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1. BAKGRUNN 
Etter noen år med betydelig merforbruk snudde trenden i 2017. Merforbruket ble snudd fra 

9,2 mill. kr i 2016 til 3,6 mill. kr i 2017. Den gode trenden fortsetter i 2018. Da er det 

budsjettert med en et mindreforbruk på kr 3,7 mill. kr, som i sin helhet går med til å dekke 

inn tidligere års merforbruk. Det er en endring på 7,4 mill. kr fra 2017. I 2019 blir det 

budsjettert med et mindreforbruk på 4,9 mill. kr som går til inndekking av tidligere års 

merforbruk. Hvis forutsetningene holder vil Hamarøy kommune ha et akkumulert merforbruk 

på 17,6 mill. k ved utgangen av 2019. 

 

Omstillingen av Hamarøy kommunes økonomi er lang større enn de som framkommer i 

forpliktene plan. Fra 2017 til 2018 ble kommunens inntekter knyttet til flyktninger redusert 

med 9,3 mill. kr. Denne negative trenden fortsetter i 2019. Reduksjonen fra 2018 til 2019 er 

på 10,6 mill. kr. Kommunen har i tillegg til å dekke inn akkumulert merforbruk gjennom 

forpliktende plan også redusert utgiftene for å dekke inn inntektsbortfallet fra 

flyktningesektoren, til sammen ca. 19,9 mill. kr de to siste årene. Hadde inntektene til 

flyktninger holdt seg på 2017 nivå ville kommunen ha vært ferdig med å dekke inn det 

akkumulerte merforbruket i 2019. 

 

Flyktningesektoren er en stor utfordring i årene som kommer og for nye Hamarøy kommune. 

Uten nye flyktninger må kommunen fram mot 2022 i praksis avvikle flyktningetjenestene. Det 

betyr at inntektene knyttet til flyktninger reduseres med ytterligere med 16,3 mill. kroner 

fram mot 2022. Samtidig kan den nye kommunen dra med seg utfordringer på barnevern og 

sosiale ytelser. 

 

Flyktningemidlene er frie inntekter som kommunen kan disponere fritt så lenge flyktningene 

har et tilfredsstillende tilbud. En brorpart av inntektene har gått med til å dekke utgiftene 

til flyktningetjenesten, noe til helsesøster, voksenopplæring, barnevern, sosialhjelpsutgifter 

og i tillegg går det midler inn i den øvrige driften. 2019 markerer et skille, driften ved HIS er 

redusert til et minimum og midlene som har gått inn i den øvrige driften er i all hovedsak 

«drenert» ut. I 2019 dekker flyktningemidlene utgiften til HIS og de avledede tjenestene. 

Hvis utgiftene til barnevern og sosiale ytelser holder seg på samme nivå i 2020 som i 2019 vil 

ikke inntektene være tilstrekkelig til å dekke opp disse utgiftene. 

 

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

utfordringer også i 2019. 

 

Det arbeides med alle tre ordningene. Nord-Salten barnevern skal oppløses og et barnevern 

for nye Hamarøy kommune skal etableres så raskt som mulig enten i egen regi eller i 

samarbeid med andre kommuner. Kommunen ønsker å få kontroll med utviklingen i sosiale 

ytelser ved å styrke oppfølgingen av voksne flyktninger og etablere et tilbud til unge voksne 

som faller utenfor. På Hamarøy bygdeheim spares det, men omstillingstiltaket tar lengre tid 

enn forutsatt. I forhold til 2018 vil arbeidet med disse områdene blir intensivert, spesielt 

omstillingsarbeidet på Hamarøy bygdeheim.. 

 

Inntektsbortfallet fra flyktningesektoren medførte et betydelig arbeid med å redusere 

driften før kommunen var i posisjon til å arbeide med forpliktende plan. I tillegg til de 

tiltakene som ligger inne i forpliktende plan for 2019 har kommunen redusert utgiftene som 

følger: 
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Oversikt over nedtrekk i budsjettet (reduserte inntekter/utgifter) 

Administrasjon    ca. 1,30 mill.kr 

Oppvekst             ca. 5,30 mill.kr 

Helse- og omsorg ca. 0,60 mill. kr 

Teknisk enhet      ca. 0,95 mill.kr 

Næring og kultur  ca. 0,95 mill. kr. 

Finans                  ca. 2,50 mill. kr 

Til sammen   ca.11,60 mill. kr  

 

HIS tar brorparten av nedtrekket på Oppvekst. 

