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Saksopplysninger

H entet fra nyt t øko nom ir e g le ment : jfr . pkt 3 .2 .3
Kommunestyret skal etter kommunelovens §§ 14-2 til 14- 4 med forskr ifter fatte vedtak om henholdsvis
økonomiplan og årsbudsj ett .

Økonomiplanen skal vise hvordan langsikt ige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale
planer skal følges opp.

Økonomiplanen og årsbudsj ettet skal vise kommunestyrets eller fylkest ingets prioriteringer og
bevilgn inger og de må lene og premissene som økonomiplanen og årsbudsj ett et bygger på. De skal også
vise utviklingen i kommunens eller fylkeskommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentl ige
langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsj ett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsj ettåret.

Økonomiplanen og årsbudsj ettet skal settes opp i balanse og være rea list iske, fullstendige og oversiktlige.
Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsj ett et skal deles inn i et
driftsbudsj ett og et investeringsbudsj ett og st illes opp på samme måte som økonomiplanen.
Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningsloven §
11- 1 fjerde ledd.

Kommunestyrets vedtak om driftsbudsj ettet følger nettobudsj etteringsprinsippet og skal hva gjelder
forskr iftens § 5-4 andre ledd spes ifiseres på enhetsnivå. Rammeområdene er sammensatt i henhold t il
gjeldende administrative organisering og den interne kontoplanen.

Kommunestyrets vedtak om investeringsbudsj ettet skal i henhold t il forskriftens § 5-5 andre ledd vedtas
på prosj ektnivå.

Hentet fra nyt t øko nom ir e g le ment : jfr . pkt 4 .2
Kommunestyret selv vedtar handlingsplan/ årsbudsjett i henhold til kommuneloven § 14 -2.

Kommunestyret selv vedtar driftsbudsj ettet på netto driftsramme pr. enhet og investeringsbudsj ettet på
brutto prosj ektnivå. Dette innebærer at det kun er kommunestyret som kan vedta endringer i
handlingsplan/ årsbudsjettet som påvirker den budsj etterte rammen.

Ved vesent lige endringer i kommunens økonomi vurderes om handlingsplanen skal fremlegges til ny
behandling.
Kommunestyret SEL V beholder myndighet til aregulere årsbudsj ettet ved bruk av disposisj onsfondet.

Handl i ng s r e g l e r
Kommunens ansvar for aivareta egen økonomi og handlingsrom på lang sikt tydeliggjøres i den nye
kommuneloven. Kommunen pålegges plikt til afastsette finansielle målta ll (lokale handlingsregler)
Jfr . kommunelovens kap. 14.

Økonomien skal forvaltes slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over t id. Kommunen skal
forvalte finansielle midler og gjeld på en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko, blant annet
slik at betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall.

Kommuneloven inneholder med andre ord en lovfestet plikt til abenytte finansielle målta ll som verktøy
for langsiktig styring av kommunens økonomi. Derimot inneholder ny kommunelov ikke noen klare
føringer til hvilke måltall som kan være aktuelle. Kommunen må selv definere gode og relevante målta ll,
som kan bidra ti l asynliggjore økonomiske prioriteringer på en enkel og lettfattelig måte. De finansielle
må ltallene skal fungere som rammer for budsj ettarbeidet, men er ikke bindene.
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Finansielle maltall Kommentar

Merforbruk i dr i ftsregnskapet t il kommunekassen eller

Inndekning  av  underskudd
fylkeskommunekassen skal dekkes inn året etter at det oppsto. Hvis
merforbruket ikke kan dekkes inn året ett er at det oppsto, skal det dekkes
inn senest det andre året etter at det oppsto.

Nett o drift sresult at minimum
Nøkkelt allet fort eller hvor sunn kommuneøkonomien er

1,75
Nett o lånegjeld maksimum 80 Nøkkelt allet fort eller i hvilken grad gjelden tynger kommunen. Utgjør gjelder
%  av  brutt o driftsinntekter over  100%  av  inntekten er kommunen svært eksponert ovenfor renteendringer

Vedlikehold skal som minimum Kommunen forvalter en stor bygningsmasse. Bevilgninger t il vedlikehold gjør at
bevare formuesverdien byggenes verdi, f unksj onalitet og kvalitet bevares  over  t id.

