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Sakens gang 

Saksnummer Møtedato Utvalg 

  Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre 
  Arbeidsmiljøutvalget 
  Administrasjonsutvalget 
  Formannskapet 
  Kommunestyret 
 

Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 

Kommunedirektørens innstilling 

 

1. Bevilgningsoversiktene A og B, drift og investering, vedtas som kommunens årsbudsjett 2023 
og økonomiplan 2023-2026. 

2. Skattlegging for 2023 vedtas slik: 

a) Skatt på inntekt: 11,15 % eller høyeste lovlige sats.  

b) Skatt på formue: 0,7 %, eller høyeste lovlige sats. 

c) I henhold til eiendomsskatteloven (esktl.) § 3, første ledd bokstav a, videreføres utskriving 
av eiendomsskatt på all fast eiendom i hele kommunen. Det skrives ut skatt på det særskilte 
skattegrunnlaget fra tidligere verk og bruk redusert med tre syvendedeler i 2023 
(overgangsregel til esktl. §§3 og 4, første ledd første pkt.). 

Generell sats: 7 promille. Sats for bolig- og fritidseiendom: 4 promille. 

Bunnfradrag på kr. 50 000,- på boliger og fritidseiendommer avvikles fra og med 2023.  

Eiendomsskatten skal betales i to terminer.   

d) Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2023 er basert på fastsatte takster ved siste 
alminnelige taksering gjennomført i 2016/2017, med unntak av bolig- og fritidseiendommer 
hvor skatteetatens boligverdier skal benyttes dersom de eksisterer. 

e) Takstvedtekter for eiendomsskatt i Bindal kommune vedtatt i kommunestyret 

     13.12.2012 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2023, jfr. esktl. § 10. 

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å oppta lån på kr. 3 896 000,- i 2023. 
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4. Måltall: 

 Netto driftsresultat i % av driftsinntektene: Min. 2,5 % i gjennomsnitt for planperioden 
 Langsiktig gjeld: skal ikke økes i forhold til vedtatt økonomiplan 2020-2023. 
 Disposisjonsfond i % av driftsinntektene: Min 10 % av driftsinntektene. 
 
5. Det igangsettes en politisk styrt prosess i Bindal kommune i dialog med relevante parter der 

det ses på mulig reduksjon av antall kirker og kirkegårder i kommunen. Dette av økonomiske 
årsaker.  

 

Vedlegg 

1 Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 (Tallbudsjett)  

2 Tiltaksdel til Bindal kommunes samfunnsdel 2023-2026  

3 Bindal kirkelige fellesråd. Budsjett 2023, økonomiplan 2023-2026  

4 Tilskudd til drift - Bindal frivilligsentral 2023  

 

 

Saksopplysninger 

 

Innholdsfortegnelse: 

Innledning           side 3   

Lovhjemmel           side 3  

Behandlingsmåten          side 4  

Årets prosess           side 4  

Regjeringens forslag til statsbudsjett        side 8  

Konsekvenser for Bindal kommune        side 11 

Generelle kommentarer         side 12 

Driftsbudsjett 2023 - 2026         side 16 

- Kommunedirektørens stab       side 18  
- Oppvekst- og kultursektoren       side 24  
- Helse- og velferdssektoren       side 33  
- Plan- og ressurssektoren       side 43  

Investeringsbudsjett 2023 – 2026       side 53 
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INNLEDNING 
 
Budsjett og økonomiplan har de siste årene blitt framlagt i samme sak. Formålet er å synliggjøre 
sammenhengen mellom budsjett og økonomiplan, for å få en helhetlig økonomiplanlegging og sikre 
forutsigbarhet. 

 

LOVHJEMMEL 

§ 14-3. Behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning 
Økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for det kommende året skal vedtas før 
årsskiftet. 

Årsregnskapene og årsberetningene skal vedtas senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. 
Hvert årsregnskap skal behandles samtidig med tilhørende årsberetning. Vedtaket om årsregnskap 
skal angi hvordan et eventuelt merforbruk i driftsregnskapet skal dekkes inn. 

Formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og 
årsberetning. Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene 
og årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak. I kommuner og 
fylkeskommuner med parlamentarisk styreform innstiller kommunerådet eller fylkesrådet til vedtak. 

Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal 
offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret eller fylkestinget behandler den. Dette gjelder ikke 
for innstillinger om endring i vedtatt økonomiplan eller årsbudsjett. 

Økonomiplanen, årsbudsjettet, årsregnskapene, årsberetningene og saksdokumentene fra det 
innstillende organet skal sendes departementet til orientering. Dette gjelder også 
revisjonsberetningen og kontrollutvalgets uttalelser til årsregnskapene og årsberetningene. 
Departementet kan gi forskrift om frister for disse oversendelsene. 

 

§ 14-4.Økonomiplan og årsbudsjett 
Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og 
regionale planer skal følges opp. 

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer og 
bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal 
også vise utviklingen i kommunens eller fylkeskommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre 
vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i 
budsjettåret. 

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og 
oversiktlige. 

Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i et 
driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme måte som økonomiplanen. 

Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningsloven 
§ 11-1 fjerde ledd. 

Departementet kan gi forskrift om bevilgningsoversikter, økonomiske oversikter og oversikter over 
utviklingen i gjeld. 
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BEHANDLINGSMÅTEN 

Kommunestyret besluttet den 24.2.22 følgende budsjettprosess i Bindal kommune: 

1. Politiske partier gis frist til 1.5.22 med å komme med innspill til kommunedirektøren på hva  
man ønsker at administrasjonen skal utrede i budsjettprosessen. En utredning skal se på  
driftsmessige- og økonomiske forhold.  
  
2. Det arrangeres budsjettdugnad for kommunestyret, hovedtillitsvalgte og kommunens  
lederforum tirsdag 23.8.22. Formannskapet kommer i sitt møte 25.5.22 med en bestilling på  
hvordan denne dagen skal organiseres.  
  
3. Administrasjonen orienterer formannskapet og hovedtillitsvalgte om status for  
budsjettarbeidet i møte 20.10.22. 
  
4. Kommunedirektøren utarbeider forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 i  
balanse som framlegges til formannskapet 30.11.22. Budsjettforslaget presenteres i  
kommunestyremøte 17.11.22. 
  
5. Formannskapets forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 legges etter 
behandling 30.11.22 ut til alminnelig ettersyn i 14 dager, og sluttbehandles i 
kommunestyret 15.12.22. 
  
6. Budsjettprosessen evalueres i forbindelse med neste årlige sak om budsjettprosess. 
  
Det kom ingen innspill om nye utredningsønsker fra politiske partier innen 1.5.22. 
 

 

ÅRETS PROSESS 

Forslaget til budsjett og økonomiplan er utarbeidet av kommunedirektøren og hans ledergruppe i 
dialog med resten av lederforum. Det har vært møte med formannskap og hovedtillitsvalgte 
20.10.2022 der det ble orientert om utfordringer i budsjettprosessen og viktigste endringer og 
satsinger som administrasjonen så på. Det har også vært informasjons-/dialogmøter med 
hovedtillitsvalgte. 

Årets budsjettprosess har vært mer krevende enn noen gang som følge av endrede 
rammebetingelser for Bindal kommune. Den største endringen er pensjonsutgifter som øker med ca. 
11 millioner kroner fra 2022 til 2023. Dette ble ikke kompensert i statsbudsjettet, og har gitt 
administrasjonen store utfordringer. KLP opplyser at det er grunn til å tro at de høye 
pensjonsutgiftene vil gjelde i hele økonomiplanperioden, men at det kommer an på beslutninger som 
fattes av statlig nivå.  

I budsjettdugnaden for kommunestyret, hovedtillitsvalgte og ledere 23.08.22 ble det orientert om at 
dersom Bindal kommune hadde hatt samme folketall nå som for 12 år siden så ville vi ha fått 12 
millioner kroner i året i økte rammeoverføringer. Dette utgjør 48 millioner kroner i tapte inntekter i 
økonomiplanperioden. Tapet over 12 år baserer seg på en folketallsreduksjon på ca 200. Siden 
årtusenskiftet har Bindal mistet ca 530 innbyggere med de store konsekvenser dette har for 
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kommunens inntekter. Det er på ingen måte slik at vi har klart å ta ned utgiftene på samme måte. 
Dette er heller ikke lett i en kommune med små enheter og få ansatte. Det må en viss 
grunnbemanning til uavhengig av om vi har 1400, 1600 eller 1800 innbyggere. Det er heller ikke slik 
at det har tatt av i Bindal kommune med mange nye stillinger de siste årene selv om det stilles flere 
og flere krav til kommunene.  

Bindal kommune er på distriktsindeksen inne på lista over de 20 kommunene i Norge som har størst 
utfordringer som distriktskommune. Dette er en oversikt fra Kommunal- og distriktsdepartementet 
som sier noe om hvilke utfordringer alle kommunene i Norge har med å ligge geografisk der de ligger, 
og hvilke innvirkninger geografien har på hvordan det er å bo i den enkelte kommune.  

På den positive siden nevnes det at vi er en kraftkommune som også får midler fra havbruksfondet. 
Disse ordningene er vesentlige for å kunne videreføre et fortsatt godt tjenestetilbud i Bindal 
kommune.  

Administrasjonen har over flere år sagt at vi må planlegge for framtida. Det oppfattes at 
kommunestyret deler dette bildet, men det er ikke fattet innsparingsvedtak i kommunestyret som 
har hatt større effekt. Bindal kommune har over år lagt fram resultater med mindreforbruk 
(overskudd). Årsaker til mindreforbruk er ofte eksterne forhold, at ikke alle tiltak blir iverksatt, og 
generelt at administrasjonen forsøker å finne de løsninger som er økonomisk mest gunstige. Det har 
vært vanskelig å få gehør for endringer både blant kommunestyret og innbyggere for øvrig når drifta 
har gått bra hvert år. Dette er dilemma som administrasjonen er bevisst på, og kommunedirektøren 
forstår at mange tenker at «det ordner seg som det alltid gjør», og at det dermed ikke er nødvendig 
med driftsreduksjoner. 

Vi er imidlertid ved et veiskille nå. Bindal kommune må redusere driftsutgiftene: 

 

• Økningene i pensjonsutgifter er store. 
• Investeringer har ført til økte renteutgifter, og når våre fastrentelån skal fornyes så vil 

rentesatsen bli klart høyere som følge av endringer i rentemarkedet. Bindal kommune vil 
betale 3,5 millioner kroner mer i renter og avdrag i 2023 enn kommunen gjorde i 2019. 
Framtidige renteøkninger vil forverre dette bildet. 

• Stor økning i lønns- og prisvekst som ikke kompenseres fullt ut fra staten. Det er grunn til å 
anta at lønns- og prisveksten blir høy framover.  

• Folketallet går ned, og den demografiske profilen er utfordrende i Bindal. I mange 
sammenhenger blir det sagt at det ikke bare er Bindal som sliter med nedgang i folketallet, 
men det er dessverre en kjensgjerning at av Nordlands øvrige 40 kommuner er det kun en 
kommune som har større prosentmessig reduksjon i folketallet enn Bindal fra årtusenskiftet 
og fram til nå. Dette burde tilsi at vi skulle jobbe enda mer med utvikling, men dilemmaet er 
at tapet i folketall fører til store reduserte inntekter, og dermed behov for utgiftsreduksjoner.  

• Brukerbehovene øker på flere områder.  
• Inntektene er i spill. Bindal kommune er tredje verst i landet i tap pr. innbygger i 

Inntektssystemutvalgets rapport. Skulle dette bli vedtatt gir det et årlig tap på 8 millioner 
kroner for Bindal kommune. Uansett om ikke rapporten blir vedtatt i den form den ligger nå 
så ser vi at det er en dreining i ulike forslag gjennom at penger omfordeles fra små og 
inntektsrike kommuner. Våre inntekter er satt i spill. 

• Vi er for avhengige av havbruksfondet. En endring i denne ordningen vil være svært negativ 
for oss.  
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I budsjettdokumentet er det beskrevet under hver funksjon hvilke tiltak som administrasjonen 
foreslår for å bedre kommunens økonomi. Disse framkommer i kortversjon nedenfor under «årets 
prosess».  

Alle tiltak gir ikke full effekt i 2023. De ulike tiltakene må ha forsvarlige prosesser, men samtidig må 
det framkomme effekter i forslaget til økonomiplan. Det legges i økonomiplanen inn udefinerte 
innsparingstiltak. De udefinerte tiltakene synliggjør behovet for omstilling. I innsparing kan det også 
ligge økte inntekter, men i hovedsak er det reduserte utgifter det vil dreie seg om. Det er lagt inn 
innsparingstiltak på kr. 6 000 000 for hvert av årene 2024-2026. Dette innebærer at kommunen må 
ta ned drifta med kr. 6 000 000. Dette kommer i tillegg til de forslag som kommunedirektøren 
foreslår i sitt forslag til budsjett og økonomiplan. Kommunedirektøren anser en reduksjon på kr. 
6 000 000 som nødvendig for å få forsvarlige driftsutgifter sett i forhold til de inntekter kommunen 
har.  

Pleie og omsorg har satt i gang prosjektet «ny drift». Det vil bli færre skolebarn framover, og det skal 
ses mer på hvilken betydning dette vil få for skolens drift i framtida. Det er mye å jobbe med i 2023 
og framover.   

Det er for tidlig å si noe om neste års budsjettprosess. Denne avhenger etter kommunedirektørens 
syn av hvilken tilnærming kommunestyret tar til kommunedirektørens forslag. Dersom det ikke 
gjøres større grep i denne budsjettbehandlingen, må det vurderes en modell for neste år, der 
formannskap og kommunestyre blir sentrale i forhold til å avklare prioriteringer og endringer også før 
den tradisjonelle budsjettprosessen starter høsten 2023. Det må også ses på hvordan politiske 
organer skal involveres i innsparingstiltakene i 2023. 

 

Noen av de tiltak/sentrale forhold som framkommer i kommunedirektørens forslag til budsjett og 
økonomiplan (i rekkefølge slik de framkommer i dokumentet): 

 

• Det er også i år benyttet ekstern kompetanse for å vurdere inntekter fra havbruksfondet. 
Dette redegjøres det for i budsjettdokumentet. Samlet sett gir dette 57,2 millioner kroner i 
estimert utbetaling i økonomiplanperioden, mot 61,1 millioner kroner i økonomiplanen som 
ble vedtatt i desember 2021.  

• 50 % reduksjon i godtgjørelse for varaordfører fra 01.11.23. 
• Fjerning av støtte på kr. 30 000 til politiske partier i år med kommunevalg. 
• Det er ikke funnet rom for velferdsmidler i økonomiplanperioden. I 2022 ble midler brukt til 

felles velferdsarrangement for ansatte.  
• Lærlinger dekkes av næringsfondet som kommunestyret vedtok i k-sak 25/19. Det ville være 

svært utfordrende å finne rom for læreplasser i driftsbudsjettet. 
• Digitale Helgeland går fra prosjektfase til driftsfase. Økte årlige utgifter på kr. 158 000. Det 

kommer egen sak til kommunestyret i desember 2022.  
• Utvidet IKT-samarbeid på Sør-Helgeland. Det er anslått en økt årlig utgift. Dette redegjøres 

det for under funksjon 12006. Egen sak kommer til kommunestyret. Uklart når.  
• Det er ikke funnet rom for midler til kommunal egenandel til fiber/mobilt bredbånd.  
• Fjerning av ordning med dekning av halv treningsavgift. Det legges fram egen sak om dette i 

2022. 
• Endring i reglement for oppmerksomhet, gaver og velferd for ansatte. Det legges fram egen 

sak om dette i 2022.  
• Seniorpolitiske tiltak: Fjerning av punkt 3 og 4 i ordning som omhandler lønnsøkning og 

seniordager fra 01.04.23. 
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• I Bindal kommune har alle ansatte inkludert 20 minutters betalt matpause i sine 
arbeidskontrakter. Den økonomiske situasjonen tilsier at vi må vurdere alle tiltak som kan 
redusere våre driftsutgifter. En av ordningene vi må utrede nærmere i 2023 er betalt 
matpause for ansatte. Det vil kreve drøftinger med tillitsvalgte, og vil legges fram som egen 
sak for administrasjonsutvalg og kommunestyret i løpet av 2023.  

• Det legges i økonomiplanen inn udefinerte innsparingstiltak. De udefinerte tiltakene 
synliggjør behovet for omstilling. I innsparing kan det også ligge økte inntekter, men i 
hovedsak er det reduserte utgifter det vil dreie seg om. Det er lagt inn innsparingstiltak på kr. 
6 000 000 for hvert av årene 2024-2026. Dette innebærer at kommunen må ta ned drifta 
med kr. 6 000 000. Dette kommer i tillegg til de forslag som kommunedirektøren foreslår i 
sitt forslag til budsjett og økonomiplan. Kommunedirektøren anser en reduksjon på kr. 6 000 
000 som nødvendig for å få forsvarlige driftsutgifter sett i forhold til de inntekter kommunen 
har. 

• Det er lagt inn et forslag på kutt på barnehagedrift på kr. 2 000 000,- fra 2024. Saken må 
utredes i 2023, med tanke på framtidig samdrift av barnehageavdelingene på Kjella og 
Bindalseidet. 

• Regionrådet tok i 2018 initiativ til en felles skolesatsing i regionen. Fra 2021 skulle senteret 
driftes med samfinansiering av kommunene og det ble i den sammenheng satt av kr. 
200 000,- for hvert av årene 2021 – 2024. På grunn av ekstra skjønnsmidler fra 
Statsforvalteren ble dette endret til kr. 100 000, - i årene 2022 – 2025. Dette er nå endret til 
at året 2023 dekkes av fondsmidler i prosjektet. 

• Det er en årlig økning på kr. 1 140 000 på funksjon 20262 Bindalseidet skole. Dette skyldes 
økt behov for spesialundervisning. 

• Det kommunale tilskuddet til frivilligsentralen er satt til kr. 325 000,- for årene 2023-2026. 
Dette er i samsvar med søknad. Frivilligsentralen ses på som sentral når det gjelder reformen 
leve hele livet, integrering av flyktninger og i arbeid med barn og unge.  

• Kirken. Store behov, jfr. presentasjon i kommunestyret i september 2022. Det er kun funnet 
rom for noen investeringer, og en lønns- og prisvekst på kr. 70 000,-. Kirka må se på andre 
måter å organisere sine totale stillinger og sin drift på. Det foreslås et eget punkt i 
budsjettvedtaket der det framkommer at det skal igangsettes en politisk styrt prosess i 
Bindal kommune i dialog med relevante parter der man ser på mulig reduksjon av antall 
kirker og kirkegårder i kommunen. 

• Det er lagt inn et integreringstilskudd som omhandler totalt 20 ukrainske flyktninger.  
• Betydelig økning i barnehageutgifter.  
• Det er i forslaget til nye vedtekter lagt inn ny ferieordning for barnehagen med 

sommerstengt barnehage i tre uker. Da sparer vi vikarutgifter. Det er vanskelig å beregne 
nøyaktig, men vi antar en besparing på ca. kr. 100 000 i vikarutgifter. Vedtektene kommer til 
behandling i kommunestyret i desember. 

• Det er ikke lagt inn utgifter til helseplattformen. Unntaket er kr. 38 000,- til vår andel av 
regional innføringsleder. Det kommer egen sak til kommunestyret i 2023 om 
helseplattformen. 

• Det er lagt inn legevaktsamarbeid med Nærøysund kommune fra 01.01.23. Arbeidsgruppa er 
ikke ferdig med sitt arbeid, men økonomi må synliggjøres i økonomiplanen. Det ligger inne 
en besparelse på ca kr. 2 200 000,- i 2023 og ca. kr. 2 600 000,- i 2024-2026. 

• Legeskyssbåten er kostbar. Denne brukes til få oppdrag av legetjenesten, men desto flere av 
veterinærtjenesten. Det er lagt inn en reduksjon i årlige utgifter i 2025 og 2026 fra 
2 000 000,- til 1 000 000,-. 2023 må benyttes til å finne løsninger i en komplisert sak.  

• Bindal kommune gir et driftstilskudd for 1,5 årsverk (2x75 % stilling) for fysioterapitjenester. 
Kommunestyret har vedtatt at dette skal reduseres til 1 årsverk. En av fysioterapeutene har 
sagt opp sin stilling, og administrasjonen jobber med framtidig løsning. 
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• Betydelig økning i utgifter til ansvar 1320 hjemmetjenester og ansvar 1330 institusjon. 
Pensjons- og lønnsøkning er viktige årsaker. 

• Stenging av bassenget på Bindalseidet fra 01.08.23. Det er kostbart å drifte to basseng i 
kommunen. 

• Det er ikke funnet rom for ekstra vedlikehold av kommunale utleieboliger. 
• Det er en løpende diskusjon som går på om kommunen skulle ta økonomisk ansvar for å 

bygge leiligheter. Det er dessverre ikke funnet rom for slikt tiltak.  
• Det er lagt inn kr. 134 360,- til sommerjobb for skoleungdom i 2023. Tilbudet er økt fra 1 til 2 

ukers varlighet.  
• Bindal kommunes andel på kr. 666 666,- i ekstraordinære omstillingsmidler er fordelt på 

årene 2022 og 2023. Dekkes av næringsfondet.  
• Gjennomgang av administrative stillinger/administrativ organisering innen plan/ressurs. Drift 

av landbrukskontoret er i budsjett for 2023 redusert med kr. 548 210,-. 
• Fjerning av tilskudd til vedlikehold av jordbruksveier fra 2023. Årlig besparelse kr. 150 000,-.  
• En lokal arbeidsgruppe arbeider for å kunne få aktivitet i Kjella skolebygning. I dag brukes 

den av innbyggere til ulike aktiviteter uten at dette gir kommunen inntekter. Det er 
signalisert positivitet til å bruke omstillingsmidler til å kjøpe inn ekstern bistand som kan 
bistå arbeidsgruppa i dens videre arbeid for å skape aktivitet/virksomhet i skolebygget. 
Avklaring av dette må skje mellom arbeidsgruppa og omstillingsapparatet. 
Kommunedirektøren har en klar forventning om at det foreligger noe konkret rundt bruken 
av Kjella skole senest 30.6.23. Det er et behov for å redusere kommunens driftsnivå da 
utgiftene til drift av Kjella skole er høye. Det må synliggjøres i økonomiplanen at utgiftsnivået 
må ned, og det er foreslått en reduksjon på kr. 311 000,- fra 2024. Resultatene av det 
arbeidet som gjøres må være kjent i god tid før neste økonomiplan skal utarbeides.   

• Det er svært utfordrende å budsjettere konsesjonskraftinntekter i økonomiplanperioden. Det 
er lagt inn kr. 4 000 000,- i årlige inntekter. Dette er for høyt sammenlignet med 2022, men 
det legges til grunn en tilnærming basert på at markedet må bli mer normalt, og at vi får 
bedre priser i 2023 enn i 2022.  

• Det har tidligere vært bunnfradrag på kr. 50 000,- på boliger og fritidseiendommer på 
eiendomsskatten. Det foreslås at dette bunnfradraget fjernes, noe som innebærer årlig 
merinntekt på kr.  172 200,- fra 2023. 

• Det er lagt inn følgende nye investeringstiltak: Norkart programvare (2023), ferdigstilling 
velferdsteknologi Åsentoppen (2023), trafikksikkerhet Terråk skole (2023), ny parkering 
Heilhornmassivet ved FV 17 (2023), oppgradering Åbygda vannverk (2023), renovering av 
basseng Terråk (2023), utskifting av arbeidsbil uteavdeling (2024) og noen investeringer for 
kirken.  

• Tiltak som det ikke er funnet rom for i økonomiplanperioden: reguleringsplan Nessahaugen 
Terråk, renovering av doktorgården, skifte av lastebil, asfaltering av kommunal vei Øya 
Horsfjord og noen investeringer for kirken.   

 

 

REGJERINGENS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 

Kommuneopplegget 2023 
Det har vært en sterk økning i de anslåtte demografikostnadene etter det reviderte 
nasjonalbudsjettet ble lagt frem. Denne økningen er hovudsaklig en følge av flyktninger fra Ukraina.  
 
Regjeringen ligger opp til en realøkning i frie inntekter på ca 2,6 mrd. kroner. Dette fordeler seg på ca 
1,7 mrd. kroner på kommunene og 0,9 mrd. kroner på fylkeskommunene. Med denne økningen i frie 
inntekter blir de anslåtte demografikostnadene dekket.  
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Kommunene tar med seg en betydelig del av kostnadsøkningen frå 2022 inn i 2023. Mange 
kommuner har et godt utgangspunkt og disposisjonsfond de kan trekke på. Andre kommuner vil stå 
overfor en krevende omstilling for å være i økonomisk balanse. 
  
Kommunal deflator i 2022 og 2023 
For 2022 er kostnadsøkningen oppjustert fra 3,7 % i revidert nasjonalbudsjett for 2022 til 5,3 % per 
no (anslaget er usikker). Dette er på grunn av høy prisøkning.  
 
For 2023 er den anslåtte kommunale deflatoren 3,7 %. I dette anslaget er det tatt hensyn til at 
kommunene ikke mottar strømstøtte. Regjeringen legger opp til å dekke den anslåtte generelle 
kostnadsøkningen for budsjettåret 2023 gjennom økninger i overføringene til kommunene.  
 
 
 
Skattøren 2023 
Den kommunale skattøren angir hvor stor prosentdel av skatt på alminnelig inntekt for personlige 
skatteytere som går til kommunesektoren. Det har i lang tid vært praksis for at skattøren fastsettest 
med sikte på at skatteinntektene skal utgjøre 40 % av kommunens samlede inntekter.  
 
Da gjeldende skatteører ville gitt for lav skattedel i 2023 er det foreslått å øke den kommunale 
skatteøren med 0,2 prosentpoeng til 11,15 %, og den fylkeskommunale skatteøren med 0,05 
prosentpoeng til 2,45 %.  
 