 

I forhold til forpliktende plan for 2018 – 2021 er det en rekke tiltak som er gjennomført eller 

som ligger inne i budsjettet som konsekvensjusteringer. 

 

De prosjektene som er gjennomført er Tiltak 1 og 2 knyttet til HIS på til sammen ca. 0,7 

mill. kr. Disse tiltakene har en varig driftseffekt. De tiltakene knyttet il HIS, som ligger inne 

i budsjettet for 2019 kommer i tillegg. I tillegg var det lagt inn en engangsinntekt fra 

havbruksfondet på 1,6 mill. kr. Denne inntekten kan ikke videreføres i 2019. Det er lagt inn 

en reduksjon i bemanningen på voksenopplæringen med en stilling på 0,6 mill. kr. Denne har 

en varig effekt hvis kommunen ikke mottar flere flyktninger. I tillegg er det lagt inn frikjøp 

IKT og utgifter til valg med til sammen 0,6 mill. kr. Tiltaket gjelder frikjøp for å arbeide for 

fellesnemda og er en effekt som bare kommer i 2019. 

 

 

2. FORPLIKTENDE PLAN - UTFORDRINGER 
En hovedutfordring i arbeidet med forpliktende plan er at Hamarøy kommune slås sammen 

med Tysfjords vestside fra 1.1.2020. Vi har ikke oversikt over den nye kommunens økonomi 

og de økonomiske utfordringene den nye kommunen står overfor. Hamarøy har i 2018 tatt 

kontroll med merforbruket. Budsjettet for 2019 er meget stramt, men ledergruppen er 

innstilt på å kjempe for å holde budsjettet. I løpet av 2019 har kommunen skjerpet sine 

regnskapsrutiner. Regnskapene avlegges den 15. hver måned. Det gjør det mulig for lederne 

å føre kontroll med budsjettet hver måned. Samtidig har kommunen ryddet i kontostrukturer 

og fått et mer konsistent system. Kommunen har og tatt i bruk Stratsys og er i ferd med å 

lage økonomiske rapporter i Stratsys. Disse vil bli tatt i bruk i 2019. Bedre rutiner og bedre 

prosesser for økonomioppfølging skal gi bedre muligheter til å føre budsjettet for 2019 i havn 

på en god måte. 

 

Forpliktende plan for Hamarøy legger opp til at kommunen skal ha dekt inn sitt merforbruk i 

2021. Det forutsetter at nye Hamarøy kommunes økonomi er i balanse og at kommunen kan 

hente ut de forutsatte effektene. De foreslåtte tiltak for 2019 er realistiske. Kommunen har i 

2018 kontroll med økonomien. Hvis trenden fortsetter i 2019 bidrar ikke Hamarøy kommunen 

til å øke akkumulert merforbruk i nye Hamarøy. I 2018 og 2019 betaler kommunen ned på det 

akkumulerte merforbruket med 7,8 mill. kr. Ved sammenslåingen arver nye Hamarøy 

kommune ca. 17,5 mill. kr i akkumulert merforbruk fra Hamarøy kommune. Det vil være 

arven fra gamle Tysfjord kommune som representerer utfordringen for nye Hamarøy 

kommune. Hvor stor denne utfordringen er i form av merforbruk knyttet til virksomheter på 

Tysfjords vestside har vi ingen oversikt over nå, men det foregår et arbeid i dag for å dekke 

det underliggende merforbruket i Tysfjord kommune. Dette arbeidet vil ferdigstilles i løpet 
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av 2018. Samtidig er arbeidet startet med å framskaffe en oversikt over Tysfjord kommunes 

eiendeler og gjeld, inntekter og utgifter for å kunne foreta et endelig oppgjør. 

Budsjettsystemet Arena er tilrettelagt for å ta inn de delene av kommunes økonomi som 

angår nye Hamarøy kommune. Hvis alt går eter planen vil det være mulig I løpet av første 

kvartal å presenter de første beregningene på nye Hamarøy kommunes økonomi. 

 

  

 

3. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 
Det er vanskelig å dra noen slutninger om nye Hamarøy kommunes økonomi all den tid vi ikke 

kjenner inntektene, eller har mulighet til å lage et konsekvensjustert budsjett for nye 

Hamarøy kommune. 