Disposisj onsfond minimum 5% Nøkkelt allet sier noe om hvor st or økonomisk buffer kommunen har for sin
av  brutt o driftsinntekter lopende drift
Inntekter budsjet teres iht KS- Modell for beregning  av  rammet ilskudd. Modellen håndterer også et anslag på
prognosemodell skatt slik at det beregnes inntektsutjevning for kommunen.
Økt akt ivitetsnivå skal ha sikker

Gir god økonomistyring.
finansiering

,

,

,

Vurdering

Budsjett et for 2021 er fremdeles preget av en del usikkerhet . Regnskapsmessig ser det ut som om 2020
kan gå i balanse. Usikkerheten knytt er seg t il at oppgjøret ett er Snillfj ord enda ikke er ferdig og at store
inntekter knytt es opp mot markeder som kan endres fort - som aksjeut byt te Trønderenergi, Svorka og
Havbruksfondet . Spesielt Havbruksfondet kan variere mye. Det er budsjett ert 30 mill. kroner i drift for
2020. Result atet ble ca. 26,6 mill. kroner. For 2021 er det varslet 12,3 mill. kroner. Alt ligger i drift i 2020.
Det vil si at samme inntekt er framskrevet i 2020, hvilket betyr at vi start er med et handicap bare på
grunn av Havbruksfondet på 17,6 mill. kroner (differanse mellom budsjett ert 2020 og kjent inntekt
2021).
Drift sutgift ene er beregnet t il 544,3 mill. kroner. Av dett e utgjør lønn inkl. sos.utg. 403,5 mill. kroner.
Det vil si 75  %.  Det er helt avgj rende aha kont roll på denne delen av budsjett et .
Gjeld, pensjonsforpliktelser m.m. er en del av usikkerheten. I statsbudsjett et er det lagt opp t il fr ie
inntekter (skatt og ramme) på kr. 406.100.000 for Heim kommune. Ut fra regnskap 2020 har rådmannen
foretatt egen vurdering av skatteinntekter. De fr ie inntektene er da øket t il 409.800.00 i rådmannens
konsekvensj usterte budsjet t. Skatteendringen i Heim har ikke fulgt samme linje som landet for øvrig da
Covid19 ikke har hatt fullt så stor negat iv virkning.

Det konsekvensjusterte budsjett et legges fram med et underskudd på 47,6 mill. kroner.

Dette framkommer slik:
• 37,1 mill. kroner er konsekvensjustert som bl.a. redusert havbruksfond med 17,6 mill. kroner.

Redusert rammet ilskudd (innbyggert ilskudd) pga befolkningsnedgang på 3,3 mill. kroner.

• 9,5 mill. kroner gjelder følgekonsekvenser for poster med artsavhengighet som f .eks. pensjon og

prisendringer.

I Heim kommune legges det opp t il en del investeringer som delvis er forankret i intensj onsavtalen;
rehabilit ering av skole og barnehage på Ven og svømmeanlegg på Lia bø. I t illegg er sykehjemmet på
Lia bø under ombygging og rehabilit ering.

,
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På Kyrksæterøra legges det opp t il nytt bibliotek pa Kulor' n. Biblio teket belaster imidlert id ikke
drift sbudsjett et da øket drift mot regnes mot redusert leie i Meierigården og redusert leiekost nad på
Kulr' n som folge av kjp .
På selvkostområdet er ny vannkilde på Kyrksæterøra under ut redning. Det gjenstår nå 3 alt ernat iver;
Rovatnet , Vinda Isvat net med evt. Ånnavat net i t illegg og grunnvann. Sak om valg av vannkilde fremmes
for polit isk behandling i oktober / november i 2020.

Lokaler

Sodvinbygget huser ett er hvert barnevern, helsestasj on, PP-tj eneste og teknisk, landbruk og milj ø.
Behov som gjenstår er a finne plass t il voksenopplæring, rus og psykisk helse og legetjenesten. Dett e bør
skj e med lavest mulig kost nadsøkning. Det vurderes nå en modell hvor legetjenesten kan ta over
helsestasjonens lokaler på legesenteret og en konsent rasj on av tjenester i Sodvinbygget der også rus og
psykisk helse og voksenopplæring kan bli en del av dett e. Det vil medføre at vi kan kvitt e oss med lokaler
pa Kjorsetorget og riggen ved Sodin skole. Dette vil i t ilfelle gi en ikke ubetydelig kost nadsbesparelse.
Lokalene for familiens hus på Lia bø er innflytt ingsklare.