Med denne økningen er det anslått at kommunesektorens inntekter fra skatt på inntekt og formue vil 
utgjøre 241,1 mrd. kroner i 2023. Dette er en nominell reduksjon på om lag 5 % fra 2022. 
Reduksjonen må mellom annet ses i sammenheng med de midlertidige høye skatteinntektene i 2022, 
pga tilpasninger til endret skatt på utbytte. 
 
Store kraftinntekter - konsekvenser for kommunesektoren  
De høye strømprisene gir en vesentlig høyere verdi på konsesjonskraften. Regjeringen legger opp til 
at noen av disse merinntektene skal delest med fellesskapet. Dette gjelder også flere kommuner og 
fylkeskommuner, både som eiere av kraftverk og som mottakere av konsesjonskraft. 
 
Verdien av konsesjonskraften i områder med høye strømpriser (Øst-, Sør- og Vestlandet) er anslått til 
13 mrd. kroner i 2022 og 11 mrd. kroner i 2023, mot 4 mrd. kroner i 2021.  
 
Regjeringen foreslår en ettårig reduksjon i rammetilskuddet på til sammen 3 mrd. kroner for 
kommuner og fylkeskommuner som har konsesjonskraftinntekter og som ligger i områder med 
høyeste strømpriser. Kraftområdene Nord og Midt er unntatt. Dette vil gi en reduksjon i 
rammetilskuddet til kommunene med 2,2 mrd kroner og til fylkeskommunene 0,8 mrd. kroner.  
 
Trekket i rammetilskuddet er ikke klart når statsbudsjettet legges fram, men vil være fordelt før året 
er over. Fordelingen av trekket vil i utgangspunktet bli basert på kommunene og fylkeskommunene 
sin del av total mengde konsesjonskraft i de aktuelle prisområdene, verdsatt til forventet 
markedspris.  
 
Skatteøkning for kraftverk 
Grunnrenteskatt 
Regjeringen foreslår å øke den effektive grunnrenteskattesatsen på vannkraft fra 37 % til 45 % med 
virkning fra og med 2022 (bokføres i 2023). Forslaget vil øke handlingsrommet på 2023-budsjettet 
med ca 11,2 mrd. kroner. En varig økning i grunnrenteskattesatsen blir forventet å gi økte inntekter 



 

10 

 

på statsbudsjettet i mange år fremover. Små vannkraftverk (under 10 000 kVA) betaler ikke 
grunnrenteskatt og blir derfor ikke påverket av forslaget.  

Grunnrente på havbruk og vindkraft  
Regjeringen foreslår å innføre grunnrenteskatt på landbaserte vindkraftverk og på havbruk (oppdrett 
av laks, aure og regnbueørret) fra 2023, med en effektiv sats på 40 prosent. Forslaget om 
grunnrentesats på havbruk er sendt på høring med frist 4. januar 2023, mens forslaget om 
grunnrentesats på vindkraft vil bli sendt på høring innen utgangen av året.  
 
Regjeringen legger opp til at halvparten av inntektene fra grunnrenten skal gå til kommunesektoren. 
Skatten kreves inn av staten f.o.m. 2023, men vil bli fordelt ut til kommunesektoren først f.o.m. 2024. 
Totalt er dette anslått å utgjøre rundt 3,1-3,2 mrd. kroner til kommunesektoren i 2024. Alle 
kommuner og fylkeskommuner vil få inntekter fra grunnrenta, men vertskommuner vil få en større 
del. 
 
Kommunesektorens inntekter er tredelt:  
-En produksjonsavgift, som vil gå direkte til vertskommunene (og for havbruk vil noe av avgiften òg 
gå til vertsfylkeskommunene). Denne er estimert til 750 mill. kroner for havbruk og 334 mill. kroner 
for vindkraft. 
 
-En naturressursskatt, som vil gå inn i inntektsutjevningen til kommunene og fylkeskommunene. 
Denne er estimert til 750 mill. for havbruk og 217 mill. for vindkraft. 
 
-En ekstrabevilgning, som vil gå inn i rammetilskotet. Denne skal sikre at kommunesektoren får den 
fastsette delen av grunnrenta på 50 pst. Denne er estimert til 325-400 mill. kroner for havbruk og 
700 mill. kroner for vindkraft. 
 
Produksjonsavgiften og naturressursskatten sørger for stabile inntekter, selv i år med lav grunnrente. 
Samtidig gjør ekstrabevilgningen at kommunesektoren tar del i oppsiden i år med høy grunnrente.  

Skjønnstilskudd til kommunene for 2023 
Total skjønnsramme for kommunene er 950 mill. kroner. Basisrammen er på 800 mill. kroner. Dette 
er 50 mill. kroner mindre enn basisrammen for 2022. Kuttet i basisrammen er gjort ved et likt kutt i 
kroner per innbygger. 

Ressurskrevende tjenester 
Kompensasjonsgraden er uendret på 80 %. Innslagspunktet øker fra kr. 1 470 000 kr. til kr. 1 526 
000.  

Regjeringen har funnet rom for viktige satsinger 
Barn og unge: 
- Reduserer maksprisen i barnehagen til 3000 kroner per månad fra 1. januar 2023.  
- Innfører gratis barnehage for det tredje barnet i en familie der barna går i barnehagen samtidig.  
- Styrker tilskuddet til barn og unge i barne- og familiedepartementet sitt budsjett med 96 mill. 
kroner.  
- Styrker tilskotet til helsestasjons- og skolehelsetenesten i helse- og omsorgsdepartementet sitt 
budsjett med 45 mill. kroner.  
 
Ferge: 
- Innfører gratis fergjer på fergesamband med under 100 000 passasjerer årlig, og på samband til 
øyer og andre steder uten veisamband til fastlandet. 
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- Reduserer fergetakstene ytterligare 20 prosentpoeng fra midten av august 2023.  
  
- Fylkeskommunene vil få 174,3 mill. kroner til ordningen med gratis ferge i 2023. Kompensasjonen 
inkluderer både en videreføring av dagens ordning med gratis ferge, og utviding av ordningen fra 
midten av august neste år. Det er fylkeskommunene som skal vurdere om og hvordan en kan innføre 
gratis ferge på det enkelte samband, ut fra de lokale forholdene.  
Regjeringen kommer også med satsinger på allmennlegetjenester, bredbånd og områdesatsing m.m.  

 
 
KONSEKVENSER FOR BINDAL KOMMUNE 
 
Rammetilskuddet til Bindal kommune (de frie inntektene) 
I beregningen av rammetilskuddet for 2023 er det tatt utgangspunkt i folketall  
pr. 1.7.22 på 1389. Det er lagt inn en befolkningsnedgang på 15 personer pr år i planperioden. 
 
Frie inntekter (rammetilskudd og skatt på formue og inntekt) blir da for 2023: 

Sum rammetilskudd          kr.   85 435 000,- 

Skatteinntekter                  kr.   43 815 000,- 

Sum skatt og rammetilskudd   kr. 129 250 000,- 

 

Skatt på formue og inntekt foreslås satt til kr. 43 815 000,- jf. Prognosemodell fra KS. 
Skatt 2022 var budsjettert til kr. 41 051 000,-. 

Ordinært rammetilskudd er foreslått satt til kr. 85 435 000,-. Rammetilskuddet for 2022 var kr. 79 
221 000,-. 

Eiendomsskatt 
Bindal kommune hadde til og med 2016 eiendomsskatt kun på verk og bruk. Fra og med 2017 ble det 
innført eiendomsskatt i hele kommunen.  

Eiendomsskatt er ført opp med en foreløpig sum på kr. 14 299 200,- for 2023-2026. 
Eiendomsskattegrunnlag for kraftverk er ikke ventet mottatt før i slutten av november, og 
formannskapet vil da få forelagt endringsforslag dersom dette blir nødvendig.  
Det foreslås å fjerne bunnfradraget på kr. 50 000,- pr boenhet fra og med 2023. Siden eiendomsskatt 
på bolig/fritidseiendommer ble innført, har det vært regelendringer for beregning av 
eiendomsskatten. Eiendomsskattegrunnlaget er dermed blitt redusert med 30 % i forhold til slik 
utskrivningen var da den ble innført. Økning i eiendomsskatt pr boenhet vil utgjøre kr. 200,-. Årlig 
inntektsøkning er innlagt i budsjettet med kr. 172 200,- i 2023-2026. 
 
Det er ikke lagt opp til økning av skattesats for eiendomsskatt fra 2022 til 2023 da vi allerede har 
maksimale satser. Eiendomsskattesatsen for bolig- og fritidseiendommer blir dermed 4 ‰ og den 
generelle satsen blir 7 ‰ i 2023. 
 
Konsesjonskraftsalg er omtalt under kommentar for ansvar 1800 – Felles finanser. 
 
Konsesjonsavgiften er oppført med en inntekt på kr. 2 969 500,- som i sin helhet tilfaller 
næringsfondet. Detaljoversikt over bruk av næringsfondet framlegges i særskilt oppstilling. 
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Andre inntekter som betalingssatser, gebyrer m.m. er innlagt i budsjettet med variabel 
økning. Det framlegges særskilt behandling på dette. 
 
Netto driftsresultat  

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene er netto resultatgrad. Netto driftsresultat skal 
brukes til å delfinansiere investeringer og avsetninger til fond. Det som ikke kan finansieres med 
egenfinansiering (hentet fra netto driftsresultat) må lånes. Grunnen til at vi må ha et netto 
driftsresultat på en viss størrelse er for å kunne opprettholde et høyt investeringsnivå over tid. 
Dersom vi ikke makter å ha en høy egenfinansieringsandel, vil vi enten bli «spist opp» av renter og 
avdrag eller vi må redusere investeringsnivået drastisk. 

Ifølge Teknisk beregningsutvalg (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 1,75 % av 
driftsinntektene. Bindal kommune har som mål at netto driftsresultat skal være 2,5 %. 

I økonomiplanen er netto resultatgrad på -1,8 % for 2023, 7,9 % for 2024, 2,4 % for 2025 og -7,7 % 
for 2026. Gjennomsnittlig resultatgrad for perioden er 4,05 %, og vedtatt måltall på minimum 2,5 % 
er oppnådd. Årsaken til at måltallet ligger 1,5 % over minimumsmåltallet, er alle 
usikkerhetsmomentene og da spesielt havbruksfondinntektene og pensjonsutgiftene. 
 
 
 
GENERELLE KOMMENTARER 

Kommuneplanens samfunnsdel 
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret i oktober 2014, og 2017 var første året 
det ble framlagt en tiltaksdel. Tiltaksdelen beskriver mye av det arbeidet som gjøres på ulike områder 
for å nå målene i samfunnsdelen. Tiltaksdelen ligger ved budsjettet som eget vedlegg.  
 
Ansatte/årsverk 
Pr. 31.10.22 er det ansatt 186 (188) personer på fast lønn i Bindal kommune, noe som tilsvarer 157,8 
(155,6) årsverk. Årsverk omfatter alle på fast lønn, også de som er sykemeldt og i 
svangerskapspermisjon. Det vil være variasjon i måneder som gjør at tallene fra år til år ikke blir helt 
sammenlignbare. Tall fra årsmeldinger tilbake til 2015 viser en variasjon på mellom 188-201 ansatte, 
fordelt på 155,5-164,4 årsverk. Lærlinger kommer i tillegg (tilsvarende tall for 31.10.2021 er oppgitt i 
parentes).   
 
Lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift 
I budsjettet for 2023 er det lagt inn lønn med kr. 112,0 millioner kroner. I tillegg kommer sosiale 
utgifter på 21,0 millioner. Tilsvarende tall for 2022 var 108,3 millioner i lønn og 19,7 millioner i 
sosiale utgifter. Lønnsrefusjoner som foreldrepenger, sykepenger og andre refusjoner er budsjettert 
med kr. 4 millioner for 2023. Nettolønn for 2023 blir 129,1 millioner, mot 124,7 millioner i 2022. 
 
Det er lagt inn en avsetning til lønnsoppgjøret i 2023 på kr. 3,375 millioner kroner inkl. sosiale 
utgifter under funksjon 18000. Dette er ut fra tall fra SSB der det forventes en årslønnsvekst på 4,4 %. 
 
Det er for 2023 lagt inn pensjon med 7,56 % (8,45 %) som arbeidsgivers andel i Statens 
Pensjonskasse. Arbeidsgivers andel i Kommunal Landspensjonskasse er lagt inn med 27,84 % (17,78 
%), mens det for sykepleiere er lagt inn med 22,51 % (15,14 %). Arbeidsgiveravgift er lagt inn med 5,1 
%* av lønn og pensjon (tilsvarende tall for 2022 er oppgitt i parentes). 
 
*Forslag til statsbudsjett 2023 innebærer økt arbeidsgiveravgift med 5 % for alle ansatte med årslønn over kr. 750 000,-, hvis dette vedtas 
vil det medføre økt arbeidsgiveravgift for Bindal kommune på omtrentlig kr. 400 000,-. Dette er ikke lagt inn i budsjettet. 
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Sykefraværet 
Sykefraværet i Bindal kommune var ved utgangen av september 2022 på 7,97 % (5,4 %). Tallene 
innebærer både legemeldt og egenmeldt sykefravær (tilsvarende tall for 2021 er oppgitt i parentes). 
 
Forsikringer 
Bindal kommune bruker Pareto Forsikringsmegling AS som megler for våre forsikringer. Alle ansatte 
har gruppelivsforsikring etter Hovedtariffavtalens § 10 og yrkesskadeforsikring etter § 11. I tillegg har 
vi ulykkesforsikring på elever, barn, fosterbarn og deltakere i voksenopplæring. Hvert 4. år er våre 
forsikringer ute på anbud, sist i 2019. Skadeforsikringene er i Protector Forsikring, mens 
personforsikringene er i Gjensidige, med unntak av tjenestereiseforsikring som er i Gouda. 
Gruppelivsforsikringen har en økning på 14,8 % mens de andre personforsikringene er 
indeksregulert. Kommuneeiendom og bilforsikringer er økt med 10 %, mens ansvarforsikringen har 
en reduksjon på vel 3 %.  
 
Havbruksfondet 
Vi har også i år valgt å innhente bistand fra Kontali Analyse til å foreta en beregning av hvilke 
inntekter Bindal kommune kan forvente fra Havbruksfondet i økonomiplanperioden.  

Kontali Analyse har i flere år jobbet med problemstillinger innen skattlegging av Havbrukssektoren i 
Norge, effekter og konsekvenser av dette, og har blant annet på oppdrag fra Sjømat Norge 
utarbeidet en modell for estimering av forventet inntekt og utbetaling fra Havbruksfondet til ulike 
kommuner med klarert lokalitetsbiomasse for laks og ørret. 

Bakgrunn 
I september 2022 la regjeringen fram et høringsnotat om innføring av grunnrenteskatt og 
naturressursavgift i norsk havbruksnæring. Innføringen av de nye skatteordningene vil endre dagens 
utbetalinger til norske havbrukskommuner gjennom både havbruksfondet og kommunenes 
inntektssystem. Kontali har med bakgrunn i høringsnotatet og informasjon tilgjengeliggjort i 
forbindelse med høringsprosessen for forslaget utarbeidet en ny modell for å estimere de samlede 
utbetalingene til kommunesektoren og enkeltkommuner relatert til skatte- og avgiftsinntekter fra 
havbrukssektoren.  

Forutsetninger 
Estimerte provenyer og skatteinntekter: 
 
Salg og auksjon av tillatelses-MTB 
Brutto mengde MTB-kapasitet tilgjengelig for salg og auksjon i 2022 var 32.876 tonn. Så langt er  
24.644 tonn solgt til en gjennomsnittspris på 154.158 NOK/tonn, totalt 3.799 mill. NOK. Det 
forutsettes i modellen at rest-volumet i PO12 og PO 13 forblir usolgt. For trafikklysrunden i 2024 
antas 27.000 tonn brutto MTB-kapasitet omsatt til en gjennomsnittspris på 155.000 NOK/tonn, totalt 
4.185 mill. NOK. For trafikklysrunden i 2026 antas 28.300 tonn brutto MTB-kapasitet omsatt til en 
gjennomsnittspris på 168.000 NOK/tonn, totalt 4.754 mill. NOK. 

Produksjonsavgift 
Produksjonsavgiften ble innført i 2021 med en avgiftssats på 40 øre/kg. Fra 1. januar 2022 ble satsen 
oppjustert til 40,5 øre/kg. I Regjeringens forslag til statsbudsjett 2023 er det estimert en total avgift 
på om lag 750 mill. NOK, noe som ifølge våre beregninger tilsvarer en avgiftssats på 56 øre/kg. Denne 
antas økt med 1 øre/kg i de påfølgende årene. 
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Naturressursavgift 
I regjeringens forslag (høringsnotatet) er det lagt fram et forslag på en naturressursavgift på 750 mill. 
NOK fra 2023. For fremtidige år har vi i modellen forutsatt en årlig økning på 2,5 % (tilsvarende 
estimert konsumprisindeks). 
 
Grunnrenteskatt 
Primo november 2022 forutsettes det at grunnrente blir innført med virkning fra 2023, og i stor grad 
som skissert i høringsnotat. Det forutsettes opparbeidet en brutto grunnrenteproveny på 10.000 mill. 
NOK i 2023. Det estimeres en marginal økning per år, tilsvarende halvparten av konsumprisindeksen 
på 2,5 % (ca. 1-1,5 %). 

Forventede endringer i løpet av 2023 
Det er allerede sterke signaler fra regjeringen på at grunnrenteskatt vil bli innført, samtidig som det 
åpnes opp for justeringer i nivå og del-innretninger. Dette er naturlig nok ikke hensyntatt i notatet. 
Slike endringer, når kjent, vil kunne bygges inn i modellen relativt raskt for å produsere oppdaterte 
resultater. 

 

Overordnet om fordeling og utbetalinger 
Av det totale provenyet fra salg av tillatelses-MTB blir 60 % beholdt av staten, mens 40 % overføres 
til Havbruksfondet. 

For resultatene i dette notatet forutsettes det at Nærings- og fiskeridepartementet sender en ny 
instruks for utbetalinger fra Havbruksfondet til Fiskeridirektoratet slik at utbetalinger fra årets 
auksjonsrunde skjer i 2022.  

Videre forutsettes det at den nye instruksen følger gjeldende instruks der 12,5 % av midlene 
utbetales til fylkeskommuner og 87,5 % utbetales til havbrukskommunene. 

Av de totale utbetalingene fra Havbruksfondet kommer 12,5 % av midlene fra salg av tillatelses-MTB 
til fordeling blant kommuner som har klarert ny lokalitetsbiomasse innenfor siste toårsperiode, med 
en øvre grense på 5 mill. NOK til en enkeltkommune. Det eventuelt overskytende beløpet fordeles til 
alle kommuner basert på andel lokalitets-MTB. Praksisen har vært at denne andelen holdes tilbake i 
år 1 (salgsåret for nye tillatelser) og etterbetales i år 2 (året før neste salgsår for nye tillatelser). For 
denne andelen forutsettes det imidlertid i modellen at alle kommuner klarerer lik mengde ny 
lokalitetsbiomasse i toårsperioden og at hele utbetalingen skjer i år 2 (2023 og 2025 i denne 
leveransen). 

For produksjonsavgiften vil Stortinget gjennom statsbudsjettet bevilge et beløp til Havbruksfondet 
basert på estimerte inntekter året før. Stortinget står fritt til å bevilge et beløp som er både høyere 
og lavere enn de samlede inntektene fra produksjonsavgiften. I Henhold til høringsnotatet er det 
estimert en bevilgning på 750 mill. NOK i 2024. For fremtidige bevilgninger har vi i modellen forutsatt 
en årlig økning på 2,5 % (tilsvarende estimert konsumprisindeks). 

Slik vi leser høringsnotatet skal naturressursskatten i sin helhet betales ut til kommunesektoren 
gjennom Havbruksfondet året etter skattleggingsperioden. Det innebærer at naturressursskatten på 
750 mill. NOK som innføres i 2023 kommer til utbetaling gjennom Havbruksfondet i 2024. Disse 
utbetalingene skal imidlertid også inngå i kommunesektorens inntektssystem og er dermed 
gjenstand for omfordeling og utjevning. Vi presenterer derfor brutto og netto utbetalinger av 
naturressursskatten for å gjenspeile utbetalingen fra havbruksfondet (brutto), men også hva 
kommunen reelt sitter igjen med etter omfordeling og utjevning i kommunesektorens 
inntektssystem (netto). 
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Grunnrenteskatten er en statlig skatt som tilfaller staten. Ifølge høringsnotatet skal deler av 
provenyet omfordeles til kommunesektoren gjennom ekstrabevilgninger i kommunesektorens 
inntektssystem. I høringsnotatet er ekstrabevilgningen oppgitt å være 400 mill. NOK fra og med 2024. 
I modellen forutsettes amme beløp også i påfølgende år. 

Bindal kommunes fordelingsnøkler 
Bindal kommune hadde per 29.08.2022 klarert 33.820 tonn lokalitets-MTB, som på samme tidspunkt 
utgjorde 1,0 % av total lokalitets-MTB. Dette utgjør Bindal kommunes andel av utbetalingene 
gjennom Havbruksfondet, herunder beløpene for salg av tillatelses-MTB, produksjonsavgift og brutto 
utbetalinger av naturressursskatten. 

For netto utbetalinger av naturressursskatten er Bindal kommunes andel – etter omfordeling og 
utjevning i kommunesektorens inntektssystem – beregnet til 0,2 %. For omfordeling av 
grunnrenteskatten gjennom ekstrabevilgninger er Bindal kommunes andel – etter omfordeling og 
utjevning i kommunesektorens inntektssystem – beregnet til 0,0 %. 

Resultater 

Tabell 1 Estimerte produksjonsvolum (1.000 tonn slaktevekt) 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Produksjonsvolum 1.616  1.619  1.637  1.697  1.790  

 

Tabell 2 Estimerte totale provenyer (mill. NOK) 

 2022 2023 2024 2025 2026 

Salg av tillatelses-MTB 3.799  4.185  4.754 

Produksjonsavgift 583 815 860 923 963 

Naturressursskatt  750 750 769 788 

Grunnrenteskatt  2.100 2.171 2.226 2.281 

Totalt 4.382  3.665  7.966  3.918  8.786  

 

Tabell 3 Estimerte totale beløp til kommunene - eks. stat og fylkeskommuner (mill. NOK) 

 2022 2023 2024 2025 2026 

Salg av tillatelses-MTB 1.140 190 1.256 209 1.426 

Produksjonsavgift (bevilgning) 435 440 656 673 689 

Naturressursskatt (brutto)   656 656 673 

Ekstrabevilgning (grunnrenteskatt)   400 400 400 

Totalt 1.575  630  2.968  1.938  3.188  

 

Tabell 4 Estimerte utbetalinger til Bindal kommune 

 2022 2023 2024 2025 2026 

Salg av tillatelses-MTB 10,8 1,8 11,9 2,0 13,6 

Produksjonsavgift (bevilgning) 4,1 4,2 6,2 6,4 6,6 

Naturressursskatt (brutto)   6,2 6,2 6,4 

Naturressursskatt (netto)   1,4 1,4 1,4 

Ekstrabevilgning (grunnrenteskatt)   0,1 0,1 0,1 

Totalt (netto) 14,9  6,0  19,6  9,9  21,7  
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Samlet sett i økonomiplanperioden 2023-2026 gir dette estimerte utbetalinger på 57,2 millioner 
kroner, mens estimatet i fjor for økonomiplanperiode på fire år var på 61,1 millioner kroner.  

Estimatet for utbetaling i 2022 var i fjor på 23,8 millioner kroner, mens det nå er på 14,9 millioner 
kroner.  

Det er i kommunedirektørens forslag lagt inn nevnte inntekter på kr. 57,2 millioner i økonomiplanen 
fordelt slik det framkommer. Utbetalingen i 2022 blir mye lavere enn estimatet fra i fjor antok, og det 
er også mange usikkerhetsmomenter framover. Administrasjonen forholder seg likevel til ekspertisen 
på området da vi ikke har forutsetninger for å vurdere noe annerledes. I Bindal kommunes 
økonomiske situasjon er havbruksfondet av meget stor betydning.  