 

Inntektsbortfallet på HIS er den største utfordringen i kommunes økonomi. Barnevern, sosiale 

ytelser og Hamarøy bygdeheim er store økonomiske utfordringene i 2019 og kommunen vil 

sette fokus på disse områdene i året som kommer. For øvrig er det ingen store utfordringer 

og de normale svingningene i inntekter og utgifter som følger av endringer i statens 

rammebetingelser til kommunene blir håndtert i den ordinære økonomiplanprosessen.  
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4. OVERSIKTER 

4.1 Innsparingstiltak 

 
Alle beløp i hele kroner 

 

4.2 Inndekning av akkumulert merforbruk 

Alle beløp i hele kroner 

 
 

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

2022. 

 

 

 

5. TILTAK 

 5.1 Tiltak 1-16 

 

 

 

Tiltak: 003 

Tiltaksnavn: Skutvik barnehage 

Ansvarlig: Kurt Fossvik 

 

Bakgrunn og forutsetninger 

Forpliktende Plan 2019 2020 2021 2022 2019-2022

Nr Tiltak

3 Nedleggelse -Skutvik bhg 1 073 000      1 980 000     1 980 000      1 980 000        7 013 000     

6 Avd 4 Sykehjemmet 1 700 000      1 700 000     1 700 000      1 700 000        6 800 000     

7 Vaskeri Sykehjemmet 300 000         300 000       300 000         300 000           1 200 000     

8 Redusert drift svømmehall -               900 000       900 000         900 000           2 700 000     

9 Innhavet Ungdomsskole -               1 500 000     1 500 000      1 500 000        4 500 000     

10 Ulvsvåg Grendehus 79 000          79 000         79 000          79 000            316 000        

11 Skutvik Idrettsbygg 30 000          30 000         30 000          30 000            120 000        

12 Skolekantine 200 000         200 000       200 000         200 000           800 000        

13 Renhold 200 000         200 000       200 000         200 000           800 000        

14 0-Konsesjon 180 000         180 000       180 000         180 000           720 000        

Sum 3 762 000    7 069 000   7 069 000    7 069 000      24 969 000    

Inndeking 

Beløp 2018 2019 2020 2021 2022 Totalt 

Akkumulert merforbruk: 

År 2010 2 216 423    2 216 423   2 216 423   

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

År 2015 8 785 565    171 707     3 762 000           4 851 858   8 785 565   

År 2016 9 158 610    2 217 142   6 941 468   9 158 610   

År 2017 3 440 907    127 532     3 313 375   3 440 907   

Totalt akkumulert merforbruk 25 213 375 4 000 000 3 762 000         7 069 000 7 069 000 3 313 375 25 213 375 

 Estimert inndekning i drift for 2018 er satt til 4 MNOK.
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Antall barn i Skutvik barnehage vil fra høsten 2018 ha fem barn, tilsvarende 7, 2 plasser. 

Minimumsbemanning vil være 320 % for 2018. Det kan bli ytterliggere reduksjon i antall 

barn fra høsten 2019. Med så få barn vil det være mulig å legge ned barnehagen fra 

høsten 2019. Barn som har behov for barnehageplass tilbys dette i Marielund barnehage 

på Oppeid 

 

Mål 

Å tilpasse barnehagetilbudet i kommunen til faktisk behov 

 

Interessenter 

Foresatte, ansatte, næringsliv og skolen. 

 

Økonomi 

Besparelse 2019 2020 2021 2022 

 1 073 000 1 980 000 1 980 000 1 980 000 

 

 

Tiltak: 006 

Tiltaksnavn: Avd. 4 Sykehjemmet 

Ansvarlig: Grete Prestegård 

 

Bakgrunn og forutsetninger 

En ressurskrevende bruker har gått bort og 5 årsverk frigjøres til andre formål. 

Egenandel på ressurskrevende bruker er kr 1 600 000 i året. Hjemmetjenestenes 

kapasitet styrkes med 2 årsverk for å ivareta flere brukere som bor hjemme og i 

omsorgsboliger. Vi unngår innleggelser på sykehjemmet, og gjør det mulig å legge ned 

Avd. 4 ved sykehjemmet - noe som gir besparelser. Reduksjon av ca 3 årsverk på 

sykehjemmet. Første året er dette reduksjon av innleie vikarer. 
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Mål 

Øke kapasiteten på hjemmetjenestene og redusere behovet for sykehjemsplasser. 

Reduksjon av ansatte sykehjemmet.  

 

Interessenter 

Ansatte, ledere, tillitsvalgte, vernetjenesten, rådet for eldre og funksjonshemmede.  

