Hamarøy kommunes 

økonomi, mere enn hva som har framkommet i forpliktende plan. Inntekter knyttet til 

flyktningesektoren er blitt vesentlig lavere pga færre bosettinger av enslige mindreårige 

flyktninger og dermed vesentlige reduserte inntekter. Omstillingen har vært omfattende, 

og for året 2020 har vil det bli en minimumsløsning for driften, og hvor de direkte 

utgiftene nå er lik inntektene. I 2019 dekker flyktningemidlene utgiften til HIS og de 

avledede tjenestene. Altså ingen bidrag inn i øvrig kommunal drift som kan bidra til 

inndekning av det akkumulerte merforbruket.  

Sosiale utgifter har i 2019 vært stabile og forventes også stabile i 2020 for den nye 

kommunen.  

I tillegg til flyktningesektoren er barnevern, sosiale ytelser og Hamarøy bygdeheim 

utfordringer også i 2020. 

Nord-Salten barnevern oppløses ved årsskifte og et barnevern for nye Hamarøy kommune 

er under etablering i samarbeid med Bodø kommuner. Det arbeides kontinuerlig med 

utviklingen i sosiale ytelser ved å styrke oppfølgingen av voksne flyktninger og etablere et 

tilbud til unge voksne som faller utenfor.  
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Tiltak som er vedtatt i Forpliktende plan er gjennomført, bortsett fra ett tiltak i 2019. Det 

er nedleggelse av avd 4 på sykehjemmet. Pga økt pågang på omsorgstjenester, er 

nedtrekksbeløpet på kr 1.700.000,- tilbakeregulert i budsjettet for 2019. 

 

De tiltak som dagens Hamarøy kommune har gjennomført, er et reelt nedtrekk på den 

ordinære driften.  

Det utarbeides derfor en forenklet utgave av tiltak i forpliktende plan for den nye 

økonomiplanperioden. Etter hvert vil det bli klargjort hvilke tiltak som kan gjennomføres 

for både Hamarøy og Tysfjord vestside fom 2021. 

 

2. FORPLIKTENDE PLAN - UTFORDRINGER 
En hovedutfordring på lang sikt er at vi pr dags dato ikke har den reelle oversikten over 

kommunens økonomi framover. Den nye kommunen står overfor store utfordringer, både 

på driftsstrukturer og effektivisering. Spesielt er området innenfor helse og omsorg 

krevende.  

De innarbeidede rutinene for oppfølging og kontroll med budsjettet må intensiveres 

framover. Tendensen til økt forbruk må håndteres slik at budsjettmål oppnås.  

Tysfjord kommune har også en forpliktende plan for perioden 2019-2022. Gjennomføring 

av tiltak i 2019 som vil påvirke den nye kommunen er ikke kjent. I år 2020 vil det være 

nødvendig å jobbe aktivt med å tilpasse nye driftsstrukturer, både på kort og lang sikt.  

Akkumulert merforbruk i gamle Hamarøy vil etter den nye planen, inkludert de 

gjennomførte tiltakene, kunne være inndekt i løpet av år 2022. Det forutsetter at 

merforbruket i 2019 er begrenset og at budsjettet for 2020 vil gi det mindreforbruket som 

forutsatt. Det reelle vil nok være annerledes ifht hvilket beløp som skal innarbeides fra 

gamle Tysfjord kommune. 

  

3. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 
Budsjettet for 2020 har med seg de vesentligste kjente inntektsfaktorene for den nye 

kommunen. Imidlertid vil det være noen områder som vi ikke har full kontroll på i det nye 

budsjettåret.  

Budsjettallene viser en tilfredsstillende inntektsbase, mens driften for den nye kommunen 

har store utfordringer. Budsjettet salderes med bruk av premieavviket, og det er en 

svakhet for den nye kommunen. 

Økonomiplanen for 2020-2023 har ingen planlagte investeringer for perioden 2021-2023. 

Dette fordi det nå skal avklares hvilke investeringstiltak som er nødvendige for den nye 

kommunen. Driften har kun en konsekvensjustering. I løpet av 2020 vil en få en bedre 

oversikt over budsjettets realitet og de muligheter som ligger der. I dette ligger det at 

Fellesnemndas oppgave var bl a å ta hånd om det forberedende arbeidet med 

økonomiplan og med budsjett for det første driftsåret etter at sammenslåingen/delingen 

er iverksatt, jfr Inndelingslova. 
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4. OVERSIKTER 

4.1 Insparingstiltak 

Alle beløp i hele kroner 

 

Tabellen viser hele forpliktende plan for Hamarøy kommune fom 2018. Tiltak som er foreslått 

iverksatt fom 2020 i den nye kommunen, er tiltak nr 8 og 9. 

 

4.2 Inndekning av akkumulert merforbruk 

Alle beløp i hele kroner 

 

 

Som det framgår av oversikten vil kommunen ha dekt inn sitt akkumulerte merforbruk i løpet 

av 2022 gitt at økonomiplanperioden gir minimum av mindreforbruk slik den er framlagt. For 

2019 viser prognosen at inndekningsbeløpet kan være tapt, og legges derfor med 0,- kr.  