Uteområdet ved Sodin skole er under rehabilit ering. Dett e må fortsett e da det er gitt t ilskudd over 5 år
fra fylkeskommunen som forut sett er kommunen har egenfi nansiering. Det er satt i gang arbeide med en
midlert idig forbedring av adkomst fra Sodin ti l n es yan.
Kont rakt bygging Ven skole og barnehage er t ildelt og byggestart skjer i høst. Rådhuset på Kyrksæterøra
er under rehabilit ering. Det gj enstår heis, vent ilasj on og mindre rehabilit ering av servicekontor,
inngangspart i og kontorer IKT. Legekontorene på Kyrksæterøra er t range og nedslitt e. Det kan se ut som
om dett e kan løses på en adskillig rimeligere måte enn først antatt ved at de t ar over lokalene for
helsestasj onen i t illegg t il de lokaler de i dag disponerer. Noe ombyggingsarbeid må påregnes, blant
annet må det etableres ny ambulanseinngang. Dett e prosj ekteres i 2021 hvis løsningen lar seg
gjennomføre.

Eiendomsskatt

Modell for eiendomsskatt for Heim kommune er vedtatt og sakkyndig nemnd er godt i gang med
planleggingen. Kost nadene i forbindelse med taksering o.l. fi nansieres med bruk av fond for  2021, 2022
og 2023. Dette er gj ort fordi det er et t idsavgrenset prosj ekt og egner seg godt ti l a unnga
drift sbelastning.

Befolkningsendring

Den store utfordringen kommunen må møte, er nedgang i befolkningen og endring i
befolkningssammensetningen (demografisk utvikling). Bare befolkningsnedgang vil i 2021 representere
3.300.000 i redusert innbyggert ilskudd.

Det blir flere eldre og flere eldre over 80 år. Behov for heldøgns omsorg øker for aldersgruppen 80+,
men helset ilst and i denne gruppen bedres. Dett e ant as a pavirke behovene posit ivt . Kommunen må
allikevel t a st illing t i l hvordan tj enester og bot ilbud t il denne aldersgruppen skal dekkes.
Det er en logisk følge av befolkningsnedgang og en forskyving av alderssammenset ningen mot relat ivt
sett flere eldre, at det blir færre yngre. Dette ut løser et sterkt press på behov for priorit et svridning; at
en større del av utgift ene må knytt es t il eldre og en mindre andel t il yngre.
Digitalisering
Heim kommune er en desent ralt organisert kommune. Gode digitale løsninger er en nødvendighet for a
unngå sent ralisering. Digit alisering innebe rer a flytt e manuelle løsninger inn på en digit al platt form.
Dett e hjelper bade innbyggere og ansatte t il en enklere hverdag. Fleksibiliteten som ligger i gode digitale
løsninger, ble synliggjort i forbindelse med etablering av hj emmekontor og stengte skoler og barnehager
ved ut bruddet av Covidl 9.
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Forutset ningen for en enklere hverdag for befolkningen er at de har t ilst rekkelig kunnskap til abruke
løsningene. Kommunen har også som oppgave abidra t il at befolkningen kan nytt iggjøre seg tjenestene
gjennom agi opplæring og alternat iver for de som ikke har t ilst rekkelig kunnskap.

Gevinst realisering sammenslåing / inndelingst ilskuddet
Heim kommune vil ha det såkalte inndelingst ilskuddet I 15 år i t illegg t il 5 års nedt rapping. Det ligger i
kort ene at det ett er hvert må tas ut gevinster. Vi har i 2020 sett at vi har vært nødt ti l astyrke enkelt e
fagområder; reguleringsplan og HR på personal. Dett e er gj ort innenfor budsjett et , men på bekost ning
av mulige innsparinger. Det peker seg ut t o områder i t illegg som bør st yrkes; arkiv og jordmortj eneste.
Dette må søkes løst innenfor drift sbudsjett et . Vi ser imidlert id at det kan hentes ut gevinst i form av
færre årsverk i sent raladminist rasjonen / t ekniske tjenester ved nat urlig avgang de nærmeste årene.

Prioritering av t iltak  -  drift :
Økte ressurser t il helse og mest ring - både forebygging og omsorg.

,
Prioritering investering:
1. Planlegging plasser for heldøgns omsorg i t råd med økende behov.

2. Rehabilitering / ut bygging av Hemne legesenter

3. Oppgradering barnehager Kyrksæterøra / Vinj e. Vurdere ny sent rumsbarnehage Kyrksæterøra t il

erstatning for Bakkely og Grotnes.

Upriorit ert : Bibliotek Kulør' n (påvirker ikke driftsbudsjett ). Ut bygging skjer i regi av aksjeselskapet. Heim - - - - -
kommunes oppgave blir abetale leie som opprinnelig. Dette finansier renter og avdrag i selskapet.
Biblioteket fi nansieres med midler avsatt på fond i selskapet og lån.