 

 

DRIFTSBUDSJETT 2023-2026 

Bindal  
Budsjett 

2023 
Budsjett 

2024 
Budsjett 

2025 
Budsjett 

2026 

Rammetilskudd  -85 435 000 -80 891 000 -79 844 000 -79 104 000 

Inntekts- og formuesskatt  -43 815 000 -43 815 000 -43 815 000 -43 815 000 

Eiendomsskatt  -14 299 200 -14 299 200 -14 299 200 -14 299 200 

Andre skatteinntekter  -2 969 500 -2 969 500 -2 969 500 -2 969 500 

Andre overføringer og tilskudd fra 
staten  -13 345 897 -24 239 297 -12 800 290 -24 290 290 

Overføringer og tilskudd fra andre  -16 644 080 -13 946 010 -13 453 244 -13 453 244 

Brukerbetalinger  -6 337 100 -6 337 100 -6 337 100 -6 337 100 

Salgs- og leieinntekter  -20 048 721 -20 048 721 -20 048 721 -20 048 721 

SUM DRIFTSINNTEKTER  -202 894 498 -206 545 828 -193 567 055 -204 317 055 

 

Lønnsutgifter  112 044 332 108 888 512 108 965 512 108 878 512 

Sosiale utgifter  21 000 944 20 683 579 20 683 579 20 683 579 

Kjøp av varer og tjenester  50 310 082 39 694 589 38 636 836 38 581 836 

Overføringer og tilskudd til andre  12 064 703 9 700 706 9 690 706 9 690 706 

Avskrivninger  8 922 500 8 922 500 8 922 500 8 922 500 
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SUM DRIFTSUTGIFTER  204 342 561 187 889 886 186 899 133 186 757 133 

BRUTTO DRIFTSRESULTAT  1 448 063 -18 655 942 -6 667 922 -17 559 922 

Renteinntekter  -1 773 633 -1 768 851 -1 763 526 -1 757 994 

Utbytter  -35 000 -35 000 -35 000 -35 000 

Gevinster og tap på finansielle 
omløpsmidler  0 0 0 0 

Renteutgifter  5 618 758 5 498 644 5 297 467 5 160 869 

Avdrag på lån  7 343 636 7 538 406 7 424 031 7 424 031 

NETTO FINANSUTGIFTER  11 153 761 11 233 199 10 922 972 10 791 906 

Motpost avskrivninger  -8 922 500 -8 922 500 -8 922 500 -8 922 500 

NETTO DRIFTSRESULTAT  3 679 324 -16 345 243 -4 667 450 -15 690 516 

 

Disponering eller dekning av netto 
driftsresultat  0 0 0 0 

Overføring til investering  2 701 000 2 025 000 1 495 000 1 453 000 

Avsetninger til bundne driftsfond  3 017 500 3 017 500 3 017 500 3 017 500 

Bruk av bundne driftsfond  -4 028 033 -3 238 033 -3 143 280 -3 143 280 

Avsetninger til disposisjonsfond  18 058 918 22 128 769 18 058 918 21 379 289 

Bruk av disposisjonsfond  -23 428 709 -7 587 993 -14 760 688 -7 015 993 

Dekning av tidligere års 
merforbruk  0 0 0 0 

SUM DISPONERINGER ELLER 
DEKNING AV NETTO 
DRIFTSRESULTAT  -3 679 324 16 345 243 4 667 450 15 690 516 

FREMFØRT TIL INNDEKNING I 
SENERE ÅR  0 0 0 0 
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ANSVAR 1100 – KOMMUNEDIREKTØRENS STAB 

Budsjettpremisser 

• 3 årsverk i økonomiavdelingen, 1 årsverk IT, 0,5 årsverk informasjon og 4,1 årsverk i 
sentraladministrasjonen. 

• 7 kommunestyremøter (samt et mulig ekstraordinært møte) og 6 møter i formannskapet. 
Møter i administrasjonsutvalg og fondsstyre tas samme dag som formannskapet hvis behov.  

 

Funksjon 10000 Godtgjørelse folkevalgte 
Det er lagt inn samme aktivitetsnivå på politisk nivå som tidligere. Det er foreslått en 50 % reduksjon 
i godtgjørelse for varaordfører fra 01.11.23. Årlig reduksjon med sosiale utgifter vil være kr. 42 000,-. 
Dette som et tiltak for å kunne få ned kommunens utgiftsnivå, og etter en vurdering av behovene i 
Bindal slik kommunedirektøren ser det. Dette tiltaket har vært på listen over mulige kutt over flere 
år. Årlig godtgjørelse til ordfører og varaordfører legges hvert år fram som egen sak for 
kommunestyret i desember, og budsjettet reguleres etter kommunestyrevedtak. Det er for 2023 lagt 
inn kr. 10 000,- for dekning av utgifter i forbindelse med folkevalgtopplæring.  
 
Funksjonen er budsjettert med kr. 1 673 350,- i 2023, og 1 628 349,- i årene 2024-2026 mot kr. 1 698 
617,- i 2022.  

 

Funksjon 10001 Stortings- og kommunevalg  
Det er lagt inn midler til gjennomføring av valg i 2023 og 2025. Funksjonen er budsjettert med kr. 
211 886,- i 2023 og kr. 178 000,- i 2025. 
 
Funksjon 10002 Støtte til politiske parti  
Det er foreslått fjerning av støtte til politiske partier fra og med 2023. Dette gir en reduksjon på kr. 
30 000,- i år med kommunevalg.  
 
Funksjon 10003 Revisjonen 
Beløpet for kjøp av revisjonstjeneste av Revisjon Midt-Norge SA er kr. 493 000,- i 2023, kr. 508 000,- i 
2024, kr. 524 000 i 2025 og kr. 540 000,- i 2026.  
 

Funksjon 11005 Arbeidsmiljøutvalget 
Det har tidligere vært satt av kr. 20 000,- årlig til velferdsmidler. Fra 2019 ble vi i samråd med 
tillitsvalgte enig om at det budsjetteres med kr. 40 000,- annethvert år. Midlene har blitt benyttet til 
et felles arrangement for alle ansatte. På grunn av pandemien har det ikke vært mulig å få til et felles 
arrangement de siste årene, men høsten 2022 ble det benyttet kr. 80 000,- til et vellykket 
arrangement både på dag- og kveldstid. Her foreslår kommunedirektøren kutt som innebærer at 
velferdsmidlene fjernes for å komme ned på driftsutgiftene.  
 
Opplæring og kurs innebærer lovpålagt opplæring for verneombud, og funksjonen totalt er kun 
budsjettert med kr. 20 000,- i partallsår. 

 

Funksjon 11006 Kontrollutvalget 
Beløp for kontrollutvalget for 2023 er det samme som kontrollutvalget selv har foreslått overfor 
kommunestyret, kr. 144 024,-. Samme beløp er satt i årene 2024-2026. 
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Funksjon 12000 Sentraladministrasjonen 
Drift av sentraladministrasjon er budsjettert tilsvarende drift i 2022. I tillegg til 4,1 årsverk er det årlig 
lagt inn kr. 37 600,- til lønn til vikarer, noe som er nødvendig for å betjene publikumsmottaket i 
ferieavviklingen og med tanke på gjennomføring av forhåndsstemmeperioden i valgåret. Per i dag er 
arkivar gått over i stillingen som integreringskonsulent. Varigheten av behovet for stillingen som 
integreringskonsulent er usikker, og det forsøkes å skaffe vikar i sentraladministrasjon for å 
opprettholde funksjonen forsvarlig. Felles personvernombud er budsjettert med kr. 52 500,- årlig i 
budsjett og økonomiplanen.  
 
Kommunestyret vedtok i april 2019 at Bindal kommune skal ha inntil fire læreplasser til enhver tid fra 
1.1.2020, som dekkes av næringsfond. Lønn til nye lærlinger er budsjettert under denne funksjonen, 
og reguleres til riktig funksjon når det er avklart hvor lærlingen skal være. Det er budsjettert med to 
lærlinger i 6 måneder og 30 % fagarbeiderlønn, og en lærling med 40 % fagarbeiderlønn i 6 måneder. 
De fleste starter læretiden fra 2.halvår. Total kostnad kr. 264 550,- som dekkes av næringsfond. I 
2023 har vi fra før to lærlinger som skal ut i foreldrepermisjon.  

Det er budsjettert med innkjøp av ny portomaskin i 2023 da den vi har fases ut på nyåret. Maskinen 
koster ca. 33 000,-, i tillegg kommer årlig økt lisens på kr. 2 000,-. 

Det har vært ønskelig med midler satt av til videre arkivrydding for å få sendt over resten av 
papirarkiv til Arkiv i Nordland, men det er ikke funnet rom for dette.  

 

Utviklingsprogram i prosessledelse – internkontroll 
Kommunestyret besluttet i desember 2021 at man skulle basere seg på slik finansiering til 
utviklingsprogram i prosessledelse – internkontroll for kommunens lederforum: 

Organisasjonsutviklingsmidler fra KS kr. 500 000,-  

Tiltak Bindal kommune kr. 250 000,- i 2023. 

 

Det ble den 05.04.2022 bevilget kr. 616 000,- fra KS til utviklingsprogrammet. Som følge av dette kan 
Bindal kommunes andel reduseres til kr. 134 000,-. Dette er lagt inn i budsjett 2023. Det er gjort 
avtale med leverandør, og utviklingsprogrammet starter i januar 2023.  

 

Digitale Helgeland  

Bindal og 15 andre kommuner på Helgeland inngikk i februar 2020 en forpliktende samarbeidsavtale 
rundt digitalisering, og prosjektet Digitale Helgeland ble etablert. Det er ansatt en prosjektleder og en 
prosjektmedarbeider. Digitaliseringstakten nasjonalt blir stadig høyere, og skal vi henge med må vi 
jobbe sammen. Det er ikke gjennomførbart for lille Bindal alene. Det er derfor helt sentralt at vi 
viderefører Digitale Helgeland, med tett samarbeid med Digitale Nordland, KS og statlige etater som 
Skatteetaten og Digitaliseringsdirektoratet. Så langt har prosjektet vært finansiert av betydelige 
skjønnsmidler fra statsforvalteren, men nå må kommunene selv ta finansieringsansvaret.  

Det er fra 2023 årlig lagt inn kr. 158 000,- i budsjett og økonomiplan. Til kommunestyremøtet 
15.12.22 fremmes det en egen sak der det redegjøres nærmere for veien videre med Digitale 
Helgeland, og der det fremmes forslag om at det skal opprettes et kommunalt oppgavefellesskap.  
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Funksjon 12003 Økonomi 
Det er for 2023-2026 budsjettert med lønnskostnader for 3,0 årsverk. 
I 2020 ble årsverkene redusert fra 4,2 stilling til 3,8 stilling da skatteoppkreverfunksjonen skulle 
overføres Skatteetaten 1.6.2020. Skatteoppkreverfunksjonen ble fra 1.11.2020 overført 
Skatteetaten. I 2021 ble det startet oppgradering til elektronisk økonomisystem, og i budsjettet for 
2022 ble stillingene ytterligere redusert med 0,8 årsverk, som var gevinsten vi hadde håp om, på sikt, 
kunne tas ut som følge av oppgraderingen. Vi er ikke i mål med oppgraderingen og har foreløpig ikke 
fått effekt av den anslåtte gevinsten. 

Funksjonen er budsjettert med kr. 3 162 429,- for årene 2023-2026 mot kr. 2 984 399,- i 2022. 

 
Funksjon 12005 Bedriftshelsetjeneste 
Alle ansatte er innmeldt i Sør-Helgeland bedriftshelsetjeneste SA, og det er budsjettert med  
kr. 280 000,- til kjøp av tjenesten. I henhold til Arbeidsmiljøloven § 3-3 plikter arbeidsgiver å knytte 
virksomheten til en bedriftshelsetjeneste når risikoforholdene i virksomheten tilsier det. I en 
kommune har mange ansatte risikofaktorer som tilsier at vi må være tilknyttet en godkjent 
bedriftshelsetjeneste.  

 

Funksjon 12006 IT 
Drift av IT-funksjonen foreslås med unntak av det som framkommer nedenfor om interkommunalt 
samarbeid videreført som tidligere. Vi har store utgifter til lisenser og driftsavtaler, men dette skal i 
noen grad fordeles til de funksjoner som benytter seg av disse. Stort sett alle ansatte er nå brukere 
av Office 365 og det er mye av årsaken til at lisenskostnader har økt med ca. 135 000 årlig.  
 

Interkommunalt samarbeid på IKT-området   
Kommunene står overfor en stadig økende grad av kompleksitet fra et IKT-perspektiv. Kommunen 
forventes å produsere og levere stadig flere, og ikke minst bedre tjenester, uten at de økonomiske 
rammevilkårene nødvendigvis bedres. Man må ha god nok sikkerhet og personvernet skal ivaretas. 
Trusselbildet har endret seg mye og til det verre de siste årene og vi må forvente at dette fortsetter. 

Det er forventninger om bedre og mer effektive tjenester både fra brukere og myndigheter. 
Mer digitalisering er ofte en viktig del av løsningene på disse forventningene. Det medfører blant 
annet til mer komplekse systemer, flere systemer må integreres med hverandre og mot nasjonale 
fellesløsninger. 

Vi erfarer at man mister mye kontroll over egne systemer, når man blir avhengig av eksterne 
leverandører. Vi vet ikke hva vi har, og ingen ivaretar helheten lenger. Man har ikke alltid godt nok 
grunnlag og innsikt i de valgene som gjøres. Det kompliserer og fordyrer prosessen når man må inngå 
nye avtaler og som igjen kan medføre bytte av leverandør. Kommunene skal levere de samme 
tjenestene til innbyggerne, uavhengig av kommunens størrelse. Til tross for dette opplever man ofte 
at disse tjenestene gjennomføres ulikt mellom kommuner. Det koster mye mer å drifte og bruke 2 
forskjellige systemer enn 2 identiske systemer. Det innebærer å se på hva vi sammen har mye av, 
som vi kan klare oss med én av. Det vil derfor kunne være mulig å hente besparelser på å enes om 
like løsninger innenfor et IKT-samarbeid. 

Bindal kommune takket for noen år siden nei til å ta del i EVRY-avtalen sammen med Brønnøy, Vega 
og Vevelstad kommuner. Konklusjonen for oss var at den var for kostbar, og med et servicenivå som 
var for høyt for oss. Vi har deltatt i felles saksbehandlingssystem, nettside og e-postsystem. Nå er det 
i gang ny prosess på Sør-Helgeland da driftsavtale med dagens leverandør utgår i januar 2023. Bindal 
kommune er invitert inn i denne prosessen, og kommunedirektøren har sagt ja til at Bindal kommune 
deltar i utredningen og det konkurransegrunnlaget som skal ut. Det er tatt forbehold om det enkelte 
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kommunestyres godkjenning. Det er ønske om å konsolidere og migrere dagens IT-løsninger til 
ekstern driftspartner og -leverandør. Man får ekstern hjelp til anskaffelsesprosessen.  

Vi er for sårbare på IT-området i Bindal. Vi har en person som utgjør IT-avdelingen, og det sier seg 
selv at ved langvarig fravær av denne personen så har vi en stor utfordring. Mye har skjedd siden 
kommunen sa nei til EVRY-avtalen. Ikke minst når det gjelder sikkerhet, krav til digitalisering og 
tilgjengelighet på systemene. De nye byggene har ført til mye ekstra arbeid – også når det gjelder 
framtidig drift.  

Målsetningen med å gå inn i et utvidet IKT-samarbeid er blant annet: felles brukerstøtte som 
betjenes av alle kommunene, rullering av vaktordninger, felles avtalehåndtering rundt IKT-innkjøp, 
felles lisenshåndtering, felles driftsansvar for felles tjenester og felles FDVU-plan (forvaltning, drift, 
vedlikehold og utvikling). 

Det er grunn til å tro at det å gå inn i utvidet IKT-samarbeid vil bli dyrere enn dagens IKT-utgifter i 
Bindal kommune. Kommunedirektøren ser ikke på dagens IKT-løsning i Bindal som bærekraftig og 
framtidsrettet. Dette har ikke noe med den ansatte å gjøre. Han gjør en utmerket jobb. Vi har på 
dette tidspunkt ikke anelse om hva et samarbeid vil koste. Dette kommer an på anbudene som 
kommer inn, og de løsninger som velges. I tillegg vil et interkommunalt samarbeid føre til bortfall av 
noen utgifter for oss. Dette pågår det kartleggingsprosess på nå. Det legges inn kr. 1 000 000,- årlig i 
økte IKT- utgifter fra 01.01.23, noe som er en synliggjøring av økte IKT-utgifter. Forhåpentligvis blir 
det lavere. Heller ikke de innleide rådgiverne kan på dette tidspunkt si noe om kostnader. Tallet kan 
ses på som «tenk på et tall». Det vil komme en egen sak til kommunestyret på et tidspunkt, og 
kommunestyret kan da si ja eller nei, men kommunedirektøren ønsker å synligjøre noe i budsjett og 
økonomiplan.  

Det er på grunn av kommunens økonomiske situasjon ikke funnet rom for å foreslå midler til 
kommunal egenandel fiber i økonomiplanperioden.  

Funksjonen er budsjettert med kr. 2 537 186,- hvert år i økonomiplanperioden. I 2022 var budsjettet 
kr. 1 310 896 -. 

 

Funksjon 12050 Informasjon 
Funksjonen har informasjonskonsulent i 50 % stilling, som også er ansvarlig for Båtsaumen. Det er 
lagt opp til at Båtsaumen utgis 6 ganger i 2023. Bladet trykkes på egen kopimaskin, i tillegg publiseres 
bladet i PDF- format på kommunens nettside og facebookside. Pris for annonsering er kr. 2 000,-, og 
abonnementspris kr. 300,-. Vi har i dag ca. 170 abonnement på Båtsaumen. Portoutgifter er redusert 
fra kr. 40 000,- årlig, til kr. 20 000,- årlig etter at vi har fått egen forsendelsesmåte for bladet.  
 
Det er stort behov for innkjøp av digital løsning for systematisk lagring av bilder, samt elektronisk 
samtykke for bildebruk og håndtering av personvern. Dette har en årlig kostnad på kr. 54 000,-, og kr. 
10 000,- i engangskostnad. Det er ikke funnet rom for innkjøp i budsjett og økonomiplan.  

Funksjonen er budsjettert med kr. 359 015,- i 2023, mot kr. 350 404,- i 2022. 

 

Funksjon 12051 Frikjøp tillitsvalgt 
Frikjøp fellestillitsvalgt Fagforbundet er lagt inn med 60 % stilling. Det er i tillegg samlet lagt inn 28 % 
ressurs til Utdanningsforbundet. Av sistnevnte refunderes 20 % av Utdanningsforbundet. 
 

Funksjonen har en årlig kostnad på kr. 465 472,-, mot kr. 430 953,- i 2022.  
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Funksjon 18000 Diverse fellesutgifter 
Det er lagt inn en avsetning til lønnsoppgjøret i 2023 på 3,4 mill. kroner inkl. sosiale utgifter under 
funksjon 18000. Dette er ut fra tall fra SSB der det forventes en årslønnsvekst på 4,4 %. Dette er en 
økning på omtrent 1,27 mill. kroner fra 2022 da det var budsjettert med en årslønnsvekst på 3,1%.  
 
Ansatte i Bindal kommune som trener på treningsstudio gjennomsnittlig en dag i uka i året på fritiden 
kan søke om å få dekket halv treningsavgift. Ordningen ble etablert i 2007, og det har de siste årene 
vært budsjettert med kr. 80 600,- inkl. sosiale utgifter årlig. Ordningen er foreslått fjernet som 
innsparingstiltak, og legges fram som egen sak for arbeidsmiljøutvalget, administrasjonsutvalget og 
kommunestyret. 

Reglement for oppmerksomhet, gaver og velferd for ansatte i Bindal kommune ble vedtatt i sak 4 
28.04.2009. Punkt 3 i reglementet innebærer at det ved 25 års tjeneste gis et gavekort på en verdi av 
2 500,-. Utgiftene til dette tiltaket har vært variert fra år til år. Det foreslås at punkt 3 utgår fra 
reglementet, noe som antas å gi en årlig besparelse på kr. 20 000,-. Endringen i reglementet legges 
fram som egen sak for arbeidsmiljøutvalget, administrasjonsutvalget og kommunestyret. 

Seniorpolitiske tiltak ble sist behandlet i administrasjonsutvalget 25.05.22 og i sak 39/22 i 
kommunestyret 30.6.22. Det er lagt inn forslag om å fjerne punkt 3 og 4 i ordning som omhandler 
lønnsøkning og seniordager fra og med 01.04.23. Dette gir et anslag på innsparing på kr. 495 000,- for 
2023, og kr. 660 000 årlig videre i økonomiplanen. Det er utfordrende å tallfeste eksakte tall da det er 
vanskelig å anslå når ansatte over 62 år velger å avslutte sitt arbeidsforhold. Det vil bli framlagt egen 
sak til arbeidsmiljøutvalget, administrasjonsutvalget og kommunestyret. 

Betalt matpause 

I Bindal kommune har alle ansatte inkludert 20 minutters betalt matpause i sine arbeidskontrakter. 
Tall per august 2022 viser at vi har 164,5 årsverk, noe som tilsier nærmere 55 timer betalt matpause 
per dag.  
 
Den økonomiske situasjonen tilsier at vi må vurdere alle tiltak som kan redusere våre driftsutgifter. 
En av ordningene vi må utrede nærmere i 2023 er betalt matpause for ansatte. Det vil kreve 
drøftinger med tillitsvalgte, og vil legges fram som egen sak for administrasjonsutvalg og 
kommunestyret i løpet av 2023.  

Arbeidsmiljøloven § 10-9, punkt 1:  
Arbeidstaker skal ha minst en pause dersom den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time. 
Pausene skal til sammen være minst en halv time hvis den daglige arbeidstid er minst åtte timer. 
Dersom arbeidstaker ikke fritt kan forlate arbeidsplassen under pausen eller der det ikke finnes 
tilfredsstillende pauserom, skal pausen regnes som en del av arbeidstiden. Når forholdene gjør det 
nødvendig, kan pausen forskyves. 
 
Dette innebærer at det ikke vil være mulig å fjerne betalt matpause i alle avdelinger, vi har blant 
annet flere avdelinger der det ikke vil være mulig å fritt forlate arbeidsplassen. Eksempler er 
alenearbeidsplasser, nattevakter eller arbeidsplasser som av brukerbehov krever 
tilstedeværelse/tilgjengelighet. Et annet usikkerhetsmoment er bestemmelsen i Hovedtariffavtalen 
om kontoradministrasjon.  
 
Grong kommune foreslo i 2018 å fjerne betalt matpause, og anslo innsparing på 1 870 000. Tiltaket 
ble ikke vedtatt.  
 
Fjerning av betalt matpause har vært en omdiskutert i media de siste årene, spesielt ved 
kommunesammenslåinger, der KS i 2020 tapte saken mot arbeidstakerorganisasjonene. Dommen var 
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klar på at KS og kommunene ikke har adgang til å fastsette dårligere arbeidsvilkår i kommuner og 
fylkeskommuner som slås sammen.  
 
Hovedtariffavtalen del 1, § 4 omtaler arbeidstid.  
4.1 Definisjon 
Arbeidstid er den tid arbeidstaker etter lov og avtale står til disposisjon for 
arbeidsgiver. Aktivt arbeid regnes i sin helhet med i arbeidstiden, mens 
hjemmevakt medregnes forholdsmessig, jf. punkt 4.3. 
For undervisningspersonale gjelder egne arbeidstidsbestemmelser. 
 
4.2 37,5 timer pr. uke 
Den ordinære arbeidstid skal ikke overstige gjennomsnittlig 37,5 timer pr. uke, 
jf. arbeidsmiljøloven §§ 10-4 og 10-12. 
4.2.1 Kontoradministrasjon 
Kontoradministrasjonens ordinære arbeidstid skal være den som nå gjelder 
i den enkelte kommune, dog ikke ut over hva som følger av punkt 4.2. 
Merknad: 
De lokale parter kan avtale at arbeidstiden for kontoradministrasjonen i stedet skal følge 
punkt 4.2 mot en økonomisk kompensasjon. 
 
Punkt 4.2.1 har vært omdiskutert ved forslag om fjerning av matpause. Arbeidstakerorganisasjoner 
tolker denne bestemmelsen dit at kontoransatte har et vern av lokale ordninger med kortere 
arbeidstid. Hvis det skal gjøres endringer på gjeldende ordninger, så åpner merknaden for det ved at 
det inngås lokale avtaler om økning, mot kompensasjon. 
 
Generelt innsparingstiltak 

Det legges i økonomiplanen inn udefinerte innsparingstiltak. De udefinerte tiltakene synliggjør 
behovet for omstilling. I innsparing kan det også ligge økte inntekter, men i hovedsak er det 
reduserte utgifter det vil dreie seg om. Det er lagt inn innsparingstiltak på kr. 6 000 000,- for hvert av 
årene 2024-2026. Dette innebærer at kommunen må ta ned drifta med kr. 6 000 000,-. Dette 
kommer i tillegg til de forslag som kommunedirektøren foreslår i sitt forslag til budsjett og 
økonomiplan. Kommunedirektøren anser en reduksjon på kr. 6 000 000,- som nødvendig for å få 
forsvarlige driftsutgifter sett i forhold til de inntekter kommunen har. 
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ANSVAR 1200 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN 

Budsjettpremisser 

• Ansvar 1200 oppvekst og kultur baserer seg på 6,17 årsverk i 2023. Dette er årsverk 
knyttet til oppvekstkontor, flyktningarbeid, kulturskole, bibliotek, logoped og 
kulturadministrasjon. 

• 24 elever i kulturskolen.  

 

Funksjon 12002 Oppvekst og kultur adm. 
I stor grad er tallene under denne funksjonen videreført fra 2022.  Det er noen justeringer på lisenser 
data og serviceavtaler. Funksjonen er budsjettert med kr. 1 646 692,- hvert av årene 2023-2026. 

 

Funksjon 18050 Bindal ungdomsråd 
Egenandelen for å være del av det regionale ungdomsrådet videreføres fra tidligere år. Det samme 
gjelder bevertning i møter og bilgodtgjørelse. Det er lagt inn en økning på kr. 5 000,- i 
møtegodtgjørelse på bakgrunn av erfaringstall. Det er lagt inn bruk av fond på midler fra Nordland 
fylkeskommune på kr. 36 000,- i 2023. 

Funksjonen er budsjettert med kr. 15 408,- i 2023 og 51 408,- i hvert av årene 2024 – 2026. 

 

Funksjon 20150 Felles barnehage inntekt / utgift 
Tallene i denne funksjonen er stort sett en videreføring av 2022-tall. Utgiftene til barnehagetilsyn 
videreføres for hvert av årene i økonomiplanperioden. Det er en liten økning på lisenser data som 
omhandler lisens til IST (kvalitetssystem), samt fordelte felleskostnader. Leie av Ipads er flyttet fra 
denne funksjonen og over til den enkelte avdeling i barnehagen.  

Det er i tillegg lagt inn et forslag på kutt på barnehagedrift på kr. 2 000 000,- fra 2024. Saken må 
utredes i 2023, med tanke på fremtidig samdrift av barnehageavdelingene på Kjella og Bindalseidet.  

Funksjonen er budsjettert med kr. 1 370 547,- i 2023 og på bakgrunn av kuttforslaget vil funksjonen 
reduseres kr. 2 000 000,- 2024-2026. 

 

Funksjon 20250 Felles utgift / inntekt skoler 
Det er en liten reduksjon på denne funksjonen, sammenlignet med 2022. Dette gjelder kjøp fra 
interkommunalt samarbeid, Ressurssenteret, på kr. 100.000, -.   