 

 

Forpliktende plan - Hamarøy kommune 2020-2023

Nr Tiltak 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totalt

1 Hamarøy Internasjonale senter 500 000          500 000            500 000            500 000           500 000             500 000             2 000 000         

2 Reduksjon ledelse Hamarøy Internasjonale senter 500 000          700 000            1 200 000         

3 Skutvik barnehage 1 350 000        2 700 000        2 700 000        2 700 000         2 700 000          6 750 000         

4 Frikjøp IKT- Digitalisering Nye Hamarøy 275 000          300 000            575 000             

5 Valg Nye Hamarøy 300 000            300 000             

6 Avd 4 Sykehjemmet, 1,7 mill kr, er tilbakreg. i 2019 -                   -                    -                    -                    -                     

7 Vaskeri sykehjemmet -                   300 000            300 000            300 000           300 000             300 000             900 000             

8 Redusert drift svømmehall 900 000            900 000           900 000             900 000             3 600 000         

9 Innhavet Ungdomsskole 500 000            1 500 000        1 500 000         1 500 000          5 000 000         

10 Ulvsvåg Grendehus -                   79 000              79 000              79 000             79 000               79 000               237 000             

11 Skutvik Idrettsbygg -                   30 000              30 000              30 000             30 000               30 000               90 000               

12 Skolekantine -                   200 000            200 000            200 000           200 000             200 000             600 000             

13 Renhold -                   200 000            200 000            200 000           200 000             200 000             600 000             

14 Saksbehandling 0-konsesjon -                   180 000            180 000            180 000           180 000             180 000             540 000             

15 Havbruksfondet 2018 1 600 000       1 600 000         

16 1 redusert lærestilling - voksenoppl. 600 000            600 000            600 000           600 000             600 000             1 800 000         

Totalt mindreforbruk i perioden 2 875 000       4 739 000        6 189 000        7 189 000        7 189 000         7 189 000          35 370 000       

Inndekning 
Beløp 2018 2019 2020 2021 2022 Totalt 

Akkumulert merforbruk: 

År 2010 2 899 962      2 899 962       2 899 962          

År 2011 1 611 870      1 611 870       -                    1 611 870          

År 2012 -                  -180 784         -180 784           

ÅR 2013 -                  -498 349         -498 349           

År 2015 8 785 565      6 182 023       2 603 542        8 785 565          

År 2016 9 158 610      4 571 458        4 587 152        9 158 610          

År 2017 3 440 907      2 334 848        2 334 848          

År 2019 1 785 192         1 785 192          

Totalt akkumulert merforbruk 25 896 914    10 014 722     -                    7 175 000        6 922 000        1 785 192         25 896 914       
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5. TILTAK 

 5.1 Tiltak 8 og 9 

 

Tiltak: 008 

Tiltaksnavn: Bassenget på Innhavet 

Ansvarlig: Kommunalleder Samfunnsutvikling 

 

Bakgrunn og forutsetninger 

Innhavet basseng har en viktig funksjon i Hamarøy kommune nå fordi all 

svømmeunderundervisning i Hamarøy kommunes regi foregår i dette bassenget. Etter 

kommunesammenslåingen vil man kunne koordinere driften av bassenget på Drag slik at 

alle elever i nye Hamarøy får sin svømmeundervisning der. Når dette skjer vil kommunal 

drift av Innhavet basseng bli mindre aktuell. Bassenget har fortsatt noen egenskaper som 

bassenget på Drag ikke har da det er tilpasset temperaturer som passer for revmatikere, 

velvære og babysvømming. Disse må evt. drives videre igjennom lag og foreninger eller 

privat.  

 

Oppussingen av bassenget er spillemiddelfinansiert dvs. at kommunen plikter å drive 

bassenget i 30 år. Dersom så ikke skjer må man tilbakebetale hele eller deler av 

tilskudd. For summen vil være på ca. 4-500.000,- kr.  

 

Mål 

Effektiv og rasjonell drift av basseng i et helhetlig perspektiv. 

 

Interessenter 

Hamarøy hotell, Sagfjord IL, Sagfjord lokalutvalg,   

 

Økonomi 

Besparelse 2019 2020 2021 2022 

 0 900 000 900 000 900 000 
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Tiltak: 009 

Tiltaksnavn: Innhavet ungdomsskole 

Ansvarlig: Kommunalleder Oppvekst 

 

Bakgrunn og forutsetninger 

Med kommunesammenslåing kan ungdomsskolen på Innhavet flyttes til Drag skole. 

 

Mål 

Redusere utgiftene for skolesektoren og bli mindre sårbar i forhold til å skaffe nok 

kvalifiserte lærere i henhold til lov og forskrift. 

 

Interessenter 

Foresatte, ansatte, næringsliv 

 

Økonomi 

Besparelse 2019 2020 2021 2022 

Reduserte utgifter 0 500 000 1 500 000 1 500 000 

 

 

6. ANDRE TILTAK 
 

6.1 Oppstart av lederutvikling og teambygging 

I de to foregående utgavene av forpliktende plan for Hamarøy kommune har det vært et 

utstrakt mål å få gjennomført en ledelses og teamutviklingsprosess. Dette har blitt satt litt på 

vent i og med at forberedelsene til ny kommune samt ivaretakelse av daglig drift ikke har gitt 

rom for denne prioriterte oppgaven.  

Forpliktende plan og gjennomføring av helhetlig bruk av styringsverktøyet Stratsys krever 

endringsledelse og et lederteam som arbeider bedre sammen rundt felles saker.  

Dette vil bli en prioritert oppgave framover i den nye kommunen. 

  

 

 