 

Økonomi 

Besparelse 2019 2020 2021 2022 

Redusert lønn 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 

 

 

Tiltak: 007 

Tiltaksnavn: Sykehjemmet vaskeri 

Ansvarlig: Grete Prestegård 

 

Bakgrunn og forutsetninger 

Sykehjemmets vaskeri er nedslitt. Kommunen har vært i kontakt med Tysfjord ASVO for 

å få dem til å overta renhold av tøy til sykehjemmet. Det ligger en potensiell besparelse 

på kr 500 000. En rekke småoppgaver må løses i forbindelse med omleggingen, vask av 

privat tøy, organisering av tøy etter at ASVO har levert etc. 

 

Mål 

Redusere utgiftene til vaskeritjenester ved sykehjemmet. 

 

Interessenter 

Tysfjord ASVO, ansatte, tillitsvalgte, verneombud 

 

Økonomi 

Besparelse 2019 2020 2021 2022 

Reduserte 

vaskeriutgifter 

300 000 300 000 300 000 300 000 

 

 

Tiltak: 008 

Tiltaksnavn: Bassenget på Innhavet 

Ansvarlig: Hilde Fredheim / Petter Staal 

 

Bakgrunn og forutsetninger 

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

svømmeunderundervisning i Hamarøy kommunes regi foregår i dette bassenget. Etter 

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

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

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

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

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

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

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

tilskudd. For summen vil være på ca. 1,7 millioner  
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Mål 

Effektiv og rasjonell drift av basseng i et helhetlig perspektiv. 

 

Interessenter 

Hamarøy hotell, Sagfjord IL, Sagfjord lokalutvalg,   

 

Økonomi 

Besparelse 2019 2020 2021 2022 

 0 900 000 900 000 900 000 

 

 

Tiltak: 009 

Tiltaksnavn: Innhavet ungdomsskole 

Ansvarlig: Kurt Fossvik 

 

Bakgrunn og forutsetninger 

Med kommunesammenslåing kan ungdomsskolen på Innhavet flyttes til Drag skole. 

 

Mål 

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

kvalifiserte lærere i henhold til lov og forskrift. 

 

Interessenter 

Foresatte, ansatte, næringsliv 

 

Økonomi 

Besparelse 2019 2020 2021 2022 

Reduserte utgifter 0 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

 

 

Tiltak: 010 

Tiltaksnavn: Ulvsvåg grendehus 

Ansvarlig: Hilde Fredheim 

 

Bakgrunn og forutsetninger 

Ulvsvåg grendehus mottar driftsstøtte fra kommunen. 

I henhold til avtale skulle Hamarøy kommune dekke en andel av driftsutgifter til huset. 

De faktiske forhold er at alle driftsutgifter er dekket av kommunen, også etter 

skolenedleggelsen. 

Grendehuset var etablert som et andelslag AL, som i dag ikke er en aktuell driftsform.  

Styret har ikke fattet vedtak om formell omgjøring. I realiteten kan allikevel driften 

ansees som et SA (samvirkeforetak).  Hamarøy kommune har en representant i styret.    

 

Mål 

Oppfølging av de avtaler som er inngått - og vedtatt av Kommunestyret da grendehuset 

ble bygget 2002/03. Tilpasning av driften og avtalene etter nedleggelse av Ulvsvåg skole 

høsten 2013.  I dag er det kun barnehage i nabobygget og de benytter ikke grendehuset.  
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Interessenter 

Ulvsvåg grendehus AL (SA), IL Sørulf, Ulvsvåg lokalutvalg.  

 

Økonomi 

Besparelse 2019 2020 2021 2022 

 79 000 79 000 79 000 79 000 

Tiltak: 011 

Tiltaksnavn: Skutvik idrettsbygg 

Ansvarlig: Hilde Fredheim 

 

Bakgrunn og forutsetninger 

Skutvik skole var kommunalt drevet inntil høsten 2016.   

I bygget på Skutvik er det utbygd en funksjonell gymsal med spillemidler, noe tilbake i 

tid.    

Videre ble det etablert et treningsrom med hjelp av folkehelsemidler.  Rommet ble 

utvidet i 2016 og er drevet av Skutvik IL. Det betales ikke leie for arealene.  

Da Skutvik Montessoriskole ble etablert i skoledelen av bygget, ble denne skilt ut.  

Skolen fikk videre bruksrett til gymsal og fellesarealer. Imidlertid ble det ikke inngått 

formelle avtaler for noen av disse forhold.  Det er uklare avtaler mellom Hamarøy 

kommune og Montessoriskolen.  