Regionrådet tok i 2018 initiativ til en felles skolesatsing i regionen. Det vises til sak 49/18 i 
kommunestyret juni 2018. Bakgrunnen for felles skolesatsing i regionen var ujevne skoleresultater 
over tid. Tilgangen på skolefaglig kompetanse var ujevn, og det var et ønske om å kunne utnytte 
regionens ressurser på en bedre måte og at kommunene i større grad skulle trekke sammen og i 
samme retning. Når det gjelder finansiering av senteret ble det vedtatt i kommunestyret at 
virksomheten i 2018 ble finansiert av skjønnsmidlene fra fylkesmannen. For årene 2019 - 2020 ble 
virksomheten driftet av skjønnsmidler. Fra 2021 skulle senteret driftes med samfinansiering av 
kommunene og det ble i den sammenheng satt av kr. 200 000,- for hvert av årene 2021 – 2024. På 
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grunn av ekstra skjønnsmidler fra Statsforvalteren ble dette endret til kr. 100 000, - i årene 2022 – 
2025. Dette er nå endret til at året 2023 dekkes av fondsmidler i prosjektet. 

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) videreføres fra 2022. Stafettloggen er i bruk på de ulike tjenestene 
innen helse og oppvekst. Kostnadene til BTI fremover vil først og fremst være stafettlogg-lisensen på 
kr. 20 000, - pr år, samt opplærings- og reisekostnader på kr. 55 000,- pr år. 
Funksjonen er budsjettert med kr. 956 683,- hvert av årene 2023-2026. 
 

 

Funksjon 20257 PPT – grunnskole 
Driftstilskuddet til PPT er redusert med kr. 137 000,- fra 2022 – 2023. Årlig budsjett er nå kr. 713 
670,-. Brønnøy kommune er vertskommune og arbeidsgiver for ansatte i PPT etter en økonomisk 
fordelingsnøkkel mellom kommunene som tidligere tok utgangspunkt i 6,45 stillinger. Etter 
fylkeskommunens uttreden av samarbeidet og deres del av finansieringen, ble andelen for Bindal 
kommune økt fra 0,50 til 0,65. Men på grunn av turnover i personalet har man klart å skape vakanse i 
stillinger som reduserer kommunens refusjonsgrunnlag på kr. 137 000,-. 

Merkantil stilling hos PPT i 100 % stilling og andre driftsutgifter fordeles forholdsvis etter 
stillingsstørrelse som tidligere. 

 

Funksjon 20262 Bindalseidet skole 
Det vises til vedtak i kommunestyret desember 2017 om reduksjon av spesialundervisning i 
kommunen. Kostnadene knyttet til spesialundervisning skulle reduseres med kr. 200 000,- fra og med 
høsten 2018. Deretter årlig med kr. 500 000,- i 2019, 2020 og 2021. De kommunale overføringer til 
Bindalseidet skole ble på bakgrunn av dette lagt inn som en fast sum i økonomiplanperioden på kr. 
2 920 000,-. 

I 2022 ble det gjort et anslag på ytterligere reduksjon på kr. 592 000,- til totalt kr. 2 328 000,- pr. år i 
økonomiplanperioden på bakgrunn av datidens behov. 

I etterkant har behovet for spesialundervisning økt på Bindalseidet skole, og Bindal kommune ligger 
dermed igjen høyt på andel elever med spesialundervisning.  

Kommunene på Sør-Helgeland vedtok i et felles kommunestyrevedtak i juni 2018 å satse på en 
felles skolesatsing i regionen for å rette opp ujevne skoleresultater over tid, samt redusere 
spesialundervisningen med en tredjedel i prosjektperioden. På bakgrunn av dette startet det 
regionale skolefaglige ressurssenteret – RSR arbeidet med å redusere andelen spesialundervisning i 
regionen. Vi ser nå at vi ikke har lyktes i denne snuoperasjonen. 

Funksjonen økes med kr. 1 140 000,- og er budsjettert med kr. 3 468 000,- hvert av årene 2023-
2026. 

 

Funksjon 21100 Styrket tilbud til førskolebarn 
Stort sett en videreføring av 2022-tall. 
 
 
Funksjon 21300 Voksenopplæring 
Funksjonen er i utgangspunktet nullstilt da Bindal kommune ikke lenger har ansatte i 
voksenopplæring. Det er imidlertid opprettet et tiltak i forbindelse med bosetting av ukrainske 
flyktninger, hvor det er lagt inn kjøp av tjenester fra Nærøysund kommune på norskopplæring. 
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Det har ikke lyktes administrasjon å få skrevet ny avtale om kjøp av tjenester og det er dermed 
benyttet erfaringstall på kostnad per elev. For 2023 er det lagt inn kjøp av seks elevplasser av kr. 
122 000,- per skoleår. Det er i tillegg lagt inn kostnader knyttet til skoleskyss på kr. 198 000,- per år 
for elever som fraktes fra Bindalseidet og Terråk til Kolvereid. Norsktilskuddet er beregnet å bli på kr. 
675 000,-. 

Det er ikke lagt inn kostnader på funksjonen for årene 2024 – 2026. 

 

 

Funksjon 22300 Skoleskyss 
En videreføring av 2022-tall. Funksjonen er budsjettert med kr. 603 000,- for hvert av årene 2023-
2026. 
 
 
Funksjon 23151 Støtte frivillige lag 
En videreføring av 2022-tall. 
 
 
Funksjon 24250 Flyktningkonsulent 
Bindal formannskap vedtok i sak 16/2022 «Anmodning fra IMDI om bosetting av flyktninger i 2022» å 
bosette 15 flyktninger i 2022. I denne forbindelse ble det ansatt en integreringskonsulent i 100 % 
stilling som skal arbeide med integrering og bosetting.  
Funksjonen er budsjettert med kr. 767 750,- i 2023. Det er foreløpig kun budsjettert for 2023. 
 
 

Funksjon 24400 Barneverntjenesten 
Bindal kommunestyre vedtok i kommunestyresak 45/22, den 23.6.2022, å flytte sektoransvaret for 
barnevernet i Bindal kommune fra helse og velferd til oppvekst og kultur.  

Brønnøy kommune er vertskommune for barneverntjenesten på Sør-Helgeland, og det er de som 
utarbeider budsjettet ut fra kjente tiltak. 

Stortinget vedtok en barnevernsreform fra og med 2022, som blant annet ga kommunene økt faglig 
og økonomisk ansvar, jf. Prop. 73 L (2016–2017) Endringer i barnevernloven (barnevernsreform). 
Stortinget vedtok også nye krav om relevant utdanning for ansatte i barnevernet, jf. Prop. 133 L 
(2020–2021) Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven.  

Funksjonen 24400 Barneverntjenesten er redusert med kr. 26 780,- fra forrige budsjettår på grunn av 
mindre utgifter til advokatbistand, reduksjon i reisekostnader, tolkeutgifter og økning i 
lønnskostnader. 

Funksjonen er budsjettert med kr. 2 191 347 for 2023 – 2026. 

 

 
Funksjon 25100 Barneverntiltak i familien 
Funksjonen er redusert med kr. 48 506,- på bakgrunn av reduksjon i tiltak for hjemmeboende barn. 
Funksjonen er budsjettert med kr. 346 196,- for 2023 – 2026. 
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Funksjon 25251 Barnevernstiltak i fosterhjem 
Funksjonen er redusert med kr. 70 190,- på bakgrunn av mindre tiltak i fosterhjem og reduksjon i 
reisekostnader. 
Funksjonen er budsjettert med kr. 732 472,- for 2023 – 2026. 
 
 
 
Funksjon 27500 Introduksjonsordningen 
Introduksjonsstønaden til bosatte flyktninger er lagt inn i tiltak og er antatt å gi en kostnad på kr. 
1 131 000,- i 2023. Det antas å ikke være behov for introduksjonsstønad i økonomiplanperioden 2024 
– 2026. 

 

Funksjon 28150 Ytelse til livsopphold 
Funksjonen er redusert med kr. 20 020,- da dette er flyttet til funksjon 28300 fra 2023.  

Funksjonen er budsjettert med kr. 20 000,- for årene 2023 – 2026. 

 

Funksjon 28300 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 
Bindal formannskap vedtok i sak 16/2022 «Anmodning fra IMDI om bosetting av flyktninger i 2022» å 
bosette 15 flyktninger i 2022. Dette fører til økte kostnader knyttet til etablering stønader. 
Funksjonen er derfor foreslått økt med kr. 50 000,- i budsjett for 2023.  

 

Funksjon 36500 Kulturminnevern 
En videreføring av 2022-tall på kr. 10 000,-. 

 

Funksjon 37000 Bibliotek 
Stort sett en videreføring av 2022-tall.  
Funksjonen er budsjettert med kr. 646 768,- for hvert av årene 2023-2026.  

 

Funksjon 37300 Kino 
En videreføring av 2022-tall på kr. 46 000,-.  

 

Funksjon 37501 Museumsdrift 
Funksjonen er budsjettert med kr. 510 000,- for hvert av årene 2023-2026, som er en direkte 
videreføring av summen fra 2022. 

 

Funksjon 37700 Kunstformidling 
En videreføring av 2022-tall. Årlig sum kr. 19 600,-. 

 

Funksjon 38000 idrett 
Videreføring av 2022- tall. Årlig sum kr. 85 000,-.  
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Funksjon 38050 Samfunnshus / idrettsanlegg 
Funksjonen er redusert med kr. 15 000,-. Totalt er funksjonen budsjettert med kr. 10 000,- for hvert 
av årene 2023-2026. 

 

Funksjon 38350 Bindal kulturskole 
Sum netto er redusert fra kr. 881 437, - i 2022 til kr. 673 684, - i 2023 på Bindal kulturskole. Dette er 
på grunn av færre ansatte, forårsaket av manglende søkere til stillingene på kulturskolen.  

Det at Bindal kulturskole har så få lærere gjør at mange elever ikke får tilbud om elevplass. 

Utgifter til Ung kultur møtes (UKM) videreføres med kr. 30 000, -.  

Det er lagt inn fortsatt bruk av bundne fond på Den kulturelle skolesekken på kr. 35 753, - i 2023 og 
kr. 54 000,- i 2024. Da vil fondet være brukt opp. Det er lagt inn kr. 15 000 på Den kulturelle 
spaserstokken i økonomiplanperioden. Fondsmidlene er øremerket til formålene, og skal bidra til et 
mangfoldig og relevant kulturtilbud for unge og eldre.  

Funksjonen er budsjettert med kr. 652 931,- i årene 2023 – 2026. 

 

Funksjon 38500 Andre kulturaktiviteter 
Det kommunale tilskuddet til Bindal frivilligsentral er satt til kr. 325 000,- for årene 2023 - 2026. 
Frivilligsentralen ses på som sentral når det gjelder reformen leve hele livet, integrering av 
flyktninger og i arbeid med barn og unge.  
 
Bindal frivilligsentral søkte om tilskudd til videre drift av Bindal frivilligsentral den 29.09.2022.  
I søknaden er det søkt om lokalt tilskudd på kr. 325 000, - fra Bindal kommune.  
 
Søknaden fra Frivilligsentralen er lagt ved. 
 

Funksjon 38501 Bygdebok 

En videreføring av 2022-tall med en inntekt på kr. 1 000,-. 

 

Funksjon 38502 Kulturadm. 

Stort sett en videreføring av 2022-tall på kr. 416 693,-. 

 

Funksjon 39000 Den norske kirke  
Kirkekontoret i Bindal søkte 14.9.2022 om midler til drift og investering for Bindal sokn på 
henholdsvis kr. 2 757 361, - (drift) og kr. 910 000, - (investering) eks moms. 
 
Når det gjelder investeringsbudsjettet for kirken er det søkt om utvendig maling av kirkebygget på 
Vassås, restaurering av takutstikk på Solstad kirke, avstiving Solstad kirke og utvidelse av gravplasser 
på Solstad og i Åbygda i 2023, renovering av tårn og utvendig maling av kirkebygget på Solstad, 
parkeringsplass Solstad og opprettelse av minnelund på Vassås i 2024, nytt inngangsparti Vassås i 
2025, og automatisk klokkeringing i 2026. 

Med tanke på kommunes økonomiske situasjon er det ikke funnet rom for alle investeringer i årets 
budsjett og økonomiplan. Det er lagt inn restaurering av takutstikk på Solstad kirke på kr. 70 000,- i 
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økning i drift i 2023. I investeringsbudsjettet er det lagt inn en utvidelse av gravplasser på totalt kr. 
100 000,- i 2023 og kr. 500 000,- til renovering av kirker i 2024. 

Kommunedirektøren har forståelse for at fellesrådet ser behov for ytterligere ressurser til drifta. I 
kommunens økonomiske situasjon er det ikke funnet rom for annet enn en kompensasjon for lønns- 
og prisvekst på kr. 70 000,-.  
Kirka må se på andre måter å organisere sine totale stillinger og sin drift på. 
  
I budsjettkommentaren til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 skrev rådmannen dette: «det er 
dyrt å drive to kirker i en liten kommune. Det har blitt færre brukere og et stort behov for vedlikehold 
av bygningene. Rådmannen foreslår av denne grunn å avvente ytterligere ressursbruk til kirken før 
diskusjonen om behovet for antall kirker i kommunen er tatt».  

Kommunestyret la i budsjettmøtet i desember 2018 dette tema dødt uten noen debatt. Vi ser at i 
hvert budsjettforslag fra fellesrådet så kommer det ønsker om vedlikehold av betydelig karakter. 
Bygningene er gamle, og det er krevende å følge opp dette. Det er en kjensgjerning at med dagens 
økonomiske situasjon for Bindal kommune vil det være utfordrende å finne rom for drift av to 
kirkebygg og 6 kirkegårder framover. Kommunedirektøren er bevisst på at dette temaet involverer 
følelser og tilhørighet, og at det er komplisert å gjøre noe med antallet. I dag settes det av noen 
vedlikeholdsmidler til kirkene, slik at man kan gjøre noe med det mest akutte, men dette er ingen 
god løsning. Kirkebyggene i kommunene må framstå på en god måte, og det å se en kirke som tydelig 
bærer preg av manglende vedlikehold er et trist syn. Prosess med å se på endringer i antall kirkebygg 
og kirkegårder må starte etter kommunedirektørens syn. Det må være et mål å ha kirkebygg som 
framstår på en god og verdig måte også i framtida.  

§ 23 i kirkeordning for Den norske kirke sier at nedlegging av kirke skal godkjennes av biskopen. 
Biskopens vedtak kan påklages til Kirkerådet. Gravplassloven sier i § 4 at nedleggelse eller annen 
vesentlig endring av gravplass og bygninger på gravplass ikke kan skje uten tilslutning fra kommunen 
og med tillatelse fra statsforvalteren. § 8 sier at når en gravplass nedlegges så skal den være fredet i 
minst 40 år etter siste gravlegging.  

Kommunedirektøren foreslår i eget punkt i innstillinga i budsjettsaka at det igangsettes en politisk 
styrt prosess i Bindal kommune i dialog med relevante parter der man ser på mulig reduksjon av 
antall kirker og kirkegårder i kommunen. Dette av økonomiske årsaker.  

Funksjonen er budsjettert med kr. 2 353 000,- for 2023. For de resterende årene 2024-2026 er 
funksjonen budsjettert med kr. 2 283 000,-. Funksjonen er budsjettert med kr. 2 143 000,- i 2022. 

Søknaden fra kirken er lagt ved. 

 

Funksjon 85000 Flyktninger bosetting 

Under denne funksjonen ligger integreringstilskuddet. Integreringstilskuddet utbetales i fem år etter 
bosetting av flyktninger.  

Bindal formannskap vedtok i sak 16/2022 «Anmodning fra IMDI om bosetting av flyktninger i 2022» å 
bosette 15 flyktninger i 2022. Ved bosetting av 15 ukrainske flyktninger ville integreringstilskuddet i 
budsjett- økonomiplan blitt som følger: 

 2023 (kr) 2024 (kr) 2025 (kr) 2026 (kr) 

15 bosatte 3 645 000 2 593 500 1 285 500 1 053 000 
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På bakgrunn av Bindal formannskaps beslutning i sak 47/2022 om å melde inn muligheten for 
ytterligere bosetting av 5 flyktninger i 2023 er det i budsjett og økonomiplanen lagt inn et 
integreringstilskudd som omhandler 20 ukrainske flyktninger. Dermed vil integreringstilskuddet bli 
som vist i tabellen under. Det er pr. dato ikke kommet anmodning fra IMDI om antall flyktninger i 
Bindal.  

 2023 (kr) 2024 (kr) 2025 (kr) 2026 (kr) 

20 bosatte 4 862 000 3 458 000 1 714 000 1 404 000 

 

 

ANSVAR 1210 REKTOR TERRÅK SKOLE  
 
Budsjettpremisser:  

• Terråk skole har 93 elever skoleåret 2022-2023.  
• Terråk skole har totalt 23,78 årsverk, derav 16,32 antall årsverk lærere for skoleåret 
2022-2023 som er knyttet opp til kontaktlærere, faglærere, rådgiver/sosiallærer, IKT, R-
team og LOGOS. 7,46 årsverk er fagarbeidere/assistenter/merkantil/ledelse. 

 

Funksjonen er budsjettert med kr. 17 042 096,- for 2023, kr. 17 252 205- i 2024, kr. 17 263 509,- i 
2025, kr. 17 253 205,- i 2026, mot kr. 17 127 638,- i 2022.  
 

Funksjon 20251 Terråk skole  
Det er ingen stor reduksjon i nettoutgifter på denne funksjonen i 2023. Endringen er stort sett 
knyttet til lønnskostnader og lisenser.  
  
Det er fremdeles flere elever som har omfattende behov, jf. kommunestyrets vedtak om 
tilleggsressurser i april 2022. Det er fortsatt høye lønnskostnader knyttet til elever med 
helserelaterte behov. Skolen har fått to ukrainske elever som skal følges opp med særskilt norsk 
opplæring og tospråklig fagopplæring. 
  
Lisenser data vil fortsatt være høy da skolen må ha tilgang til mange verktøy. Den årlige 
totalkostnaden på lisenser data er økt fra kr. 145 800,- til kr. 206 889.  
    
Nye læremidler til Fagfornyelsen  
Fagfornyelsen ble innført høsten 2020 for skolene og med endret fagplan har skolen behov for 
læremidler som kreves ut fra ny plan. Dette gjelder nye lærebøker i alle fag 1. -10.trinn, utstyr til 
programmering og digitale bøker. Skolen har gamle lærebøker i alle fag, og vil fordele investeringene 
over 3 år, med en årlig kostnad på kr. 150 000 i 2023.  
  
Funksjonen er budsjettert med kr. 16 414 549,- for 2023 og kr. 16 624 658,- i 2024- 2026, mot kr. 
16 696 960,- i 2022.  
  
  
Funksjon 21551 SFO Terråk  
Økning på funksjonen for SFO Terråk skyldes elever med omfattende behov og gratis tilbud for 1. 
trinn inntil 12 timer i uken.  
  
Funksjonen er budsjettert med kr. 627 547,- i årene 2023 -2026 mot kr. 430 678,- i 2022.  
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ANSVAR 1290 STYRER BINDAL BARNEHAGE 

 

Funksjon 20151 Terråk barnehage 

Budsjettpremisser: 

• Terråk barnehage har delt inn barnehagen i tre grupper. 
• Har pr. november 2022: 30 barn. 3 barn fra Ukraina starter i løpet av høsten, og ytterligere 2 

lokale barn starter på nyåret 2023.  
• I budsjettet for 2023 er det lagt inn 10,15 årsverk. I 2022 var det 9 årsverk før sommeren og 

9,2 etter sommeren. Dette er en økning i forhold til budsjett 2022, men i samsvar med 
høstens bemanning. Bemanningen dekker ordinær drift samt tilleggsressurser. Økningen 
skyldes i stor grad tilleggsbehov. Ytterligere bemanningsøkning vil komme som følge av 
mottak av barn fra Ukraina. Dette ligger ikke i budsjettet. 4,55 stilling er pedagogstillinger 
(0,75 på dispensasjon). 

Det er lagt inn et tiltak på kjøp av nytt kjøleskap til kr. 8 000,- til Terråk barnehage. Årsaken er ujevn 
drift og må erstattes. 
 

Funksjonen er budsjettert med kr. 6 231 428,- i 2023 og kr. 6 223 428,- i årene 2024 – 2026, mot kr. 
4 560 687,- i 2022. 

 

Funksjon 20152 Bindalseidet barnehage 

Budsjettpremisser:  

• Har pr. november 2022: 11 barn. En kraftig reduksjon fra 2022.  
• Barnehagen drifter også SFO i kretsen. Pr. november 2022 er det 4 barn som benytter seg av 

dette tilbudet. 
• I budsjettet for 2023 er det lagt inn 5,5 årsverk første halvår og 5 årsverk fra august. I 2022 

var det 6 årsverk. Årsaken til større bemanning første halvår er at vi leier ut personell til 
Bindalseidet skole. Ansatte dekker ordinær drift, samt tilleggsressurser og bemanning til SFO. 
2,17 stilling er pedagogstillinger (0,17 på dispensasjon). En av barnehagelærerne ved denne 
barnehagen deltar i videreutdanning. 
 

Bindalseidet barnehage har en økning i netto kostnader fra 2022 til 2023 på kr. 254 770,-.  

Kr. 173 000,- av dette vil bli refundert fra oppvekst og kultur. Økning i nettokostnadene ellers 
kommer i hovedsak fra redusert brukerbetaling. 

Gitt kommunens økonomiske situasjon er det er ikke funnet rom for investeringer til nytt lekeapparat 
på kr. 150 000,-. 

Funksjonen er budsjettert med kr. 3 605 069,- i årene 2023 – 2026 mot kr. 3 383 889,- i 2022. 
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Funksjon 20153 Kjella barnehage 

Budsjettpremisser: 

• Har pr. november 2022: 11 barn. Ytterligere 2 barn starter i januar 2023. Dette er en stor 
økning i barnetall de siste årene. Fra en barnehage på 5-6 barn er vi fra nyåret oppe i 13 
barn. 

• Barnehagen drifter også SFO i kretsen. Pr. november 2022 er det 1 barn som benytter seg av 
dette tilbudet. 

• I budsjettet for 2023 er det lagt inn 4,67 årsverk. I 2022 var det 3,03 årsverk. Dette dekker 
ordinær drift barnehage og bemanning til SFO. 2,1stilling er pedagogstillinger (0,5 på 
dispensasjon).  

 
Kjella barnehage har en økning i netto kostnader fra 2022 til 2023 på kr. 1 407 533, -.  
I all hovedsak skyldes dette økte lønnsutgifter. En økning som måtte komme med over en fordobling 
av barnetall. 
 
 
Det er lagt inn et tiltak på kjøp av nytt kjøleskap til kr. 8 000,- til Kjella barnehage. Årsaken er at 
barnetallet i barnehagen øker og kjølekapasiteten er sprengt. 
 

Funksjonen er budsjettert med kr. 2 936 610,- i 2023 og kr. 2 928 610,- i årene 2024 – 2026, mot kr. 
1 547 949,- i 2022. 

 

Funksjon 21552 SFO Bindalseidet 
Det er kun lagt inn inntekter på kr. 5 800,-. Foreldrebetalingen er lav da alle 1. klassinger skal tilbys 12 
t/u gratis SFO. Lønn dekkes over funksjon 20152 Bindalseidet barnehage. 

 

Funksjon 21553 SFO Kjella 
Det er kun lagt inn inntekter på kr. 800,-. Foreldrebetalingen er lav da alle 1. klassinger skal tilbys 12 
t/u gratis SFO. Lønn dekkes over funksjon 20153 Kjella barnehage. 

 

Felles for 1290 Bindal barnehage 

Det er i forslaget til nye vedtekter lagt inn ny ferieordning for barnehagen med sommerstengt 
barnehage i tre uker. Da sparer vi vikarutgifter. Det er vanskelig å beregne nøyaktig, men vi antar en 
besparing på ca. 100.000 i vikarutgifter. Vedtektene kommer til behandling i kommunestyret i 
desember.  
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ANSVAR 1300 – HELSE- OG VELFERDSSEKTOREN 

Det har vært en god fremdrift i helse- og velferdssektoren gjennom 2022, dette til tross for stor 
arbeidsmengde og mange uløste oppgaver ved inngangen av året. 

Kommunen har ansatt 2 nye leger, og med disse på plass har vi en tilfredsstillende legedekning i 
kommunen. Avtalen om legevaktsamarbeid ble utsatt i vår, noe som har gitt både økte utgifter og en 
del merarbeid. Dette arbeidet er snart ferdig, og vil komme som egen sak. 

Leve hele livet-prosjektet som har pågått siden sommeren 2021 er i sluttfasen, og planen blir lagt 
frem til kommunestyrebehandling i november 2022. Prosjektet har hatt en bred involvering, der alle 
innbyggere over 60 år har fått mulighet til å bidra gjennom en spørreundersøkelse i juli 2021. 
Arbeidsgruppen som har vært ledet av folkehelsekoordinator, har bestått av sanitetsforening, begge 
pensjonistforeningene, representanter fra frivillighetssentralen, leder i rådet for folk med nedsatt 
funksjonsevne og eldre, hovedverneombud, samt ledere fra kommunens helsetjeneste. 

Helseplattformen har hatt en del utfordringer, som har ført til ytterligere utsettelser. Det har også 
kommet på merkostnader som gjør det svært utfordrende for mindre kommuner å tiltre dette 
samarbeidet. Kostnadsestimatet etter nye beregninger i høst, vil komme på mellom 8-9 millioner 
kroner for Bindal sin del. Dette er også usikre tall, som kan eskalere etter hvert som prosjektet 
utrulleres i sykehus og kommuner. Bindal kommune kan tidligst innrulleres i helseplattformen i 
februar 2025. Det er ikke lagt inn midler til investering i helseplattformen i økonomiplanen. Det skal i 
2023 legges fram egen sak til kommunestyret om helseplattformen. Det ligger i budsjettet i 2023 
inne kr. 38 000 som Bindal kommunes andel til dekning av regional innføringsleder (RIL). Denne 
andelen er i 2022 kr. 76 000,-, men er etter avtale med kommunene i Namdal redusert i 2023.  

 

Funksjon 12008 Helse og velferd 
Her ligger lønn og utgifter tilknyttet helse- og velferdssjefstillingen. Deler av lønn i 2023 dekkes av 
tilskuddsmidler. Dette tilskuddet er engangstilskudd, og vil ikke gjelde fra 2024 og videre. Regional 
innføringsleder helseplattformen er budsjettert her. Budsjett for 2023 beregnes til kr. 875 135,-, og 
kr. 1 037 135,- fra 2024-2026.  

 

Funksjon 23201 Helsestasjon 
Helsestasjonen er bemannet med 100 % stilling som ledende helsesykepleier, en helsesykepleier i 80 
% stilling, hvorav 30 % av stillingen er prosjektmidler, og helsesekretær i 50 % stilling. Helsestasjonen 
vil bli bemannet med 2,3 årsverk ut 2023, og 2 årsverk fra 2024. Funksjonen er budsjettert for 2023 
med kr. 1 729 475,-, og kr. 1 553 667,- i årene 2024-2026. 

 

Funksjon 23202 Jordmortjenesten  

Jordmortjenestene kjøpes av privatpraktiserende jordmor. Kommunens ansvar er å ivareta 
svangerskapsomsorgen for alle gravide. Beredskap og følgetjenester for de gravide er organisert i en 
vaktplan i Bindal og Ytre Namdal. Utgifter knyttet til beredskap og følgetjeneste refunderes delvis av 
Helse Nord-Trøndelag. Det er utfordrende å budsjettere da tjenesten fakturerer Bindal kommune 
etter aktivitet som varierer fra år til år, og ut ifra antall fødsler. Budsjett for 2023-2026 er årlig på kr. 
466 000,-  
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Funksjon 23302 Skjenkekontroll   
Kommunen har ansvar for å drive skjenkekontroll ved alle salgs- og skjenkebevillinger i kommunen. 
Det er kommet et lovkrav om at tjenesten skal utføres av minst 2 personer og det er inngått avtale 
med Nordfjeldske Kontroll AS. Årlig budsjett er på kr. 45 000,-. 

 

 
Funksjon 23305 Folkehelse    
Arbeidet med folkehelse er lovpålagt. Folkehelsekoordinator er med i planarbeid og driver 
forebyggende arbeid. En viktig del av stillingen er å være pådriver for prosjektet «Bindalsbarn og 
ungdom – med vind i seglan». Det er i prosjektperioden årlig forventet kr. 170 000,- i tilskudd til 
dette prosjektet. Folkehelsekoordinator har sammen med arbeidsgruppa jobbet med plan for Leve 
hele livet. Folkehelsekoordinator innehar 50 % stilling, og funksjonen er budsjettert for 2023 med kr. 
404 361,-. 

 

Funksjon 23350 Kommunepsykolog 
Funksjonen var ny i 2020 som følge av et nytt lovpålegg om kommunal tilknytning til psykolog. 
Psykologen skal i, begrenset grad, yte klinisk tjeneste, men i hovedsak veilede og styrke tilbudet ved 
kommunens øvrige tjenester som skole, barnehage, helsestasjon, skolehelsetjeneste, barnevern og 
Koordinerende Enhet (KE). Det var mindre aktivitet og bruk av kommunepsykologitjenestene i 2022 
pga pandemisituasjonen og mindre reiseaktivitet. Dette medførte et mindreforbruk på kr. 50 000,-.  
Budsjettet fra 2023-2026 settes årlig til kr. 150 000,-. 

 

Funksjon 24101 Legetjeneste                                                                                                     
I kommuneplanens samfunnsdel under hovedmål og delmål er legetjenesten sine oppgaver knyttet 
til både folkehelse, helse og omsorg og tjenesteproduksjon. Legekontoret er bemannet med 4 
stillinger som fastlege, hvorav 2 av fastlegene har startet spesialisering innen allmennmedisin (ALIS). 
Kommuneoverlege gikk av med pensjon i høst, og der leier kommunen ekstern legeressurs i denne 
funksjonen. Legekontoret er nå bemannet med 4 fastleger og 3 helsesekretærer. Legekontoret har 
ca. 500 listepasienter fra våre nabokommuner, som gjør at alle har fulle fastlegelister. 
Bemanningsutfordringene i 2022 har gjort at kommunen har kjøpt legevaktstjenester fra vår 
nabokommune Leka. Det har også vært behov for leie av legevikarer fra både bemanningsbyrå og 
eksterne legeressurser.  

Legeskyssbåt ligger også under denne funksjonen, en tjeneste som kommunen kjøper fra ekstern 
tilbyder. Legeskyssbåten brukes svært lite av legetjenesten, og det dreier seg her om 3-5 oppdrag 
årlig. Båten brukes mye av veterinærtjenesten. Båten har en årlig utgift på ca. 2 millioner kroner. 
Administrasjonen vil i 2023 se på mulighetene for andre løsninger, og har budsjettert med en utgift 
på kr. 1 million for hvert av årene 2025 og 2026, noe som er en reduksjon på 50 % i forhold til dagens 
budsjett.  

Budsjett for legetjenesten forutsetter et legevaktsamarbeid fra mars 2023. I dette ligger det en 
besparelse på 2,2 millioner for 2023, og 2,6 millioner for 2024-2026. Arbeidsgruppa må ha nytt møte, 
og det vil bli lagt fram sak for politisk behandling. 

Det er lagt inn legevaktstelefon fra Namdal-legevaktsentral, (116117) som beløper seg årlig til kr. 
338 000,-. Budsjettet for legetjenesten forutsetter legevaktsamarbeid, og budsjetteres med kr. 
9 626 286,- for 2023, kr. 9 682 328,- for 2024, og kr. 8 682 328 i perioden 2025-2026.  
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Funksjon 24102 Fysioterapitjenester 
Bindal kommune gir et driftstilskudd for 1,5 årsverk (2x75 % stilling) for fysioterapitjenester. En av 
fysioterapeutene har sagt opp sin stilling, og administrasjonen vil se på bemanningsbehovet for de 
fremtidige fysioterapitjenestene. Budsjett for 2023 er beregnet til kr. 564 000,-, og videre kr. 
526 800,- for 2024-2026. 

 

Funksjon 24251 Legevaktbil                                                                                         
Budsjettet på legevaktbil fra 2022 videreføres, da det ikke forventes noen                           
ekstrakostnader i forbindelse med den daglige driften. Utgifter til drift av legevaktbil er budsjettert 
årlig til kr. 98 000,-. 

 

Funksjon 24202 Krisesenteret (denne funksjonen lå tidligere under 23301)   
Bindal kommune har avtale med Brønnøy kommune om drift av krisesenteret, senteret er åpent for 
barn, kvinner og menn. Krisesenteret er en kommunal lovpålagt oppgave. Det er lagt inn støtte på kr. 
6 000,- til SMISO – Senter mot incest og seksuelle overgrep. Funksjonen justeres ned fra kr. 236 000,- 
til kr. 214 000,- for 2023-2026. 

 

Ansvar 1310 Leder barnevern 

Dette ansvaret er flyttet til ansvar 1200, oppvekst og kultur. 

 

Ansvar 1320-1330 Helse og omsorg  

 

 

 

Helse og omsorg (ansvar 1320 og 1330) rapporterer årlig til KPR (Kommunalt pasient- og 
brukerregister), og datagrunnlag kan sammenlignes med andre kommuner og landet for øvrig.  11,1 
% av befolkningen i Bindal mottar helse- og omsorgstjenester, mens sammenlignbart tall i Nordland 
fylke er på 8,9 %.  
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Det er sett på årsaker til økning på nasjonalt nivå, og dette samsvarer med det vi ser i Bindal.  

• Det er spesielt de under 80 år som har fått flere helse- og omsorgstjenester. 
• Det er en sterk økning i brukere som mottar praktisk hjelp i aldersgruppen 18 - 39 år. 
• Det vises at vekst i oppgaver og antall brukere har ført til at antall stillinger har vokst og at 

kompetansen har blitt styrket i flere kommuner.  
• Antallet langtidsopphold er konstant mens antall tidsbegrensede opphold og 

avlastningsopphold øker. 
 

Bindal har ikke økt antall stillinger, men vi har økt kompetanse, og det ses på driftstilpasninger. 

Det jobbes med å få på plass ny drift for å sikre sykepleierdekning i kommunens helsetjenester. Dette 
innebærer at den helsefaglige kompetansen skal driftes turnusteknisk som en enhet for å sikre at de 
sykeste mottar riktig bistand/kompetanse, og at vi følger nasjonale retningslinjer for å sikre helhetlig 
pasientforløp og faglig forsvarlige tjenester.  

Utgifter til driftsavtaler i forhold til fagsystem og teknologiløsninger som er tatt i bruk og benyttes i 
helse og omsorg er det nå en oversikt over. Gjennomgang av driftsutgiftene vil bli tatt samtidig med 
at det blir tatt beslutning på videre fagsystem i løpet av de neste årene. 

 

Ansvar 1320 HJEMMETJENESTEN  

 

Budsjettpremisser 

- BEON- beste effektive omsorgsnivå på tjenester. Å møte behovet til pasienter og brukere på 
riktig tjenestenivå og fremme mestring. 

- Praktisk bistand som hjemmehjelp tildeles hver 3.uke. 
- Tilskudd for ressurskrevende tjenester som for 2022 utgjorde kr. 2 331 000,- er videreført i 

årene 2023-2026. Tilskudd på ressurskrevende tjenester kan bli endret ut fra sentrale 
føringer og ut fra tjenestebehov. 

- Det er på budsjetteringstidspunktet 127 tjenestemottakere. 
 

Totalt budsjett på ansvarsområde 1320 utgjør kr. 34 510 553,-. 

Samlet sett får 1320 hjemmetjenester økte utgifter med kr. 5 318 078,- fra 2022 til 2023. I hovedsak 
skyldes dette økte utgifter til KLP på kr. 2 724 558,-, samt lønnsøkning i forhold til rekrutteringsplan 
med kr. 20 000 til sykepleiere og vernepleiere i turnusarbeid, samt økte utgifter til lønn etter sentrale 
forhandlinger. I tillegg er det økte kostnader til drift av Office365 og Compilo på kr. 86 529,-, samt en 
negativ endring i forventet statlig tilskudd på kr. 2 340 000,- 

Det er en ansatt som går første året sykepleierutdanning og en ansatt under videreutdanning 
kreftsykepleier.  

Det vil pågå et forberedende arbeid med Helseplattformen eller annet nytt fagsystem. Lisenser og 
konsulentbistand vil endre seg etter at kommunen går over til skybasert fagsystem. 

 

Gjennom at vi har tatt i bruk nye bygg og tilpasser tjenester og riktig kompetanse, møter vi punktene 
i samfunnsplan punkt 6a-i; koordinering og samhandling av tjenester, rehabilitering og habilitering, 
hverdagsrehabilitering, brukermedvirkning, dagaktivitet, samle døgntilbud, utarbeide 
tildelingskriterier og innfasing av velferdsteknologi, kontinuerlig og systematisk kvalitetsforbedring, 
drifte helse- og omsorgsavdelingen med helhetlige pasientforløp.  
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Oppgavemengden som overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten øker stadig. 
Dette krever at vi har både nødvendig kapasitet, bemanning med riktig kompetanse og utstyr. Vi 
opplever fortsatt utfordringer med å rekruttere og beholde særlig sykepleiere og vernepleiere i våre 
tjenester. Det er ønsket å ha større fagmiljø, unngå alenearbeid i større grad og med det sikre mindre 
sårbarhet i tjenester. 

Ny drift skal også tilpasses de økte behovene som gradvis kommer, gjennom tilpasning i 
tjenestetildeling samt ved at velferdsteknologi skal tas i bruk. Bruk av velferdsteknologi medfører 
noen kostnader til kjøp av utstyr og lisenser, men vil gi besparelser i ressursbruk knyttet til behovet 
for økt bemanning fram i tid. På sikt vil dette gi gevinster og anses som en nødvendig prioritering.  

Innfasing av velferdsteknologi i kommunen er et større prosjekt det må jobbes kontinuerlig med, og 
dette må prioriteres i 2023. Gevinstrealisering skal dokumenteres i det videre arbeidet, etter som 
utstyr er montert og på plass. Det jobbes med å få på plass ansvarspersoner. Oppgaver som ligger 
innenfor dette, kan gjenspeiles i dette bildet; 

 

 Hentet fra «Helhetlig tjenestemodell for nasjonalt velferdsteknologiprogram» (ks.no, 2020) 

 

Strategisk omsorgsplan Omsorg til mestring (2017-2030) og rehabiliteringsplan følges. Avdelingen har 
utgifter i forhold til innleie i forbindelse med ferie og seniordager til ansatte over 60 år.  

 

Funksjon 23450 Senteret Bindalseidet  
Funksjonen har et budsjett på kr. 261 641,- i 2023-2026, og det er en økning på kr. 17 636,- fra 2022. 
Økningen skyldes økte KLP-utgifter samt reduserte utgifter til matvarer og reduserte inntekter på 
matsalg. Her ligger det inne en stilling på 40 %, som arbeider to dager i uken med aktiviteter for 
beboere i Parkveien omsorgsboliger og andre hjemmeboende. Noen dager er aktivitet i samarbeid 
med funksjon 23451 på grunn av økte behov der.  Dagtilbudet arrangeres i samarbeid med frivillige.  
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Funksjon 23451 Aktivisering og servicetjenester 
Funksjonen har et budsjett på kr. 1 331 676,- i 2023, og årlig kr. 1 373 761,- i 2024-2026. Det er en 
økning i utgifter på kr. 290 393,- fra 2022 til 2023. Økning skyldes økte KLP-utgifter, utgifter til 
velferdsteknologi, telefoner og utgifter til leie av bil. Noen av utgiftene er flyttet hit fra andre 
funksjoner, det gjelder utgifter til bil og velferdsteknologi hjemmeboende. Utgifter og inntekter til 
velferdsteknologi til hjemmeboende, inkludert trygghetsalarmer er flyttet til denne funksjonen jfr. 
KOSTRA-forskriften. Lisensutgifter utgjør kr. 76 867,- for 2023. Noe økte utgifter til telefon (inkl. sim-
kort), som utgjør kr. 40 500,-. Beregnet inntekt på trygghetsalarmer er satt til kr. 46 000,-. 

Her er det 86 % stilling som har ansvaret for et dagtilbud 4 dager pr uke til personer som har vedtak 
på dagtilbud, samt til barn med spesielle behov. Tjenesten har sin base ved Ivarhaugveien 
omsorgsboliger. Aktivitetene foregår på eget aktivitetssenter i tillegg til bruk av andre aktiviteter i 
nærområdet.  

Det er lagt inn utgifter til leie av bil, kr. 170 000,-, og dette er regulert opp mot mindre utgifter til 
kjøregodtgjørelse siden private biler benyttes i mindre grad. Utgifter til drift av middagskjøring ligger 
under denne funksjonen jfr. kontoplan. 

Dagaktivitet for hjemmeboende demente 40 % stilling + 20 % demenskoordinator. Det planlegges å 
søke tilskudd til pårørendeskole i 2023, det vil ikke påløpe ekstrautgifter utover tilskudd til å drifte 
pårørendeskole. 

 

Funksjon 25401 Hjemmesykepleie adm.  
Funksjonen har årlig et budsjett på kr. 2 681 421,- og det er en økning i utgifter på kr. 175 442,- fra 
2022 til 2023. Økning skyldes KLP-utgifter, lønnsøkning, utgifter til datakommunikasjon og service-
/driftsavtaler. 

Her er det lønn til leder av hjemmetjenesten, en sekretær i 25 % stilling samt 100 % saksbehandler i 
KE (jfr. tiltak 6 i rehabiliteringsplanen). Her ligger alle driftsutgifter samt lisenser til Visma profil, 
mobil omsorg, elektronisk meldingsutveksling, Visma ressursstyring, IKOS, Ascan og Telenor. Lisenser 
til velferdsteknologi er flyttet til funksjon 23451.  

Det må fortsatt gjøres et systematisk arbeid med tildelingspraksis med fokus på forbedring av rutiner 
for kartlegging, tjenestetildeling og utøvelse av tjenester etter vedtak. Det arbeides også med 
digitalisering (søknadskjema, hjemmeside, møtevirksomhet for å redusere reiser). Koordinerende 
enhet er tillagt nytt ansvar iht. Lov om helse – og omsorgstjenester, vedr kartlegging og oppnevning 
av barnekoordinator.  

Rehabilitering skal skje lokalt – jfr. rehabiliteringsplan. Bindal kommune har ikke kjøpt tjenester til 
kommunal rehabilitering i løpet av de to årene etter at avtale med Namdal rehabilitering ble 
avsluttet i 2020. Det er imidlertid et behov å få tilpasset lokaler for friskliv med en del utstyr som 
også kan bidra til å forebygge ytterligere rehabiliteringsbehov også i det videre. KE skal sikre 
innbyggere likeverdige tjenester gjennom god forvaltning, saksbehandling og tjenestetildeling. 
Utarbeidelse av tjenestekriterier er vesentlig. 

 
Funksjon 25450 Helsehjelp i hjemmet   
Funksjonen har et årlig budsjett på kr. 11 477 823,- og det er en økning i utgifter på kr. 1 157 947,- fra 
2022 til 2023. Økning skyldes økte KLP-utgifter og økte lønnsutgifter. 

Funksjonen samler tverrfaglige tjenestetilbud på helse- og omsorgstjenester i hjemmet, og har en 
leder i 100 % stilling. 

Det er større krav til tverrfaglig samarbeid og nasjonale føringer (Omsorg 2020) på 
hverdagsrehabilitering (tiltak 5 i rehabiliteringsplanen) og lindrende omsorg. Det er fortsatt stabilt 
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antall brukere, men mer krevende og avansert behandling i hjemmene. Syke mennesker vil bo i egne 
hjem lengst mulig. Dette krever nok ansatte sykepleiere i hjemmetjenesten. 

I tillegg til hjemmesykepleiens sykepleiere og hjelpepleiere, er det samlet hjemmehjelpere, BPA, 
ergoterapeut, fysioterapeut og kreftsykepleier i funksjonen.  

Bindal er en vidstrakt kommune og ansatte tilbringer mye tid i bil. Det er investert i velferdsteknologi 
for å redusere kjøretid slik at tverrfaglige møter kan gjennomføres digitalt. Fysioterapeut og 
ergoterapeut er også sentrale i hverdagsrehabilitering, i tillegg til formidling av hjelpemidler til 
hjemmeboende. De jobber tverrfaglig sammen med annet helsepersonell i helsehjelp i hjemmet. 

Det er ergoterapeut som gjennomfører forebyggende hjemmebesøk (tiltak 7 i rehabiliteringsplanen). 
Ergoterapeut vil også ha en sentral rolle i innsatsteamet og i boveiledning. Rutiner for drift av teamet 
må fortsette i 2023. 

Praktisk bistand er stabil på søkere som har behov for praktisk hjelp. Det er lagt inn lønn til 1,9 stilling 
som hjemmehjelp/BPA. Pårørendestøtte i form av omsorgsstønad ligger inne med kr. 200 000,-. Det 
varierer gjennom året hvor mange som har vedtak på denne tjenesten, men i lovgivningen kan støtte 
også gis i form av støttesamtaler/veiledning. 

Det gis tjenester i 27 omsorgsboliger i tillegg til hjemmene. Beboere mottar ordinære tjenester etter 
individuelle behov. Etter renoveringen vil det komme en TV-løsning med informasjonskanal på alle 
leilighetene i omsorgsboligene i Gamle gårdsvei 21 B og C.  

 

Funksjon 25452 Biler hjemmesykepleie  
Funksjonen har et årlig budsjett på kr. 310 000,-, og det er en økning i utgifter på kr. 60 000,- fra 2022 
til 2023. Økning skyldes økte drivstoffutgifter. Her er det videreføring av drift av 4 kommunale biler 
som i hovedsak benyttes av hjemmesykepleien.  

 

Funksjon 25453 Botilbud Bindalseidet 
Funksjonen har i 2023 et budsjett på kr. 14 871 910,- og på kr. 14 720 312,- i årene 2024-2026. Det er 
en økning i utgifter på kr. 3 210 796,- fra 2022 til 2023. Økning skyldes KLP-utgifter, økte lønnsutgifter 
og forventet redusert refusjon fra staten. I tillegg medfører reduserte timer til voksenopplæring hos 
beboere mulig økte personalressurser i denne enheten. Dette er tjenester til personer som bor i egne 
hjem, leier bolig, som har praktisk hjelp, miljøtjenester og helsetjenester. Det er stor forskjell på 
behovene fra tjenester 24/7 til noen timer pr uke. Herunder ligger avlastningstiltak og støttekontakt 
som utløses fra vedtak. Det er en avdelingsleder i tjenesten som også ivaretar koordinatorfunksjon til 
ungdom/unge voksne som trenger bistand i forbindelse med at de ikke følger ordinært skoletilbud 
etter grunnskolen (LOS-funksjon). 

Bindal kommune har noe økning av behov i miljøtjenesten som medfører økt drift. Innflytting i nye 
bygg er stabilisert gjennom året, og mye har kommet inn i gode rutiner. Det planlegges fortsatt i 
forhold til drift av velferdsteknologi. I tillegg er det en økning i behov i yngre brukergrupper. 
Selvstendiggjøring og myndiggjøring krever god logisk styring av ressurser. 

 
Behovet for støttekontakter og avlastning er varierende, men det er ønskelig å fortsatt bruke 
personell med riktig miljøarbeiderkompetanse til barn og unge voksne med behov. Dette for å 
fremme mestring tidlig, forebygge psykiske tilleggslidelser og adferd som på sikt kan øke 
omsorgsbehovet. Dette tenker vi gir bedre tjenester enn hva vi klarer med tilfeldig innleie på 
timebaserte tjenester. Dette vil også kvalitetssikre veiledning av personell. Behovet for botrening skal 
dekkes, og kan løses innenfor dette ved nok ressurser. Det gis tjenester i 11 omsorgsboliger i tillegg 
til hjemmene. 
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Psykiatrisk sykepleier er en 100 %-stilling. Stillingen er underlagt Botilbudet der det er flere 
enkeltbrukere, og det gjennomføres støttesamtaler etter enkeltvedtak besluttet i KE. Det er ikke 
planlagt stillingsressurs til lavterskeltilbud. 20 % av stillingen til psykiatrisk vernepleier er tillagt en 
viktig funksjon i innsatsteamet (tiltak 4 i rehabiliteringsplanen). Kommunen har øyeblikkelig hjelp 
døgnopphold i leilighet ved akutte behov. Det er et strengt lovverk å forholde seg til i dette 
arbeidsområdet. Statsforvalteren ivaretar tilsyn. Brukermedvirkning og samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten er nødvendig. Her skal bruker, verge og ansatte samhandle og pårørende 
skal involveres.  

Funksjon 25454 Botilbud Terråk  
Funksjonen har årlig et budsjett på kr. 3 576 082, og det er en økning i utgifter på kr. 405 864,- fra 
2022 til 2023. Økning skyldes KLP-utgifter, og økte lønnsutgifter.  Dette er tjenester til en person som 
leier bolig, har praktisk hjelp, miljøtjenester og helsetjenester. Det er et ganske strengt lovverk å 
forholde seg til i dette arbeidsområdet.  

 

ANSVAR 1330 – INSTITUSJON 
Totalt budsjett på ansvar 1330 er kr. 29 695 399,- i 2023. Samlet sett har dette ansvaret økte utgifter 
på kr. 4 151 469,- fra 2022 til 2023. Økte utgifter til KLP utgjør kr. 2 279 014,-. På ansvaret er det økte 
lønnsutgifter etter sentrale og lokale forhandlinger med rekrutteringstiltak til sykepleiere, endrede 
satser på søn- og helgedagsarbeid og endring av satsen på kveldstillegg mellom kl. 21-6. Dette utgjør 
samlet sett en økning på kr. 1 231 812,-. Videre er det økning på utgifter i forbindelse med innkjøp av 
forbruksmateriell, medisinsk forbruksmateriell, medikamenter og rengjøringsmateriell. 

 

Budsjettpremisser: 
Bindal sykehjem har kapasitet til 25 plasser hvor 18 plasser er tiltenkt for langtidsopphold. 5 plasser 
benyttes til korttidsopphold, rehabilitering, opphold for utskrivningsklare pasienter fra sykehus, dag-
/nattopphold og avlastning.  De siste 2 plassene er definert som kommunalt akutt døgnopphold 
(KAD) som er et alternativ til innleggelse på sykehus etter særavtale med Helse Nord-Trøndelag. Det 
er ingen egenbetaling på KAD-opphold. Regnskap føres ved årets slutt på funksjon 25600. 

I budsjettet er det lagt inn en inntekt på egenbetaling for institusjonsopphold på kr. 3 050 000,- som 
tilsvarer en vederlagsbetaling pr. pasient på gjennomsnittlig kr. 14 120,- pr mnd. 

I budsjettet er det lagt inn en inntekt på kr. 250 000,- pluss kr. 750 000,- for salg av varer, tjenester ol. 
Dette er egenbetaling korttidsopphold, salg middag, salg fullkost og vaskeritjenester. 

Korttidsopphold på 5 plasser hele året utgjør kr. 325 000,-. Salg fullkost til 7 stykker utgjør kr. 384 
804,- pr år og salg av 75 porsjoner middag pr uke utgjør kr. 331 500,-.  

Det tildeles tjenester ved Bindal sykehjem etter BEON-prinsippet, og langtidsopphold tildeles i 
henhold til lokal Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig med 
heldøgnsomsorg. 

Kostnadene på varer har økt og det er lagt inn en økning på postene hvor det er kjøp av varer for å 
dekke opp en del av de økte kostnadene (6 %). 