Gymsal og areal for treningsrom er finansiert med spillemidler og er et kommunalt bygg.  

 

Mål 

Etablere klare avtaler med Skutvik Montessoriskole om bruksrett til fellesdelen med 

gymsal.   

Etablere avtale om disponering av treningsrom med Hamarøy IL og tilgang til fellesareal 

med garderober, toalett og foaje.   

 

Interessenter 

Skutvik Montessoriskole.  Skutvik IL. Skutvik velforening.  

Medansvarlige i denne sak må også være: Kurt Fossvik og Petter Staal  

Jfr. ansvar for bygningsmasser  

 

Økonomi 

Besparelse 2019 2020 2021 2022 

 30 000 30 000 30 000 30 000 

 

 

Tiltak: 012 

Tiltaksnavn: Skolekantine videregående 

Ansvarlig: Hilde Fredheim 

 

Bakgrunn og forutsetninger 

Skolekantinen på KHVGS overdras til Nordland fylkeskommunen. 

Kantinen drives i et kommunalt bygg. Ansvar for driften hviler på kommunen.   

80 % kantinemedarbeider og 15 % renholder.  

Det selges kantinetjenester til Hamarøy sentralskole.   
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Det foreligger ikke avtale mellom kommunen og fylkeskommunen. Men etter en tidligere 

muntlig avtale er praksisen at fylkeskommunen betaler kr. 122.000,- årlig tilskudd til 

driften.     

 

Mål 

Hamarøy skolekantine overdras til Nordland fylkeskommune.  NFK ivaretar ansvar for 

driften.  

Det inngås leieavtale for bygget.   Det kan evt. inngås avtale med HK om kjøp av 

kantinetjenester til ungdomsskolen på Oppeid.  

 

Interessenter 

Knut Hamsun vg. skole.   Hamarøy sentralskole  
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Økonomi 

Besparelse 2019 2020 2021 2022 

 200 000 200 000 200 000 200 000 

 

 

Tiltak: 013 

Tiltaksnavn: Renhold 

Ansvarlig: Petter Staal 

 

Bakgrunn og forutsetninger 

Renholdfaget i kommunen i Hamarøy kommune har de siste årene hatt liten grad av 

faglig ledelse og noe uryddig personalledelse. Rektorer, barnehageledere og andre 

byggledere har styrt arbeidet fra dag til dag, mens renholderne i stor grad har vært 

ansatt på teknisk enhet.  

 

Vi har i Hamarøy 13 renholdere med stillingsprosenter som varier mellom 26 og 100, 

midlertidige og faste ansettelser. I tillegg kommer stillinger i Tysfjord vestside etter at 

kommunen er sammenslått. I Tysfjord er renhold godt ledet i dag og man ser ikke for seg 

at det er mye å spare i Tysfjord vestside. 

 

Ved å utvikle avdelingen utstyrsmessig, og gå fra deltidsstillinger til heltidsstillinger og 

med større grad av fagledelse vil man kunne spare inn minimum et halvt årsverk.  

 

Mål 

Etablere en effektiv og faglig sterk renholdsavdeling med god personalmessig 

ivaretakelse av medarbeiderne. 

  

Interessenter 

Renholdere med deres representanter, Byggledere (Rektorer, Barnehageledere osv.) 

 

Økonomi 

Besparelse 2019 2020 2021 2022 

 200 000 200 000 200 000 200 000 

 

 

Tiltak: 014 

Tiltaksnavn: Saksbehandling 0-konsesjon 

Ansvarlig: Petter Staal 

Bakgrunn og forutsetninger 

Hamarøy kommune ønsker å utrede økonomiske og bosetningsmessige konsekvenser 

av å kutte 0-konsesjon. Hamarøy kommune har utredet dette i 2013 og kom da fram 

til at man skulle avventet en forventet lovendring fra regjeringen, som hadde som en 

del av regjeringsplattformen at boplikten skulle oppheves.  

 

Hva er 0-konsesjon  

For å hindre at eiendommer som bør brukes til helårsbolig blir brukt til fritidsformål, har 

Hamarøy kommune bestemt at reglene om konsesjonsfrihet uten boplikt ikke gjelder.  
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Kommunen skal gi konsesjon uten vilkår om boplikt når det ikke er nødvendig å hindre at 

eiendommen blir brukt til fritidsformål. Ved denne avgjørelsen kan det blant annet 

legges vekt på eiendommens beliggenhet, herunder om det området der eiendommen 

ligger i har karakter av å være et utpreget fritidsområde, bebyggelsens art og standard, 

hvor lang tid det er gått siden eiendommen er brukt som helårsbolig, hvor lang tid den 

ble brukt som helårsbolig, og om det er påregnelig at andre vil kjøpe eiendommen for å 

bruke den til helårsbolig. 