 

Generelle betraktninger/oppgaver: 
Det er økte lønnsutgifter pga. sentrale og lokale lønnsforhandlinger. Gjennom rekrutteringsplan har 
en sykepleier i turnus en økning på 20 000,- pr år i tillegg til sentrale forhandlinger for alle ansatte. 
Lørdag/søndagstillegg har økt fra 53,- til minimum kr. 70,- pr time gjennom sentrale forhandlinger. 
Kveldstillegg mellom kl. 21 – 6 har økt til minimum kr. 70,-. I tillegg er utgifter til 
helligdagsgodtgjøring justert i henhold til lønnsøkning det siste året. 
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Det er økte utgifter i forhold til ferie og seniordager til ansatte over 60 år. 

Det er varslet at ansatte tenker å gå av i 2023, og flere har signalisert at de tenker på å gå av de 
nærmeste fire årene. Dette gir et behov for å rekruttere personer med helsefaglig utdanning inn i 
stillingene. Rekrutteringsplan for Bindal kommune med tiltak er utarbeidet, og det er en student som 
er ansatt etter tiltak 2 i rekrutteringsplanen. 

Videre jobbes det med prosjektet «Ny drift» for å se på ulike kreative løsninger for å løse 
utfordringene vi står ovenfor.  

I forbindelse med anskaffelse av ny teknologi og velferdsteknologi i nybygg, er det tilkommet nye 
lisens- og konsulentutgifter. Disse utgiftene vil det kunne være mulig å redusere i forbindelse med 
overgang til skybaserte løsninger i løpet av den kommende økonomiperioden. Velferdsteknologien 
skal styrke egenmestringen til pasientene og redusere behovet for å øke helsepersonellressursen i 
tiden fremover. 

Det er opparbeidet et lokalt lager av smittevernsutstyr i forbindelse med Covid-19 pandemien som er 
tenkt opprettholdt innenfor ordinær drift. Lageret må opprettholdes i forhold til holdbarhet og det er 
ikke lagt inn ekstra midler i forhold til dette. 

 

Funksjon 25350 Bindal sykehjem 
Funksjonen har en økning på kr. 4 014 934,- fra 2022 til 2023. Totalt budsjett på funksjonen er på kr. 
27 351 314,- i 2023, kr. 27 111 742,- i 2024 og kr. 27 594 508,- i 2025-2026.  

I henhold til framskrivningstall og antall eldre i kommunen vil det ikke være noen stor økning i 
behovet for institusjonsopphold i 2023. Budsjettet er planlagt ut fra en bemanning og drift på 25 
senger, og i løpet av året vil det være behov for å regulere inntekter og utgifter i regnskapet for at 
det skal gå i balanse.  

Det er store krav til de ansatte om å ha nødvendig kompetanse. Det er flere ansatte som tar etter- og 
videreutdanning. Dette er med på å øke kvaliteten på kommunens tjenester.  

I 2023 vil Bindal sykehjem jobbe videre med kontinuerlig og systematisk kvalitetsforbedring, og 
implementering av nye rutiner og dokumentasjon som en oppfølging av at lovbruddet etter tilsynet 
fra Statsforvalteren i 2020 ble lukket og avsluttet. 

Etter sommeren 2022 er evalueringen at det for sommeren 2023 må styrkes i forhold til fast faglig 
personell til stede. Dette gjennom lokale særavtaler. 

Pasientvarslingssystem er tatt i bruk som velferdsteknologi i avdelingen, og funksjoner som to-veis 
tale og sensorteknologi er tatt i bruk, og vil bli utvidet. 

Ved Bindal sykehjem er teknologien lukket medisinsløyfe iverksatt for å sikre rett medisin til rett 
pasient til rett tid. Målsettingen er å øke kvaliteten på legemiddelhåndteringen og redusere avvik. 

TV-løsning og informasjonskanal via Telia på alle pasientrommene er på plass, og koster kr. 80 000,- 
pr år.  

Vaskeriet er renovert med barrieremaskiner og sluse mellom ren og skitten sone. Dette vil gi økt 
kvalitet på tjenestene og ivareta smittevern. 

Ved kjøkkenavdelingen er det drift fra kl. 7.30 til 20.00. Dette for at kjøkkenpersonell i større grad 
skal ivareta matproduksjon og oppvask. Dette gjør at helsepersonell kan fokusere på oppgaver de har 
utdanning og kompetanse til å utføre. Middag serveres i henhold til nasjonale anbefalinger på 
ettermiddagen kl. 15.30. 

Det må investeres i destruksjonsmaskin ved Bindal sykehjem, dette for å unngå smitte i ganger og 
korridorer. Kostnad beløper seg til kr. 60 000,- i 2023.  
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Funksjon 25351 Pleie- og omsorgsadministrasjon 
Her ligger lønn til 100 % stilling som leder av institusjonen, lønn til sekretær i 50 % stilling og 
driftsutgifter. Funksjonen har et årlig budsjett på kr. 2 344 085,- Dette er en budsjettøkning på kr. 
136 535,- fra 2022. Dette har sammenheng med økte KLP-utgifter, økte utgifter datakommunikasjon 
og økte lønnsutgifter. 

På denne funksjonen er driftsutgifter samt lisenser til Visma Profil, Braathe, Telecom, Telia, Vingmed, 
Ascan, Sensio, Telenor, Esmiley, elektronisk meldingsutveksling og Visma Ressursstyring. Dette for 
lettere å kunne skaffe oversikt over utgiftene. 

 

Funksjon 25600 Akutthjelp, helse og omsorg  
Dette er en funksjon som ble opprettet samtidig som vi opprettet kommunalt akutt døgnopphold 
(KAD). Det er nå ikke tilskudd på ordningen og det er ingen egenbetaling i forhold til KAD -opphold 
ved sykehjemmet. I forhold til KOSTRA-rapporteringen er det viktig at det føres utgifter på denne 
funksjonen på slutten av året slik at det kommer frem at vi drifter kommunalt akutt døgnopphold i 
kommunen. Dette gjelder både i forhold til somatikk og rus og psykiatri. På Bindal sykehjem er 2 
plasser satt av til dette formålet i tillegg til at en leilighet brukes til dette formålet. 

Det er ikke lagt inn utgifter her, men disse ligger inn under funksjon 25350 Bindal sykehjem og 
Botilbud Bindalseidet 25453, og reguleres i regnskapet på slutten av regnskapsåret.  

 

ANSVAR 1340 LEDER NAV 

Funksjon 24201 Sosialkontortjenester 

Bindal kommune inngikk vertskommuneavtale med Nærøysund kommune om drift av NAV Bindal fra 
1.1.2020.  Ut ifra avtalen er det årlig budsjettert med kr. 940 000,- til drift av NAV-kontoret. 
Budsjettet videreføres for 2023-2026. 

Funksjon 27600 Kvalifiseringsordningen – KVP 
Kvalifiseringsprogrammet er for personer med behov for langvarig stønad, som over tid vil kunne 
komme i fast arbeid. Det utarbeides en plan for ett til to år hvor personen følges tett opp med 
kompetansehevende tiltak, praksis, råd og veiledning. Dette gir rett til kvalifiseringsstønad i stedet 
for økonomisk sosialhjelp. Personene følges opp av NAV Nærøysund som krever refusjon fra Bindal 
kommune for stønaden. Kvalifiseringsordningen har ikke vært benyttet siste 2 år, og budsjettet 
reduseres med kr. 100 000,- til årlig kr. 100 000,-.  

 

Funksjon 28100 Økonomisk sosialhjelp 
Utbetales av NAV Nærøysund, som krever refusjon fra Bindal kommune. Det er budsjettert årlig med 
kr. 800 000,-. Funksjonen innebærer både økonomisk sosialstønad og sosiale utlån/avdrag. 
Budsjettet videreføres uendret for 2023. 

 

Funksjon 28301 Utbedringstilskudd 
Tilskudd til tilpasning har tidligere vært finansiert gjennom kommunal søknad til Husbanken, men må 
nå finansieres av kommunen. Formålet er å kunne gi tilskudd til tilpasninger slik at personer skal 
kunne bo i egnet bolig til tross for funksjonsnedsettelser. Tilskuddet er behovsprøvd i forhold til 
søkerens økonomiske situasjon. Kommunen har tidligere budsjettert med tilskudd på kr. 200 000,- 
årlig. Dette reduseres med kr. 100 000,- til årlig kr. 100 000,-  
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ANSVAR 1400 og 1410 – PLAN- OG RESSURSSEKTOR, BRANNSJEF 

1400 Plan- og ressurssektor 

 

Budsjett 2022 Kr. 21 333 137 Budsjett 2023 Kr. 21 933 555 

 

Budsjettpremiss 

 

Plan- og ressurssektoren har totalt 17,56 årsverk som er fordelt slik: 

Administrasjon   5,7      årsverk fordelt på 7 stillinger 

Uteavdeling   5,5      årsverk fordelt på 6 stillinger 

Renhold   6.36    årsverk fordelt på 9 stillinger 

 

Budsjett for plan og ressurs viser for 2023 en økning på kr. 600 418,- sammenlignet med 2022.  

Endringer av betydning er kommentert nedenfor på funksjonsnivå. Alle beløp er opplyst eks. mva. 

 

Funksjon 12004 Plan og ressurs 
Budsjett for 2023 viser en økning fra 2022 på kr. 844 573,-. Dette har årsak i at det er for 2022 ble 
belastet byggeledelse på 2 investeringsprosjekt på til sammen kr. 440 000,-. Utover dette er det 
økning i KLP med kr. 409 273,- samt lønnsoppgjør og mindre justering på enkelte konto. 

Funksjonen er budsjettert med kr. 4 464 477,- i 2023, og for årene 2024-2026. Budsjettet i 2022 var 
på kr. 3 619 904,-. 

 

Funksjon 13001 Bindal rådhus 
Budsjett for Bindal rådhus viser økte utgifter for 2023 på kr.198 028,-. 

Dette har årsak i reduserte leieinntekter på kr. 82 000,-, og økte utgifter til KLP på kr. 91 225,- 

samt mindre justeringer.  

Funksjonen er budsjettert med kr. 1 813 573,- for 2023-2026. Budsjettet i 2022 var på kr. 1 615 545,-.   

Det er behov for oppgradering av maskinelt vaskeutstyr ved Bindal rådhus. Kostnad kr. 35 595,- eks 
mva. Det er ikke funnet plass for dette i budsjett for 2023. 

 

Funksjon 22151 Lokaler Terråk barnehage 
Terråk barnehage har for 2023 reduserte utgifter på kr. 60 643,-. Dette er i hovedsak ekstra 
vedlikehold på kr. 62 000,- for 2022 som ikke er videreført i 2023. 

Funksjonen er budsjettert med kr. 967 401,- i 2023, og for årene 2024-2026 kr. 920 901,-. Budsjettet i 
2022 var på kr. 1 028 044,-.  
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Det er behov med oppgradering av renholdsutstyr ved Terråk barnehage og i den forbindelse må det 
investeres i oppladbar gulvvaskemaskin. 

Pris kr. 46 500,- eks mva. 

 

Funksjon 22152 Lokaler Bindalseidet barnehage 
Bindalseidet barnehage har for 2022 en liten økning på kr. 29 449,-. KLP har økt med kr. 30.107,- 
Ekstraordinært vedlikehold for 2022 er tatt ut for 2023 med kr. 50 000,-  

Funksjonen er budsjettert med kr. 682 227,- i 2023, og i årene 2024-2026 kr. 647 227,-. Budsjettet i 
2022 var på kr. 652 778,-.  

Bindalseidet barnehage har vedlikeholdsbehov som ikke kan dekkes av ordinært budsjett. Det er 
derfor behov for ekstra bevilgninger. 

For 2023 foreslås å prioritere utvendig maling med kr. 35 000,-.   

                         

Funksjon 22153 Lokaler Kjella barnehage 
Kjella barnehage har en økning på kr. 3 804,- for 2023. KLP har økt med kr. 17 768,-. Ekstraordinære 
vedlikeholdsmidler er tatt ut for 2023 med kr. 20 000,- 

Funksjonen er budsjettert med kr. 394 280,- I 2023, og for årene 2024-2026. Budsjettet i 2022 var på 
kr. 390 476,-. 

 

Funksjon 22251 Lokaler Terråk skole 
Budsjett for Terråk skole for 2023 viser en økning på kr. 267 111,-.  
Årsak er økning i KLP med kr. 134 298, og ekstra tiltak som gjelder elektronisk låsing av ytterdør til 
basseng med kr. 80 000,-. Resterende økning er lønn og arbeidsgiveravgift. 
 
Funksjonen er budsjettert med kr. 5 057 223,- i 2023, og kr. 4 977 223 for 2024-2026. Budsjettet i 
2022 var på kr. 4 790 112,-. 

Elektronisk låsing av dør til bassenginngang Terråk skole 

I forbindelse med utbygging av Terråk skole ble det investert i elektronisk avlåsing av alle nye 
utvendige dører. 

Inngangsdør inn til basseng var ikke en del av prosjektet og fikk ikke elektronisk lås. 

Det viser seg i ettertid at denne døra har en tendens til å bli stående ulåst og bygningen blir da åpen 
på kveldstid. Alle andre dører låses elektronisk/automatisk låsing. 

Det anbefales derfor at det investeres i ny dør inkl. elektronisk lås for å få en fullstendig skallsikring 
av bygget. Kostnad ca 80 000,- eks mva. Tatt inn i budsjett for 2023. 

 Terråk skole har behov for å oppgradere og effektivisere renholdsutstyr. 

Det følgende behov: Teppebørstesuger kr. 6 000, 2 stk. gulvvaskemaskiner kr. 107 000,- 

Det er ikke funnet rom for dette tiltaket i budsjett for 2023. 
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Funksjon 22252 Lokaler Bindalseidet skole 
Bindalseidet skole har en reduksjon i budsjettet for 2023 med kr. 329 000,- dette har årsak i utskifting 
av bassengfilter som ble dekket med kr. 183 000,- i 2022. Dette er i h.h.t husleieavtalen som sier at 
Bindal kommune dekker enkeltinvesteringer til vedlikehold som overstiger kr. 100 000,-. Resterende 
har årsak i revidert leieavtale som trer i kraft 01.01.23 og øker med kr. 22.000,-, samt at det 
foreligger forslag om nedleggelse av basseng ved Bindalseidet skole fra høsten 2023 som utgjør kr. 
121 000,- for 2023 og kr. 242 000,- for 2024 – 2026. 

Funksjonen er budsjettert med kr. 870 000,- i 2023 og kr. 749 000 for 2024 - 2026. Budsjettet i 2022 
var på kr. 1 199 000,-.  

Som en konsekvens av den økonomiske situasjonen som Bindal kommune er i og de økonomiske 
utfordringer framover foreslår administrasjonen at antall basseng reduseres fra 2 til 1 basseng.  

Med bakgrunn i at Bindal kommune kun har 1 offentlig skole er det naturlig at bassenget ved 
Bindalseidet skole som er privat drevet, blir stengt. Alternativt kan Bindalseidet skole drifte 
bassenget for egen regning dersom skolen ønsker det. Her har Bindal kommune en direkte årlig utgift 
på kr. 242 000,- pr år, som dekker av driften av bassenget. 

 

Funksjon 26150 Bindal helsetun eiendom 
Budsjett for 2023 viser en økning på kr. 284 603,- fra 2022. Dette har sin hovedårsak i økning av KLP 
på kr. 132 894,- lønn og sos. utg. kr. 79 119,-, og sprinklerkontroll/økte servicekostnader på kr. 25 
000,- samt mindre justeringer. 

Funksjonen er budsjettert med kr. 4 227 835,- i 2023-2026. Budsjettet i 2022 var på kr. 3 943 232,-. 

 

Funksjon 26501 Kommunale boliger 
Kommunale boliger har for 2023 reduksjon på kr. 245 000,-. Dette skyldes i hovedsak økt etterspørsel 
på utleieleiligheter, som for 2023 er beregnet til kr. 267 000,- høyere enn 2022. 

Funksjonen er budsjettert med en nettoinntekt på kr. 163 309,- i 2023-2026. Budsjettet i 2022 var på 
nettoutgift på kr. 81 792,-. 

 Det er flere kommunale boliger som har behov for vedlikehold/oppgradering. Flere har vært brukt til 
flyktningeboliger med til dels hardt bruk. 

Det er også signalisert politisk at det skal satses på vedlikehold av boliger. Det er ikke funnet rom for 
ekstra vedlikehold i budsjett for 2023. 

 

Funksjon 26502 Trygde/Livsløpsboliger 
Budsjett for 2023 viser økning i utgifter på kr. 67 778,- fra 2022.Dette har årsak i at Åsaunveien på 
Bindalseidet er solgt, og det medfører kr. 240 000,- i reduserte leieinntekter. Økt etterspørsel på 
øvrige trygdeboliger har kompensert noe for dette. Funksjonen er budsjettert med kr. 427 163,- i 
2023 – 2026. Budsjett 2022 var på kr. 359 383,-.  

Taket på gamle gårdsvei 23 B er i en slik tilstand at det er behov for omtekking. 

Kostnad kr. 40 000,- Tiltaket er satt inn i økonomiplan for 2024. 
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Funksjon 26550 Bofellesskap Terråk 
Budsjett for 2023 viser økning (lavere leieinntekt) fra 2022 på kr. 196 531 Dette er i hovedsak 
reduserte leieinntekter og økte utgifter i forbindelse med innkjøp av hvitevarer. 

2022 var første hele driftsår etter ombygging og nybygging av omsorgsleiligheter i Bindal helsetun. 
Budsjett for 2022 var derfor noe usikkert med hensyn til etterspørselen etter leiligheter. 
Leieinntekten for 2023 er budsjettert med kr. 1 260 000,-. Dette er basert på belegg for oktober 
2022, der det er utleie på 15 av 20 leiligheter. 

Funksjonen er budsjettert med nettoinntekt på kr. 1 131 695,- i 2023. For 2024-2026 kr. 1171 695,-. 
Budsjettet i 2022 var på kr. 1 328 226,-. 

I forbindelse med at det har blitt bygget nye omsorgsboliger ved Bindal helsetun er hvitevarer blitt 
integrert i leilighetene. For å få en lik praksis vil det være fornuftig å integrere hvitevarer i alle 
leiligheter. I og med at flere i dag har egne hvitevarer vil dette måtte gjelde nye leietakere. 

Det legges på en tilleggsavgift på leieprisen for hvitevarer. 

Antatt investering for 2023 settes til kr. 40 000,- 

 

Funksjon 26551 Bindalseidet bo- og aktivitetssenter (Ivarhaugveien 3 A) 
Bygget har nå vært i drift i 2 år og driftskostnadene og leieinntekter er mere forutsigbare. Pr i dag er 
5 av 7 leiligheter utleid. Budsjett for 2023 viser en reduksjon i driften av bygget på kr. 75 241,-, fra kr. 
389 779 i 2022 til kr. 314 538,- i 2023 - 2026. Årsaken er i hovedsak forventet økt utleie 

 

Funksjon 26552 Omsorgsboliger Bindalseidet (Parkveien 2 A) 
Bygget har nå vært i drift i 2 år og alle 4 leiligheter er utleid. 

Dette gir leieinntekter for 2023 på kr. 405 000,- Dette gir en budsjettert nettoinntekt på kr. 132 367,- 
for 2023 – 2026. 

 

Funksjon 27350 Sommerjobb for skoleungdom 
Det er lagt inn kr. 134 360,- til sommerjobb for skoleungdom i 2023, en økning på kr. 55 137,- fra 
2022. Årsaken er at tilbudet er økt fra 1 til 2 ukers varighet. Kostnaden dekkes av næringsfond. 

 

Funksjon 30300 Kart og oppmåling 
Funksjonen kart og oppmåling har fått en økning i utgifter for 2023 – 2026 med kr. 100 000,- Dette 
har årsak i tiltak som er beskrevet under. 

Norkart har kommet med tilbud på tilleggstjeneste for kunder som har gyldig vedlikeholdsavtale på 
programvare som skal driftes. Bindal kommune har flere vedlikeholdsavtaler med Norkart pr i dag. 

Tilbudet er basert på en felles avtale med kommunene Brønnøy, Vevelstad, Sømna, Vega og Bindal. 
Pr i dag er det kun Bindal som ikke har gitt sin tilslutning, og utsettelse av inngåelse vil medføre 
høyere kostnader. Alternativ løsning vil være at Bindal kommune drifter programvarene selv, med 
dette vil medføre både investeringer økt personellbehov. 

Kostnadene beløper seg til kr. 100.000,- pr år i drift, samt en engangsinvestering på kr. 114 000,- for 
innføring i 2023.som blir ført i investeringsbudsjettet. 
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Funksjon 32552 Diverse næringsformål 
Funksjonen består av midler fra næringsfond knyttet til søknader og vedtak for bruk til 
næringsrelaterte formål. Bruk av næringsfondet for 2023 er budsjettert med kr. 892 000,- mot           
kr. 907 000,- 2022.  

Total bruk av næringsfond   
Totalt i budsjettet er det foretatt slik bruk av næringsfondsmidler: 

Funksjon     Beløp 

12000 Lærling Sentraladministrasjon  kr.  264 550,-                    
25350 Lærling Bindal sykehjem   kr.  278 576,- 
32150 Kontingent LVK og LNVK   kr.    58 000,-                    
27350 Sommerjobb skoleungdom  kr.   134 360,- 
12004 Plan og utvikling    kr.   300 000,-                    
32558 Omstillingsmidler   kr.   333 000,- 
32552 Tilskudd næringsfond   kr.   600 000,- 
32552 Kystriksveien    kr.     45 000,-                    
32552 Helgeland reiseliv   kr.   130 000,- 
32554 Ungdomspakken    kr.     40 000,- 
32902 Landbrukskontoret   kr.     72 000,-        
32552 Tilskudd Trollfjell Geopark  kr.     42 000,-                    
32552 Tilskudd Trollfjell friluftsråd  kr.     32 000,-        
32552 Prosjekt bærekraft   kr.     18 000,-      
32552 Kontingent NFKK    kr.     25 000,-  

Sum bruk næringsfond 2023   kr. 2 372 486 
 

Næringsfondets vedtekter sier at avlønning av tiltakskonsulent/næringssjef kan finansieres av fondet. 
I Bindal kommune er oppgaver med næringsarbeid delt mellom flere personer. Beløpet som foreslås 
dekket av næringsfondet er på nivå med tidligere forslag, og kan forsvares ut fra det næringsarbeidet 
som utføres. 

Vedtektene sier ikke noe om at lærlinger skal dekkes av næringsfondet, men det er fritt opp til 
kommunestyret i hver budsjettsak å beslutte bruk av næringsfond påfølgende år. Kommunestyrets 
flertall besluttet i k-sak 25/19 at Bindal kommune skal ha inntil fire læreplasser til enhver tid fra 
01.01.20, og at dette i framtidige budsjetter og økonomiplaner skal dekkes av næringsfondet. Slik 
kommunens økonomiske situasjon er ville det bli svært utfordrende å finne rom for fire læreplasser i 
driftsbudsjettet. 

 

Funksjon 32553 Konsesjonsavgifter 
Funksjonen er oppført med en inntekt på kr. 2 969 500,- som i sin helhet tilfaller næringsfondet.  

 

Funksjon 32558 Omstillingsmidler Bindal kommune 
Med bakgrunn i at Nordland fylkeskommune har satt av kr. 2 000 000,- i ekstraordinære 
omstillingsmidler til Bindal kommune vil omstillingsarbeidet videreføres. Midlene er budsjettert for 
bruk i 2022 og 2023 med 50 % hvert år. Midlene skal benyttes til videreutvikling av Brukstomta 
næringspark AS og annet omstillingsarbeid, jfr. egen sak til Bindal kommunestyre 9.12.21 om 
videreføring av omstillingsarbeidet. Forutsetningen fra fylkeskommunen at Bindal kommune bidrar 
med 25 % av et totalprosjekt på kr. 2 666 666,-, slik at Bindal kommunes andel blir kr. 666 666,-. 
Beløpet belastes næringsfondet.  
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Funksjon 32902 Landbrukskontoret  
Drift av landbrukskontoret er i budsjett for 2023 redusert med kr. 548 210,-.  

I forbindelse med at flere slutter i administrasjonen har det vært nødvendig med en gjennomgang av 
den administrative organisering. 

Fagkonsulent landbruk er redusert med 30 % i 2022. Skogbruksrådgiveren har vært utleid til 
prosjektarbeid i flere år, dette har utgjort ca 50 % stilling. Med bakgrunn i at skogbruksrådgiveren går 
av med pensjon i april 2023 vil det være naturlig at denne funksjonen reduseres til 50 % fra dette 
tidspunkt. I og med at funksjonen reduseres med 80 % stilling og at funksjonen finansieres med kr. 
182 000,- over næringsfondet, vil det være naturlig at overføring fra næringsfondet omfordeles fra 
funksjonen landbruk til funksjon plan og ressurs tilsvarende reduksjon i stillingsprosent, som utgjør 
kr. 110 000,-. Det vises til kommentar under bruk av næringsfond funksjon 32552. 

Funksjonen er budsjettert med utgift for 2023 på kr. 837 855,- mot kr. 1 349 095,- i 2022. For årene 
2024 – 2026 er det budsjettert med kr. 716 961,-. 

 

 

Funksjon 33200 Kommunale veier 
Budsjett for 2023 viser en reduksjon på kr. 69 063. Dette er i hovedsak vedlikeholdsutgifter til 
jordbruksveier som er tatt bort med kr. 150.000,- Det er også tatt bort konsulentutgifter på kr. 
50.000 som var engangsbudsjettering for 2022.Det er også lagt inn økninger på kr. 30 000,- til 
drivstoff samt økning i KLP og lønn på kr. 84 000,-, samt mindre prisjusteringer. Budsjettet for 2023 - 
2026 er på kr. 2 746 578,-, mot kr. 2 815 631,- for 2022. 

Bindal kommune har flere veier som er definert som jordbruksveier. Disse veiene ble bygget med 
statlige tilskudd og kommunene hadde 10 års vedlikeholdsplikt. Bindal kommune har pr. i dag ingen 
veier som er yngre enn 10år og dermed ikke vedlikeholdsplikt. Ordningen med sommervedlikehold 
har blitt videreført, men her vil det være mulighet for innsparing.  

Besparelse kr. 150 000,-. 

 

Funksjon 33250 Vei og gatelys 
Vei og gatelys for 2023 er videreføring fra 2022, dvs. at det kun er avsatt midler til belysning av 
skolenære områder med kr. 50 000,-. 

 

Funksjon 34000 Produksjon av vann/Funksjon 34500 Distribusjon av vann 
Produksjon av vann og distribusjon av vann ses i sammenheng da gebyrinntektene føres på 
funksjonen distribusjon av vann. Selvkostregnskapet for vann viser en dekningsgrad på 86,2 %. Dette 
betyr underdekning for 2023. Det er opparbeidet fond for vann, men pga store kostnader knyttet til 
reparasjon av vannledningen på strekningen Kveinsjø-Holm vil fondet medgå til å dekke dette. Dette 
betyr at underdekning må dekkes opp med økning i gebyrer. 

For 2023 vil det foreslås en økning i gebyrene for vann på 25 %. 
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Funksjon 35300 Avløp 
Selvkostregnskapet for avløp viser en dekningsgrad på 66,0 %. Dette betyr underdekning for 2023. 
Med bakgrunn i at det er opparbeidet fond er det krav om at gebyrsatsene skal gjenspeile selvkost 
minus bruk av fond der dette er opparbeidet. Forslag for budsjett 2023 er at gebyr for avløp holdes 
uendret. 

 

Funksjon 35400 Tømming septik/slam 
Selvkostregnskapet for slam viser en dekningsgrad på 100,9 %.  MNA har vedtatt prisstigning på 
slamtømming med 9,5 %. Med bakgrunn i dekningsgrad og prisstigning fra MNA, foreslås slamgebyr 
økt med 9,5 % for 2023. 

 

Funksjon 35500 Innsamling av husholdningsavfall 
Selvkostregnskapet for renovasjon viser en dekningsgrad på 96,7 %. Utover dette har MNA vedtatt 
prisstigning på husholdningsavfall med 9,5 %. Det er ikke opparbeidet fond for å dekke både 
underdekning og prisstigning og det foreslås derfor å øke renovasjonsgebyret i takt med 
prisøkningen fra MNA som er på 9,5 %. 

 

Funksjon 36050 parker og grøntanlegg 
Budsjett for 2022 videreføres for perioden 2023 – 2026 med kr. 50 000,- 
                                                                                                                                                                  
Ivaretagelse av grøntareal når uteavdelingen har sin travleste tid i sommersesongen er en utfordring.  
Det er nå testet ut bruk av robotklipper på grøntareal mellom gjestegården og Oldervikveien i 3 år. 
Dette fungerer utmerket og det er ønskelig å utvide ordningen.                 
Kostnad kr. 45 000,- 
Det er ikke funnet rom for tiltaket i 2023. 

 

Funksjon 38551 Kjella skolebygning 
Utgifter for drift av Kjella skolebygning for 2023 viser kostnad på kr. 331 241,-. Fra 2024 er det satt 
årlig besparelse på kr. 310 609,-. 

En lokal arbeidsgruppe arbeider for å kunne få aktivitet i skolebygningen. I dag brukes den av 
innbyggere til ulike aktiviteter uten at dette gir kommunen inntekter. Det har i oktober 2022 vært 
møte mellom to representanter fra arbeidsgruppa, styreleder i Brukstomta Næringspark AS, ordfører 
og kommunedirektør, der arbeidsgruppa presenterte tanker om framtidig bruk av bygget. Det er pr. 
dato intet konkret som foreligger. Det ble signalisert positivitet til å bruke omstillingsmidler til å 
kjøpe inn ekstern bistand som kan bistå arbeidsgruppa i dens videre arbeid for å skape 
aktivitet/virksomhet i skolebygget. Avklaring av dette må skje mellom arbeidsgruppa og 
omstillingsapparatet. Kommunedirektøren har en klar forventning om at det foreligger noe konkret 
rundt bruken av Kjella skole senest 30.6.23. Det er et behov for å redusere kommunens driftsnivå, og 
utgiftene til drift av Kjella skole er høye. Det må synliggjøres i økonomiplanen at utgiftsnivået må 
ned, og reduksjonen som er nevnt tidligere foreslås fra 2024, slik at man kan se resultatene av det 
arbeidet som gjøres i god tid før neste økonomiplan skal behandles.   
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1410 Brannsjef 

Budsjett 2022 Kr. 2 841 931 Budsjett 2023 Kr. 3 414 015 

 

Budsjettpremiss  
Fra 01.01.2023 overtar Namsos kommune v/Namsos brann og redning ansvar og drift av Bindal 
brannvesen. 
 
 
Funksjon 33801 Feiing og tilsyn  
Gjennomføring av feiing og tilsyn vil også bli overtatt av Namsos kommune v/Namsos brann og 
redning fra 01.01.2023, men fakturering av feiegebyr vil bli ivaretatt av Bindal kommune. 
Namsos kommune vil fakturere Bindal kommune samme gebyrsatser som benyttes i Namsos 
kommune. For 2023 blir gebyrsatsene henholdsvis kr. 495,- for helårsbolig og kr. 296,- for fritidsbolig. 
Tilsvarende satser for Bindal kommune (2022) er kr. 253,- for helårsbolig og 152,- for fritidsbolig. Alle 
beløp eks. mva. Dette vil gi en økning for helårsbolig på kr. 243,- og for fritidsbolig kr. 144,- for 
fritidsbolig. Dette vil for 2023 gi en dekningsgrad på 89,9%, men med bakgrunn i opparbeidet fond vil 
dette kunne dekke underdekning. 
Det må opplyses at dagens feieavtale med Nærøysund har vært meget lukrativ, og det ble varslet at 
skulle denne avtalen videreføres ville det bli en betydelig økning. 
Selv om det blir en markant økning i feie- og tilsynsgebyr, ligger prisene under våre nabokommuner 
Brønnøy, Vega, Vevelstad og Sømna. Her ligger gebyrene pr i dag på kr. 616 eks mva for alle bygg, og 
det antydes at prisen kan måtte økes med inntil 200 kr. for 2023, for å få dekning. 
 
 
Funksjon 33901 Brannvesen 
Budsjett for 2023 viser en økning på kr. 499 965,- i forhold til 2022. Dette har årsak i at Namsos 
kommune v/Namsos brann og redning, overtar ansvar og drift av Bindal brannvesen fra 01.01.2023. I 
tillegg må Bindal kommune dekke drift av brannstasjoner.  
Budsjett for 2023 er på kr. 3 353 829,-, mot kr. 2 853 864,- for 2022.  
 
 
Funksjon 33902 Oljevernberedskap 
Oljevernberedskap ligger under brannsjef, men denne funksjonen vil fortsatt være Bindal kommunes 
ansvar. 

Det er budsjettert med kr. 110 026,- for 2023, mot kr. 33 000,- i 2022. Dette har årsak i at øvelser 
knyttet til dette tidligere har blitt belastet funksjon 33902 Brannvesen, som fra 01.01.2023 overtas av 
Namsos kommune v/Namsos brann og redning. 

Innkjøp av nytt utstyr til medlemskommunene i Helgeland IUA i 2023 blir fordelt. 

Kostnad for Bindal kommune kr. 30 000,-. 
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ANSVAR 1800 FELLES FINANSER/1810 SKATT OG RAMMETILSKUDD 
 
Budsjettpremisser:  

-  Det er budsjettert med en rentesats på 4,65 % i 2023. 
-  Det er i prognosen for rammetilskudd og skatt forutsatt et folketall på 1 389 for 2023, 1374 

for 2024, 1359 for 2025 og 1344 for 2026. 
    
 
Funksjon 17001 Premieavvik/17100 Amortisering av premieavvik/17300 Premiefond 
Premieavvik er for 2023-2026 budsjettert med en inntekt på kr. 17 178 391 mot kr. 6 798 648 i 2022, 
og amortisering av premieavvik er for 2023-2026 budsjettert med en kostnad på kr. 5 562 993 mot 
kr. 4 606 683 i 2022. Premieavvik og amortisering av premieavvik er i sin helhet budsjettert mot 
disposisjonsfondet, dvs. at inntektene fra premieavvik er avsatt til disposisjonsfond, og kostnaden til 
amortiseringen er finansiert ved bruk av disposisjonsfondet. 
Det er ikke budsjettert med tilbakeført overskudd fra KLP for 2023-2026, da KLP antyder at resultatet 
for 2022 er veldig dårlig og at det er stor usikkerhet i forhold til hvem som skal finansiere endringene 
i pensjonsordningene. 
  
 
Funksjon 32150 Konsesjonskraftsalg 
Det ligger i økonomiplan 2022-2025 årlig inne konsesjonskraftsinntekter på kr. 5 500 000,-. 
Strømnettet i Norge er delt inn i fem forskjellige regioner. Sør i landet har kraftprisene vært svært 
høye den siste tiden, mens dette ikke har vært tilfelle i vårt område. I 2022 kommer vi til å lande klart 
under vårt budsjett for konsesjonskraftinntekter. Det kan hevdes at hele kraftsystemet er i ulage.  

Kommunen og Bindal Kraftlag SA har jevnlig dialog om kraftmarkedet og kraftpriser. Det er svært 
vanskelig å anslå utviklingen i kraftpriser i et marked der mange faktorer spiller inn, og der 
ekspertene ikke treffer på sine vurderinger. Det satses i 2023 på at det blir et forbruk som gjør at vi 
for første gang kan benytte vår tildelte kraftmengde selv uten at fylkeskommunen skal ha sin andel. 
Pris er uansett svært vanskelig å si noe om. Det legges til grunn en tilnærming basert på at markedet 
må bli mer normalt, og at vi får bedre priser i 2023 enn i 2022. Det legges årlig inn kr. 4 000 000,- i 
økonomiplanperioden. I slutten av november 2022 skal kommunen og kraftlaget forhandle, og det 
fremmes egen sak til kommunestyret i desember 2022 om kraftinntekter 2023.  

 

Funksjon 84051 Havbruksfond/arealavgift 
Det vises til tekst under generelle kommentarer.  
 
 
Funksjon 87000 Renter/utbytte og lån 
Oversikt over beregnet netto lånegjeld i økonomiplanperioden (tall i hele tusen) 

(netto lånegjeld=langsiktig gjeld eks pensjonsforpliktelser fratrukket startlån og ubrukte lånemidler) 

 

 

 

Bindal kommune har et mål om at langsiktig gjeld ikke skal økes i forhold til vedtatt økonomiplan 
2020-2023. Beregnet lånegjeld var etter denne plan kr. 213 530 000,- ved utgangen av 2023. I 
økonomiplanen 2023-2026 er dermed måltallet oppnådd. 
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Netto lånegjeld 2022 2023 2024 2025 2026 

Lånegjeld 1/1 211 804 218 476 214 220 207 359 199 136 

Avdrag 7 885 8 151 8 341 8 223 8 181 

Låneopptak 15 266 3 895 1 480 0 0 

Lånegjeld 31/12 218 476 214 220 207 359 199 136 190 955 

Utlån  6 793 6 498 6 189 5 855 5 523 

Ubrukte lånemidler 0 0 0 0 0 

Netto lånegjeld 31.12. 211 683 207 722 201 170 193 281 185 432 

Innbyggere (stk.) 

(estimert) 

1389 1374 1359 1344 1329 

Nto. lånegjeld pr. innbygger  152 151 148 144 140 

I % av driftsinntekter 102,6 102,4 97,4 99,9 90,8 

 
 
Funksjon 88003 Disposisjonsfond  
For å få driftsbudsjettet i balanse har det vært nødvendig å bruke av/ avsette til disposisjonsfondet. I 
2023 og 2025 er det budsjettert bruk av disposisjonsfond med henholdsvis kr. 15 164 716,- i 2023 og 
kr. 7 702 695,- i 2025. I 2024 og 2026 er det budsjettert avsetning til disposisjonsfond på henholdsvis 
kr. 4 069 851,- i 2024 og kr. 3 320 371,- i 2026.  

I investeringsbudsjettet er det budsjettert med bruk av disposisjonsfond til investeringer på kr. 
1 156 000 i 2023, kr. 500 000,- i 2024. I tillegg brukes disposisjonsfond til underdekning på mottatte 
avdrag på startlån og egenkapitalinnskudd KLP, på totalt kr. 1 545 000,- i 2023, kr. 1 525 000,- i 2024, 
kr. 1 495 000,- i 2025 og kr. 1 453 000,- i 2026, da disse ikke kan lånefinansieres. 

Totalt i økonomiplanperioden blir netto bruk av disposisjonsfondet kr. 23 151 189,-. 

Bindal kommune har et mål om at disposisjonsfondet skal være minimum 10 % av driftsinntektene, 
og i forslaget til økonomiplan ligger gjennomsnittet på 28,8 %, og måltallet er oppnådd. 

Oversikt over disposisjonsfond: 
Disposisjonsfond 2022 2023 2024 2025 2026 

Saldo 1/1 91 053 223 0 0 0 0 

-Premieavvik 21 474 516 0 0 0 0 

Korr. saldo 1/1 69 578 707 78 613 225 60 747 509 62 792 360 53 594 665 

-Bruk drift 2 016 683 15 164 716 0 7 702 695 0 

-Bruk investering 886 400 2 701 000 2 025 000 1 495 000 1 453 000 

+ Avsetninger 11 937 601 0 4 069 851 0 3 320 371 

Beregnet saldo 31/12 78 613 225 60 747 509 62 792 360 53 594 665 55 462 036 

i % av driftsinntektene 38,1 % 29,9 % 30,4 % 27,7 % 27,1 % 
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INVESTERINGSBUDSJETT 2023-2026 
 
 
Videreført tiltak investering som er vedtatt i økonomiplan 2022 – 2025 
  
Startlån (videreført tiltak investering som er vedtatt i økonomiplan 2022 – 2025) 
Det er ikke lagt inn utlån i perioden 2023-2026. 
Avdrag til Husbanken på lån til startlån er lagt inn med kr. 807 000,- i 2023, kr. 803 000,- i 2024, kr. 
799 000,- i 2025 og kr. 757 000,- i 2026. 

Mottatte avdrag på startlån er lagt inn iht prognose fra Intrum, med kr. 262 000,- i 2023, kr. 278 000,- 
i 2024, kr. 304 000,- i 2025 og kr. 304 000,- i 2026. Avvik mellom avdrag til Husbanken og mottatte 
avdrag på startlån dekkes av disposisjonsfond med kr. 545 000,- i 2023, kr. 525 000,- i 2024, kr. 
495 000,- i 2025 og kr. 453 000,- i 2026. 

 

Egenkapitalinnskudd (videreført tiltak investering som er vedtatt i økonomiplan 2022 – 2025) 
Egenkapitalinnskudd KLP er lagt inn med kr. 950 000,- i 2022, kr. 1 000 000,- i 2023-2025. 
Egenkapitalinnskuddet finansieres av disposisjonsfondet. 

 
  
Fasiliteter plan- og utviklingssektors uteavdeling (videreført tiltak investering som er vedtatt i 
økonomiplan 2022 – 2025)  
Det ble for 2019 avsatt midler til utredning av nye fasiliteter inkl. lager, sandlager, verksted og 
garasjer for uteavdelingen ved plan og utvikling. Det ble engasjert arkitekt for utarbeidelse av 
skisseprosjekt. Det er valgt å dele dette prosjektet i to både av budsjettmessige årsaker samt at det 
bygningsmessig ikke er avhengig av hverandre. Ombygging av eksisterende areal med spiserom og 
garderober er kostnadsberegnet til kr. 2 525 000,- eks mva. I dette beløpet inngår også krav fra 
arbeidstilsynet om garderobe for damer. Prosjektet er vedtatt i økonomiplan for 2021.  
Prosjektet er pågående, og vil bli ferdigstilt i 2023.  
  
 
Asfalt Aakvikveien  
Kommunal vei til Aakvik har en asfaltert strekning på ca. 600m. Denne strekningen er i veldig dårlig 
forfatning og har behov for reasfaltering. Kostnader ca. kr. 500 000,- eks mva.   
Prosjektet er satt inn i økonomiplan for 2024.  
 
  
Garasjer, verksted, sandlager plan- og utviklingssektors uteavdeling (videreført tiltak investering 
som er vedtatt i økonomiplan 2022 – 2025)   
Dette prosjektet har sammenheng med prosjektet over, men gjelder lager, sandlager, verksted og 
garasjer for uteavdelingen ved plan og utviklingssektoren. Det ble engasjert arkitekt for utarbeidelse 
av skisseprosjekt. Lager, sandlager, verksted og garasjer er kostnadsberegnet til   
kr.7 335 000,- eks mva. Kostnadsøkningen fra kostnadsoverslaget som ble utarbeidet i 2019 viste seg 
og bli for lavt når anbudene kom inn. Det ble på bakgrunn av dette nødvendig med en 
tilleggsbevilgning i 2022 på kr. 3 863 285,- eks mva for å fullfinansiere prosjektet. 
Prosjektet er under utførelse og ferdigstilles i 2023. 
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Forlengelse av inntaksledning for Terråk vannverk (videreført tiltak investering som er vedtatt i 
økonomiplan 2022 – 2025)   
I forbindelse med utbygging av Helifossen kraftverk har Bindal kommune forhandlet fram løsning på 
uttak av vann til Terråk vannverk. Ved å forlenge inntaksledningen fra Helifossen kraftstasjonen vil 
både vannkvalitet og leveringssikkerhet til vannverket bli betydelig økt. Det ble for 2021 avsatt kr. 
1 000 000,- til prosjektet. Brukstomta Næringspark søkte i september 2021om støtte til framføring av 
nødvendig vannkvalitet for settefiskanlegg på Brukstomta Næringspark. Søknaden ble innvilget av 
kommunestyret med kr. 380 000,-. Prosjektet er et samarbeidprosjekt med Bindal kommune og er 
kalkulert til kr. 2 505 000,- med kommunalt bidrag for oppgradering av drikkevann på kr. 1 245 000,-. 
Dette innebærer at kostnadene knyttet til den kommunale andelen økes med kr. 245 000,- til kr. 1 
245 000,-.   
Gjennomføring av prosjektet er i budsjett satt til 2023.  
  
  
Nytt låssystem Bindal rådhus  
Gjennom årenes løp har det kommet på avveie flere nøkler til låssystemet på rådhuset.  
Låssystemet er også utgått på dato og mange sylindre/nøkler er utslitt. Det medfører store kostnader 
å komplettere med sylindre, nøkler og låskasser. Med de avvik vi har med nøkler på avveie er 
sikkerheten betraktelig svekket. I flg. leverandør vil det ikke være økonomisk forsvarlig å oppgradere 
gammelt system. Det anbefales derfor nytt låssystem med elektronisk funksjon med brikke på dører 
som har ønske om låsfunksjon. Dette låssystemet vil være kompatibelt med øvrige elektroniske 
system som er investert i på skole og helsebygg.  
Det er innhentet kostnadsestimat på nytt system og det vil beløpe seg til ca. kr. 480 000,-eks mva.  
Prosjektet er satt inn i økonomiplan for 2024.  
  
  
Nye investeringstiltak for økonomiplanperioden 2023 – 2026 
 
Oppgradering Åbygda vannverk                       
Kapasiteten ved Åbygda vannverk er i perioder marginal i forhold til forbruk. Det er derfor behov for 
utvidelse av kapasiteten. I den forbindelse må også strømtilførselen oppgraderes. Totale kostnader 
vil ligge på ca kr. 650 000 eks. mva. 
Prosjektet er satt inn for gjennomføring i 2023. 
 
Renovering av basseng Terråk              
Bassenget på Terråk ble sist renovert i 2006. Bassenget viser nå behov for utbedringer. Dette gjelder 
slitasje på fuger i hovedsak hele bassenget. Utskifting av skadde fliser + div reparasjoner. Det 
anbefales ikke videre drift av bassenget før utbedringene er utført, men det er besluttet å holde 
åpent ut 2022. Under forutsetning av at det avsettes midler til utbedring, vil raperasjonsarbeidene 
kunne ferdigstilles slik at bassenget er klart til bruk for skoleåret 2023/2024. Innhentet 
kostnadsoverslag viser at det vil koste ca kr. 390 000,- eks. mva. for utbedring. 
Prosjektet er satt inn for gjennomføring i 2023. 
 
 
Ferdigstilling som gjelder velferdsteknologi Åsentoppen 
Dette er restutgifter i forbindelse med investeringene i nye bygg og velferdsteknologi, som er avtalt 
mellom Bindal kommune og Telecom i henhold til anbudsprosessen. Utgiften beløper seg til kr. 
137 000,- i 2023. 
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Trafikksikkerhet Terråk skole 
I trafikksikkerhetsplanen er trafikksikkerhet ved Terråk skole og barnehage prioritert. 
Søknaden er behandlet i Nordland fylkeskommune (trafikksikkerhetsutvalget) og det er gitt tilsagn på 
kr. 1 646 710,-, som var søknadssummen. 
 
Beløpet utgjør 80 % av de totale utgiftene. Resterende beløp på kr. 330 000,- dekkes av kommunen 
med bruk av disposisjonsfond. 
 
 
Den norske kirke 
Når det gjelder investeringsbudsjettet for kirken er det søkt om utvendig maling av kirkebygget på 
Vassås, avstiving Solstad kirke og utvidelse av gravplasser på Solstad og i Åbygda i 2023, renovering 
av tårn og utvendig maling av kirkebygget på Solstad, parkeringsplass Solstad og opprettelse av 
minnelund på Vassås i 2024, nytt inngangsparti Vassås i 2025, og automatisk klokkeringing i 2026. 

Med tanke på kommunes økonomiske situasjon er det ikke funnet rom for alle investeringer i årets 
budsjett og økonomiplan, men det er lagt inn utvidelse av gravplasser på totalt kr. 100 000,- i 2023.    
I tillegg er det lagt inn kr. 500 000,- til renovering av kirker i 2024. 

 

Utskifting av arbeidsbil uteavdeling. 
Bilparken for uteavdelingen har behov for fornying. Bilene ble alle i sin tid kjøpt brukt og er i alderen 
6 - 12 år. Det anbefales at det for 2024 skiftes ut en bil og at det fortrinnsvis satses på elektrisk 
varebil Kostnad ca kr. 500 000,- 
Prosjektet er satt inn for gjennomføring i 2024. 
 
 
Norkart programvare 
Norkart har kommet med tilbud på tilleggstjeneste for kunder som har gyldig vedlikeholdsavtale på 
programvare som skal driftes. Bindal kommune har flere vedlikeholdsavtaler med Norkart pr i dag. 

Tilbudet er basert på en felles avtale med kommunene Brønnøy, Vevelstad, Sømna, Vega og Bindal. 
Pr i dag er det kun Bindal som ikke har gitt sin tilslutning, og utsettelse av inngåelse vil medføre 
høyere kostnader. Alternativ løsning vil være at Bindal kommune drifter programvarene selv, med 
dette vil medføre både investeringer økt personellbehov. 

Kostnadene beløper seg til kr. 100 000,- pr år i drift, samt en engangsinvestering på kr. 114 000,- for 
innføring i 2023.som blir ført i investeringsbudsjettet. 

 
  
Ny parkering Heilhornmasssivet ved FV 17 
Arbeid med etablering av ny parkeringsplass i forbindelse med oppstigning til Heilhornet har pågått 
en tid, på bakgrunn av dette vedtok Bindal kommunestyre i sak 60/2022 å bevilge kr. 950 000,- som 
kommunens egenandel til prosjektet for ny parkering for heilhornmassivet ved FV 17 ved 
Bjynnstien/Lysfjordvatnet. Vedtaket forutsetter nødvendig statlig finansiering og at beløpet 
innarbeides i budsjett for 2023. 
 
Estimert kostnad for prosjektet er kr. 100 000,- eks mva (2021-tall). Av dette vil lokal andel (Bindal 
kommune) være kr. 950 000,-, og resten vil søkes dekket av Miljødirektoratets støtteordning for 
«Statlig sikring av friluftsområder» 

Prosjektet er satt inn i budsjett for 2023. 
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Tiltak som ikke er prioritert i økonomiplanperioden 

Reguleringsplan Nessahaugen Terråk 
Utarbeidelse av reguleringsplan for Nessahaugen boligfelt har vært aktuell over lang tid, men har 
blitt forskjøvet i forhold til andre prioriteringer. For 2023 kan det se ut til at det blir utfordring med 
intern planlegging og tjenesten må derfor kjøpes. 
 
Kostnadsoverslag fra SWECO viser en kostnad på ca kr. 900 000,- eks mva. Det er ikke funnet rom for 
dette tiltaket i økonomiplanen.  
 
 
Renovering av doktorgården Terråk          
Dette vil være en omfattende og kostbar prosess og det må vurderes om dette er regningssvarende. 
For 6 år siden ble det utarbeidet et kostnadsoverslag på kr. 800 000,- eks mva. dette kan vel med 
dagens priser dobles. Det er ikke funnet rom for dette tiltaket i økonomiplanen.  
Det bør vurderes om det kan finnes andre lokaler til frivillighetssentralen som er bedre egnet. 
 
 
Skifte av lastebil. 
Dagens lastebil har nå passert 20 år og har kommet i en teknisk tilstand som tilsier at det må 
vurderes hvor grensen går for hvor mye som skal brukes på reparasjoner. 
 
Lastebilen er en viktig brikke i den daglige driften, med lange avstander for transport av grus og 
gravemaskin til veiformål. I tillegg benyttes lastebilen til frakt av gravemaskin i forbindelse med 
begravelser. Det er liten tilgjengelig kapasitet i det lokale lastebilmarkedet og det å kvitte seg med 
denne resursen vil være både uøkonomisk og gi svekket beredskap. 
 