Konsesjon uten vilkår om boplikt skal også gis dersom kommunen finner det godtgjort at 

eiendommen bare kan avhendes som helårsbolig til en pris som er vesentlig lavere enn 

prisnivået for tilsvarende helårsboliger i området. 

Oppheving av-0 konsesjon – differensiert forskrift 

Erfaringen med 0-konsesjonsregelen i Hamarøy kommune er at den ikke har bidratt i 

nevneverdig grad til å styrke bosettingen. Det er etterspørsel etter boliger i tettstedene, 

mens det i mindre tettbygde strøk er problemer med å få solgt hus til boligformål. I slike 

områder er det ikke grunnlag for å praktisere 0-konsesjon. Her vil det i enkeltsaker bli 

innvilget konsesjon, ettersom selgere vil kunne dokumentere at de ikke får solgt boligen 

annet enn til fritidsformål. Dersom kommunen vurderer å innføre ei differensiert 

forskrift, må man ha en vurdering av hvor et slikt regelverk er nødvendig for å hindre at 

eiendommer som bør brukes til helårsbolig blir brukt til fritidsformål. 

 

Saksbehandling når en kommune vil endre eller oppheve forskriften 

Saksbehandlingen begynner gjerne med at kommunen bestemmer seg for å se nærmere 

på om det er behov for å endre eller oppheve forskriften. Administrasjonen får i oppdrag 

å evaluere hvordan forskriften virker i dag for å avdekke behovet for endringer. Dette 

kan gjelde både forskriftens geografiske og materielle virkeområde etter 

konsesjonsloven § 7. Saken skal både utredes og sendes på høring før kommunestyret 

endelig tar stilling til og vedtar endring eller oppheving av en forskrift, se 

forvaltningsloven § 37. Høringsfristen bør være på 6 uker. Det er viktig at man begrunner 

hvorfor man vedtar å endre eller oppheve forskriften. 

  

 

Det antas at behandling av 0-konsesjon totalt hos service og saksbehandler i Steigen 

totalt utgjør 25 % stilling.  

 

Hamarøy og Vågan (Vågan har en differensiert løsning) er pr nå de eneste 

kommunene i Nordland som har 0-konsesjon. 

 

Mål 

Unngå kostnader for unødvendig saksbehandling av 0-konsesjon.   

 

Interessenter 

Befolkning (skal på høring), FUP, Kommunestyre, Landbruksavd. I Steigen, Kultur og 

næring, Service og Teknisk 

 

Økonomi 
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Besparelse 2019 2020 2021 2022 

 180 000 180 000 180 000 180 000 
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6. ANDRE TILTAK 

7.1 Innføring av strategisk styringssystem 

I forpliktende plan 2018 - 2021 ble det annonsert at kommunen skulle ta i bruk Stratsys. 

Kommunen har, som annonsert tatt i bruk Stratsys. Stratsys er et webverktøy for 

virksomhetsstyring der planlegging, rapportering og oppfølging av vedtak kan organiseres i et 

system. Rapportering fra Arena, X-ledger (regnskapssystemet), årshjul, planer kan organiseres i 

Stratsys. 

 

Kommunen har tatt i bruk møtemodulen i ledermøtene, budsjettering og økonomisk rapportering 

skjer gjennom Stratsys. Fra 1.1.2019 vil oppfølging av politiske vedtak tas i bruk, 

rapporteringsrutinene vil bli videreutviklet og det lages et budsjettsystem for nye Hamarøy der 

Tysfjords budsjett og regnskapstall samles og skal utgjøre nye Hamarøy kommunes 

budsjettsystem. 

 

Møtemodulen vil bli utvidet til å gjelde flere møteserier. Planer som legges for den nye 

kommunen vil og legges inn i Stratsys.  

7.2 Oppstart av lederutvikling og teambygging 

Arbeidet med å implementere forpliktende plan og Stratsys krever endringsledelse og et 

lederteam som arbeider bedre sammen rundt felles saker. Iverksetting av forpliktende plan og 

innføring av Stratsys dras inn i dette arbeidet og benyttes som saker i arbeidet med å utvikle 

teamene og endringsledelse. Kommunen er så smått kommet i gang med en ledelses og 

teamutviklingsprosess.  
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