Kostnad for brukt lastebil på ca 5år vil ligge på ca kr. 900 000,-. Det er ikke funnet rom for dette 
tiltaket i økonomiplanen.  
 
 
Asfaltering kommunal vei Øya Horsfjord 
Kommunal vei fra FV og til Øya boligfelt på Horsfjord trenger reasfaltering. Ca 1400m2 a kr. 250,- = kr. 
350 000,- eks mva + div oppretting og rensing av grøfter kr. 50 000,-     
Sum kr. 400 000,- eks mva. Det er ikke funnet rom for dette tiltaket i økonomiplanen.  
 

 

 

KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 11.11.2022 

 

   

   

 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  













































































1 a)
Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak: Revisjon av Bindal kommunes næringsplan X

Tiltak: Avsette midler til satsningsområder i h.h.t næringsplan og for næringsfondet Årlige midler X X X X

1 b)

Beløp

Tiltak: Prosjekt gjennom Brukstomta Næringspark kr 333 000 X

1 c)
Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak: Ha løpende og god dialog om oppgaver innenfor næringsfeltet Næringsfond X X X X

1 d)
Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak: Ha løpende og god dialog om oppgaver innenfor næringsfeltet Inngår i tjenester X X X X

1 e)
Beløp

2023 2024 2025 2026

Tiltak:

Gjennom de midler som det rås over vil Brukstomta Næringspark være en arena som kan 

tilrettelegges for økt næringsaktivitet X X X X

1 f) Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak: Aktiv bruk av Helgeland Landbrukstjenester Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Aktiv bruk av sosiale medier for info til landbruket Inngår i tjenester X X X X

1 g) Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak:

Kartlegge og utrede mulige områder for mineralutvinning og i kommuneplanens arealdel 

legge til rette for tilgang og utnyttelse. Inngår i tjenester X X X X

1 h)
Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak: Involvere reindriftsnæringa i revisjon av kommunens arealdel samt andre relevante saker Inngår i tjenester X X X X

1 i)

Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak:

Være pådriver for utbygging av bredbånd til sentrale deler av kommunen slik at 

næringsaktører lettere kan etablere seg uavhengig av stedlige hensyn Inngår i tjenester X X X X

Tiltak:

Bidra til at veinettet opprustes til en akseptabel standard. I dette ligger påtrykk overfor og 

god dialog med veimyndigheter Inngår i tjenester X X X X

Tiltak:

Bidra til at den offentlige kommunikasjon utvikles slik at både ordinære reisende og 

pendlere kan nyttiggjøre seg tilbudet Inngår i tjenester X X X X

1 j)

Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak: Revisjon av kommuneplanens arealdel Inngår i tjenester X

2 a)

Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak: Revisjon av kommuneplanens arealdel Inngår i tjenester X

Tiltak: Regulere og opparbeide attraktive areal til boligformål Inngår i tjenester

Tiltak: Avklare framtidig boligbehov i samarbeid med Bindal utvikling X

Bindal kommune skal oppmuntre til nytenkning og legge til rette for etablering av flere og nye bedrifter, samt bidra til gode utviklingsmuligheter for 

eksisterende næringsliv i hele kommunen. Det er viktig å arbeide for å sikre rammebetingelsene for primærnæringene og legge til rette for at kommunens 

naturgitte fortrinn kan utnyttes.

Bindal kommune skal utvikle Strategisk næringsplan til å bli et verktøy for å nå målene om 

næringsutvikling i kommuneplanens samfunnsdel.

 Bindal kommune skal i samarbeid med Brukstomta Næringspark/Bindal Utvikling legge til rette 

for ny næringsaktivitet

Vi skal være en attraktiv kommune som bosted, for besøkende og bedrifter. Dette innebærer at Bindal kommune skal legge til rette for attraktive arealer for 

næringsetableringer og bosetting, både sentrumsnært og i grendene.

2. Arealbruk og bolyst

1. Næringsutvikling

Bindal kommune skal utvikle attraktive boligområder i tettstedene og legge til rette for fortsatt 

spredt bosetting. Det skal være mulig å fradele store boligtomter inntil 10 dekar når dette ikke 

kommer i konflikt med viktige landbruks-, natur-, frilufts-, eller reindriftsverdier. Det skal legges 

til rette for utvikling av attraktive bomiljø.

Bindal kommune skal legge til rette for å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, 

næringsutøvelse og samfunnsliv.

Bindal kommune skal arbeide målrettet for bedre infrastruktur innen vei, havn, 

kommunikasjonstilbud, bredbånd og mobiltelefoni, herunder være aktivt deltakende i regionale 

prosjekter.

Bindal kommune skal legge til rette for verdiskaping og etablering av arbeidsplasser med basis i 

kommunens naturressurser innenfor samfunnsmessig forsvarlige rammer, herunder også 

arbeidsplasser innenfor reiseliv og akvakultur.

Bindal kommune skal gjennom målrettet bruk av næringsfondet legge til rette for etablering av 

nye bedrifter og utvikling av eksisterende næringsliv

Bindal kommune skal delta i prosesser samt engasjere seg sammen med næringslivet for å skape 

utvikling. Det framtidige næringsarbeidet skal være preget av tett samarbeid mellom ulike 

næringsaktører, herunder bl.a Brukstomta Næringspark AS, Bindal Utvikling AS, næringsforening 

og andre representanter for næringslivet

Brukstomta Næringpark/Bindal Utvikling skal være en viktig samarbeidspartner for Bindal 

kommune innenfor næringsfeltet

Bindal kommune skal stimulere til vekst og utvikling i Bindalslandbruket.

Bindal kommune skal sikre mineralressursene gjennom kommuneplanens arealdel.

Tiltaksdel til Bindal kommunes samfunnsdel 2023-2026



2 b)

Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak: Revisjon av kommuneplanens arealdel Inngår i tjenester X

Tiltak: Videreutvikle Brukstomta Næringspark Avklares X X X X

2 c)

Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak: Revisjon av kommuneplanens arealdel Inngår i tjenester X

2 d)
Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak: Revisjon av kommuneplanens arealdel Inngår i tjenester X

2 e)
Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak: Revisjon av kommuneplanens arealdel Inngår i tjenester X

2 f)
Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak: Revisjon av kommuneplanens arealdel Inngår i tjenester X

3 a)

Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak: Full barnehagedekning med tilfredsstillende åpningstider Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Pedagoger i alle pedagogstillinger Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Tilstrekkelig personaltetthet Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Utvikle kvalitet gjennom Beste Praksis (BP) Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Godkjent Trafikksikkerhetsplan Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Bedre tverrfaglig innsats (BTI) med egne kursledere i ulike verktøy Inngår i tjenester X X X X

3 b)

Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak: Bedre tverrfaglig innsats (BTI) med egne kursledere i ulike verktøy Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Lærerressurs med koordinatoransvar for Ungt entreprenørskap Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Undervisning på Ipad Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Regionalt ressurssenter, med fagnettverk for lærere x x

Tiltak: Terråk skole: videreutdanning lærere, KFK Årlig statlig bidrag X X X X

3 c)
Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak: Regional skolesatsing på Sør-Helgeland X X X X

Tiltak: Plan for tilpasset opplæring på Sør-Helgeland Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Ressursteam for spesialundervisning ved Terråk skole Inngår i tjenester X X X X

3 d)

Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak: Terråk skole: tidlig innsats, nasjonal satsing Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Ressursteam ved Terråk skole Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: LOGOS Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Tverrfaglig drøftingsteam Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Ny overgangsplan - barnehage - skole Inngår i tjenester x x x x

Tiltak: Bruk av "språkløyper" i barnehagene på Bindalseidet og Kjella (UDIR) Inngår i tjenester X X X X

3 e)
Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak: Åpen barnehage/skole (+ foreldre/-besteforeldre) Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Gi tilbud om alternativ læringsarena ved Terråk skole Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Valgfag i skolen Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Juleverksted - Terråk skole Inngår i tjenester X X X X

Skole og barnehage skal være sentrale aktører i nærmiljøet, bidra til godt samspill med 

lokalsamfunnet. 

Bindal kommune skal ha en bevisst arealbruk som legger til rette for levende bygder der dyrka 

jord holdes i hevd.

Barn og unge i Bindal kommune skal ha et oppvekstmiljø som er trygt og som gir gode utviklingsmuligheter, slik at de blir rustet til å møte samfunnets 

utfordringer. Dette skal gi positive opplevelser som gjør Bindal til en god kommune å bo i.

Kommuneplanens arealdel skal legge til rette for arealbruk og bebyggelse som sikrer forutsigbarhet 

og rask saksbehandling.

3. Oppvekstvilkår 

Bindal kommune skal ha områder som legger til rette for aktivitet, rekreasjon og friluftsliv, og 

som bidrar til å styrke folkehelsen.

Bindal kommune skal ha et helhetlig barnehagetilbud som skaper tillit hos foreldre og som er et 

trygt oppholdssted for barna. Barnehagene skal ha et kvalitetsmessig godt pedagogisk innhold 

som utvikler barn og forbereder for skole og samfunn. Kommunen skal ha barnehageplasser til 

alle som ønsker det.

Alle elever som går ut av grunnskolen i Bindal skal mestre grunnleggende ferdigheter, som gjør 

dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv.  Satsing på blant annet entreprenørskap 

skal bidra til dette. Skolen skal være en god sosial arena som gir elever en positiv utvikling. 

Bindal kommune skal utvikle service-, industri- og næringsarealer som dekker de behov som 

næringslivet har. Bindal kommune skal ha en positiv tilnærming til å innfri næringslivets ønsker 

om å utnytte naturressursene i kommunen til verdiskaping og utvikling av arbeidsplasser 

innenfor samfunnsmessig forsvarlige rammer.

Bindal kommune skal legge til rette for en bærekraftig utvikling av strandsonen hvor arealplanen 

klart definerer utbyggingsområder. Bindal kommune skal ha en positiv tilnærming i forhold til å 

innfri befolkningens ønsker om bygging i strandsonen der dette ikke kommer i konflikt med 

viktige frilufts- eller naturområder.

Grunnskolen i Bindal skal gi et undervisningstilbud av god kvalitet tilpasset den enkelte elev 

uansett ståsted. 

Det skal gis en ordinært og tilpasset undervisning som reduserer behovet for 

spesialundervisning – tidlig innsats! Det skal utvikles gode støttesystemer og godt tverrfaglig 

samarbeid.



Tiltak: Skoleball Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Den kulturelle skolesekken med bidrag fra lokale lag og foreninger Inngår i tjenester X X X X
Tiltak: Elgjakt - Terråk skole Inngår i tjenester X X X X

3 f)
Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak: Elevundersøkelsen 7. og 10. trinn Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Foreldreundersøkelse barnehage (Udir) Inngår i tjenester X X X X

3 g)

Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak: Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) Veiledning av kommunepsykolog og helsesykepleier Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: God personaltetthet og kompetanse Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Skole: handlingsplan mot mobbing Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Lokal fagdag om mobbing Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Barnehage: Beste Praksis (BP) Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Barnehage: trivselsplan (= handlings-plan mot mobbing) Inngår i tjenester X X X X

3 h)
Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak:

Bindal barnehage og Terråk skole er godkjent helsefremmende  etter kriterier fra Nordland 

fylkeskommune Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Bindal kommune skal være en trafikksikker kommune Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Bindal barnehage og Terråk skole skal ha en trafikksikkerhetsplan Inngår i tjenester X X X X

4 a)
Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak: Kulturmidler til lag og foreninger med barn og unge aktive Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Ungdomsråd Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Aktiv bistandsfunksjon tillagt kulturkonsulent Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Høst- og vårkonsert Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: UKM (ung kultur møtes) Inngår i tjenester X X X X

4 b)

Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak: Topp 10 Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Aktiv samhandling med Trollfjell geopark / Friluftsråd Inngår i tjenester X X X X

4 c)
Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak: Tilskudd badevakt Årlig kr 30 000 X X X X

Tiltak: Kulturmidler - idrett Årlig kr 85 000 X X X X

4 d)

Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak: Geografisk spredning av tilbud Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Kulturskolekonserter Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Gi tilbud gjennom den kulturelle skolesekken Inngår i tjenester X X X X

4 e)

Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak: Tilskudd Helgeland Museum Årlig tilskudd X X X X

Tiltak: Salg av bygdebøker Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Samarbeidsaktiviteter med Helgeland Museum (bl.a. til skole/ barnehage) Inngår i tjenester X X X X

4 f)

Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak: Gode muligheter for bruk av bibliotek i rådhusets åpningstid Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Minimum 2 kulturelle aktiviteter pr. år Inngår i tjenester X X X X

Bindal skal ha helsefremmende skoler og barnehager med fokus på god helse gjennom sunn mat 

og fysisk aktivitet

Det skal være et godt skole- og barnehagetilbud i kommunen, med en klar definisjon av 

nærskoler og skolekretsgrenser – en minstestørrelse på skoler og barnehager må vurderes.

Bindal kommune skal legge til rette for fysisk aktivitet for flest mulig, både gjennom idrettslag 

og folkehelse i et bredt perspektiv.    

Bindal kommune skal i samarbeid med lokale krefter stimulere til økt friluftsliv i hele 

kommunen. Naturområder skal tilrettelegges for aktiv bruk gjennom økt tilgjengelighet og 

informasjon. 

Bindal kommune skal formidle kulturhistorien på en aktiv måte både til egne innbyggere og til 

tilreisende. Bindal kommune skal videreutvikle samarbeidet med Helgeland Museum.

Bindal folkebibliotek skal tilby tidsmessige tjenester og være en attraktiv møteplass i kommunen 

og bidra til å styrke lesegleden for alle. Folkebiblioteket skal også utvikle samarbeidet med 

aktuelle institusjoner, som for eksempel skole, barnehage og institusjoner for eldre.

Bindal kulturskole skal sørge for at elevene får kulturskoleopplæring i samsvar med de evner og 

forutsetninger de har. Kulturskolen skal legge til rette for opplæring som fremmer glede i 

skapende virksomhet, personlig vekst og kunstnerisk utvikling hos elevene.

4. Kultur

Det skal være en bemanning i skoler og barnehager som sikrer at alle barn/elever opplever 

trygghet og nærhet, og får god oppfølging og blir sett i hverdagen. Det skal arbeides for å utvikle 

positiv atferd, et godt læringsmiljø og en mobbefri skole og barnehage.

Bindal kommune skal legge til rette for et variert kultur – og idrettsliv som gir trivsel, egenaktivitet og opplevelser for alle. Frivillige lag og foreningers 

virksomhet er verdifull for utviklingen av kulturlivet i Bindal kommune, og skal stimuleres.

Bindal kommune skal støtte kultur- og fritidstilbud til barn og ungdom og samarbeide med lokale 

lag og foreninger.



4 g)
Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak: Gi tilbud gjennom den kulturelle spaserstokken Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Tilby veiledningskompetanse overfor frivillig kulturliv Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Kino - 2 plasser i kommunen Årlig tilskudd X X X X

5 a)

Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak:

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, skal rulleres iløpet av første år i hver 

kommunestyreperiode Inngår i tjenester X

5 b) Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak:

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, Bindal kommune, må brukes i all 

planlegging Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Økt kompetanse innen planlegging og universell utforming Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Helsefremmende barnehage og skole Inngår i tjenester X X X X

5 c)
Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak: Alle kommunale tjenester skal gi råd og veiledning Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Informasjon i Båtsaumen, kommunens hjemmeside og Facebook Inngår i tjenester X X X X

5 d)
Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak: Revidert plan til politisk behandling Inngår i tjenester X

Tiltak: Felles aktiviteter til barn og unge, i regi av O/K Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Kartlegge: UngData og Brukerplan. Iverksette tiltak ut fra funn Inngår i tjenester X X X X

5 e)

Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak: Skolehelsetjenesten har faste dager på skolen, for samtale med barn Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Frisklivssentralen vil utvikle nye tilbud i tråd med tiltak i rehab-plan Inngår i tjenester X X X

Tiltak: Prosjekt "Bindalsbarn og unge - med vind i seglan" Tilskudd X X

Tiltak: Tema for foreldremøter i barnehager og skole, etter plan Inngår i tjenester X X X X

5 f)
Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak: Ergoterapi- og fysioterapitjenesten må være med i planarbeidet i kommunen Inngår i tjenester X X X X

6 a) Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak: KE, koordinerende enhet, mer informasjon og integrering i hele organisasjonen Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Elektronisk meldingsutveksling og vurdere opsjon som deltaker i Helseplattformen Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Fokus på flerfaglighet og sektoroverskridende arbeid Inngår i tjenester X X X X

6 b) Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak: Hverdagsrehabilitering er en del av tjenesten i helse- og omsorg Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Tverrfaglig team som beskrevet i rehab-planen Inngår i tjenester X X X X

Tiltak:

Midler tidligere brukt til Namdal Rehabilitering skal anvendes på tiltak i brukernes egne 

hjem Inngår i tjenester X X X X

6 c) Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak: I KE, koordinerende enhet, skal bruker  være med å planlegge tjenestetilbudet Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Aktivt bruke teknologi som øker brukermedvirkning Inngår i tjenester X X X X

5. Folkehelse

Det skal være fokus på å gi hele befolkningen tilgang til kunst- og kulturfaglig kompetanse, 

deltakelse og opplevelse. Bindal kulturskole skal være en aktiv kulturaktør.

Bindal kommune skal gi informasjon og veiledning i forhold til arbeid, bolig, aktivitet og 

inntektssikring.

Rusmiddelpolitisk plan og Handlingsplan mot rus skal brukes aktivt for å sikre god folkehelse for 

alle. 

Forebygging av psykiske problemer og lidelser skal være et overordnet mål innenfor alt 

forebyggende arbeid som drives innenfor de kommunale tjenestene i forhold til barn, unge og 

voksne. 

Ved oppføring av nye eller rehabilitering av eksisterende kommunale bygg skal det legges vekt 

på universell utforming 

Forebyggende og helsefremmende tiltak skal vektlegges slik at befolkningen best mulig blir i stand til å ta ansvar for egen helse og sin egen sosiale situasjon.

Bindal kommune skal yte helse- og omsorgstjenester som innbyggerne har behov for til riktig tid, med riktig kvalitet og av personell med riktig kompetanse.

Bindal kommune skal legge til rette for koordinering og samhandling mellom de ulike 

avdelingene og sektorene.

Bindal kommune skal prioritere rehabilitering og habilitering til de ulike grupper når behovet 

oppstår. Kommunen skal også ha fokus på hverdagsrehabilitering.

Det skal legges til rette for brukermedvirkning.

Som grunnlag for folkehelsearbeidet skal kommunen utarbeide oversikt over helsetilstanden i 

befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal 

blant annet baseres på tilgjengelige offentlige opplysninger, kunnskap fra helse- og 

omsorgstjenester, samt kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn. 

Folkehelse skal være sentralt i kommunal planlegging og tjenesteproduksjon.

6. Helse og omsorg



6 d) Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak:

Dagaktiviteter for hjemmeboende demente. Tjeneste i H/O tildeles etter søknad og vedtak. 

Lovpålagt i 2023 Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Aktiviteter sammen med Sykehjemmets venneforening og andre lag og foreninger Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Samarbeid med skole og barnehager om aktiviteter Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Prioritere arbeid med å følge opp mål i kvalitetsreformen "Leve hele livet" Inngår i tjenester X X X X

6 e) Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak:

Organisering av tjenesten må ta hensyn til brukernes behov og en effektiv 

tjenesteproduksjon Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Opplæringsplaner og internopplæring Inngår i tjenester X X X X

Tiltak:

Kompetanseheving i miljøtjenesten, i regi av Nord Universitet, sammen med kommunene i 

Ytre Namdal Avklares

6 f) Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak: Deltakelse i prosjektet Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Utarbeide tildelingskriterier og nivå på tjenestetilbudet Inngår i tjenester X

6 g) Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak: Dagaktiviteter for alle brukere

Del av strategisk  helse- og 

omsorgsplan X X X X

Tiltak: Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold innen somatikk, rus og psykiatri Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Innfasing av velferdsteknologi i nye bygg Pågår fortløpende X

6 h) Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak: Aktivteter på sykehjemmet og på Senteret på Bindalseidet i regi av frivillige Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Den kulturelle spaserstokken sammen med O/K og pensjonistforeningen Tilskudd X X X X

6 i) Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak: Flere av dagens kommunale boliger selges Inngår i boligplan X X X X

Tiltak:

Kommunen må ha tilstrekkelig antall boliger til utleie for målgruppen samt kommunalt 

ansatte Inngår i boligplan X X X X

7 a) Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak: Brukerundersøkelser etter plan Inngår i tjenester X X X

Tiltak: Avvikssystemer/internkontroll Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Tilsyn fra stat og andre Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Rettssikkerhet/ forsvarlighetsprinsippet Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Bedre bruk av KOSTRA til informasjon/analyse Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Forvaltningsrevisjon Inngår i tjenester X X X X

7 b)

Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak: God utnyttelse av bedriftshelsetjenesten (BHT) Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Utviklingssamtaler Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Utviklingsprogram i prosessledelse internkontroll for lederforum Prosjekt X

Tiltak: Avklare opplegg for medarbeiderundersøkelser Inngår i tjenester X

Tiltak: Temakonferanse i samarbeid med BHT og arbeidslivssenteret Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Inntil fire læreplasser til enhver tid Inngår i tjenester X X X X

7 c) Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak: Trygge og tilrettelagte arbeidsplasser Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: God og målrettet bruk av BHT og Arbeidslivssenteret Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Gode prosesser i alt arbeid Inngår i tjenester X X X X

Bindal kommune skal være en helsefremmende arbeidsplass.

Det skal gjennom aktiv og målrettet arbeidsgiverpolitikk legges til rette for at ansatte skal kunne 

føle tilhørighet og stolthet av å jobbe i Bindal kommune. Det skal være fokus på ledelse. 

7. Tjenesteproduksjon

Bindal kommune skal være en effektiv kommune som bygger på kvalitet i tjenesteproduksjonen. 

Kvalitet på kommunale tjenester skal måles gjennom blant annet undersøkelser av 

brukertilfredshet og offentlig statistikk.

Bindal kommune skal ha en effektiv tjenesteproduksjon og forsvarlig økonomisk drift. 

Bindal kommune skal være oppdatert i forhold til utviklingen innenfor helse og omsorgstilbudet 

og iverksette nye ideer og tanker i tråd med utviklingen. Kommunen skal ta i bruk 

velferdsteknologi der dette er hensiktsmessig.

Bindal kommune skal ut fra boligsituasjonen bidra til at det etableres tilstrekkelig antall boliger 

for befolkingen. Det skal være tilstrekkelig antall boliger for omsorgstrengende og 

vanskeligstilte.

Bindal kommune skal legge til rette for et godt samspill med frivillige ressurser i lokalsamfunnet, 

og bruke disse til å skape sosiale treffpunkter. 

Tjenestetilbud som drives døgnkontinuerlig skal sentraliseres, ut fra begrensinger i økonomi og 

personalressurser.

Eldre innbyggere i Bindal kommune skal ha mulighet til å leve et selvstendig liv med god 

livskvalitet

Tjenestetilbudet skal samordnes slik at ressurser utnyttes og tjenestetilbud fremstår som godt 

koordinert.



Tiltak: Aktiv sykefraværsoppfølging Inngår i tjenester X X X X

7 d)

Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak: Faste lederbidrag til kommunikasjonskanaler Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Innarbeide verdier i daglig bruk Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Bruk av felles godkjente maler og standarder Inngår i tjenester X X X X

7 e)
Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak:

Omstilling / redusere kommunens utgiftsnivå slik at dette kan tilpasses driftsnivå. Eget 

prosjekt X X X X

7 f)

Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak: Utvidet IKT-samarbeid på Sør-Helgeland X X X X

7 g) Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak: Bedre system for budsjettoppfølging/rapportering Inngår i tjenester

7 h)
Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak:

Bindal kommune skal ta aktivt del i arbeidet i Digitale Helgeland, og utnytte de muligheter 

dette samarbeidet gir X X X X

Tiltak: Videreutvikle nettside Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Utvidet IKT-samarbeid på Sør-Helgeland X X X X

Tiltak: Velferdsteknologi Inngår i tjenester X X X X

7 i)

Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak: Ytterligere reduksjon i papirbruk Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Følge opp energiplan Inngår i tjenester X X X X

Tiltak: Ved utskifting av kommunens biler vurderes el-biler Inngår i tjenester X X X X

7 j)

Beløp 2023 2024 2025 2026

Tiltak: Jevnlig tema på ledermøter Inngår i tjenester X X X X
Tiltak: Aktiv bruk av og økt søking på eksterne midler i tilskuddsportalen Inngår i tjenester X X X X

 Bindal kommune skal ha god kunnskap om ulike regionale og nasjonale tilskuddsordninger, slik 

at man aktivt kan benytte disse for å bidra til å realisere samfunnsplanens mål. 

Kommunens enheter må til enhver tid ha god økonomisk styring som sikrer bærekraft og 

langsiktighet.

Det skal være en målrettet strategi i forhold til hvordan man informerer og kommuniserer med 

alle interessenter. Bindal kommune skal ha et bevisst forhold til egen identitet og omdømme.

Bindal kommune skal god økonomisk handlefrihet. Dette skal sikre handlingsrom for å nå 

målene i kommuneplanens samfunnsdel.

Det skal søkes å investere i infrastruktur, kompetanse og løsninger, både lokalt og regionalt, som 

kan redusere framtidige driftskostnader. Eksisterende og nye bygninger og lokaliteter skal være 

tilpasset kommunens behov. 

Bindal kommune skal legge til rette for at tjenester er tilgjengelige ved hjelp av moderne 

kommunikasjonsteknologi

Problemstillinger innen klima- og energibruk skal være sentrale i all kommunal virksomhet og 

utvikling slik at tiltak innarbeides i langsiktige handlings- og årsplaner. Skogens potensial til CO2-

binding skal utnyttes optimalt, innenfor forsvarlige rammer knyttet til biologisk mangfold og 

uberørt natur.
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