,
Selvkost
Ny drikkevannskilde Kyrks aeterr a 2. Lekkasjetetti ng ledningsnett (bør skj e uavhengig / parallelt med
drikkevannskilde).

Formannskapets foreløpige t ilråding:

, Budsjettforslag posisjon driftsbudsjettet

II 2021] 2022 2023 2024

Mer-/mindreforbruk konsekvensj . budsjett 47 682 864 48 741 147 49 175 028 48 421 694

Totale drift skostnader fra investeringsbudsj ett 0 0 0 0

Valgte drift st ilt ak -47 436 550 -51 645 012 -54 605 550 -57 768 012

Mer-/mindreforbruk budsjettversj on 246 314 -2 903 865 -5 430 522 -9 346 318

,
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!valgte tiltak

POLITIKK -47 436 550 -51 645 012 -54 605 550 -57 768 012

POSISJON  -  Plan for a tilp asse drift i henhold til inntekter -20 000 000 -23 000 000 -26  000 000 -29  000 000

POSISJON  -  Alte enheter - Mindre lønnsøkn ing -1 700 000 -1 700 000 -1 700 000 -1 700 000

POSISJON  -  Alte enheter  -  Opprydding av -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

medlemsorganisasj oner som kommunen har vært med på

POSISJON  -  Sentral adm  -  Utmelding av Norskehavsrådet -20 000 -20 000 -20 000 -20 000

POSISJON  -  /KT  -  Ny gjennomgang av enheten -687 000 -687 000 -687 000 -687 000

POSISJON  -  Politikk  -  Reduksj on på politiske møter -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

POSISJON  -  Kultur  -  Hatsadagen 77 462 0 77 462 0

POSISJON  -  Kul tur  -  Idrettsstipend gjøres om  til  år med part all -15 000 0 -15 000 0
- - - ·- f------ - - -

POSISJON  -  Kul tur  -  Red tilskudd forsamlingshus -47 000 -47 000 0 0

POSISJON  -  Kul tur  -  Red tilskudd Hellandsj øen Båtforening -10 000 -10 000 0 0

POSISJON  -  Kul tur  -  Red tilskudd Hemne Båtforening -20 000 -20 000 0 0

POSISJON  -  TLM  -  Økt forurensningsgebyr 10% økning av -40 000 -40 000 -40 000 -40 000

maks

POSISJON  -  TLM  -  Økt byggesaksgebyr  -  10% utnyttet av maks -117 390 -117 390 -117 390 -117 390

POSISJON  -  TLM -  Økt oppmålingsgebyr 10% økning av maks -58 000 -58 000 -58 000 -58 000

POSISJON  -  TLM -  Økt p lansaksgebyr 10 % økning av maks -43 500 -43 500 -43 500 -43 500

POSISJON  - NA V  - In troduksj onsstønad flyktninger -1 043 922 -1 043 922 -1 043 922 -1 043 922

POSISJON - Finans 1B  - Komp ensasj on fra Aure -500 000 -600 000 -700 000 -800 000

POSISJON  -  Finans  -  Eiendomsskatt finj ustert -700 000 -700 000 -700 000 -700 000

POSISJON  -  Finans  -  Skatteanslaget  økes -2  000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000

POSISJON  -  Finans  -  Bedre rammeoverføringer enn til 21 0 -16 000 000 -16 000 000 -16 000 000

POSISJON - Finans  -  Ekstra Cocid 19 mid/er for 21 tildelt -4 800 000 0 0 0

31.10.20

POSISJON  -  Finans  -  Ekstra Covid 19 midler for 21 tildelt -4 754 000 0 0 0

10.11.20

POSISJON  -  Finans  -  Ekstra flyktninger forventes -2 000 000 -3 000 000 -3 000 000 -3 000 000

POSISJON  -  Finans  -  Ekstra rammeoverfør ing ang -1 400 000 0 0 0

stort ingsforlik

POSISJON  -  Finans  -  Ekstra rammeoverfør ing  i  revidert tit 21 -5 000 000 0 0 0

POSISJON  -  Finans  -  Vindkraf tinntekter fra 3,5 møller på -1 058 200 -1 058 200 -1 058 200 -1 058 200

Geitfjellet

POSISJON  -  Finans  -  Økt utbyt te Svorka -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

POSISJONS  -  Finans  - Større aksj epos t i TE -300 000 -300 000 -300 000 -300 000
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Følgende investeringsbudsjett ligger t il grunn

,

,

,

Beskrivelse Budsjett 2021

Heim

0 (Ingen prosjekt)

05100 Avdragsutgifter 3 300 000

09100 Bruk av lån -156 699 083

09200 Mottatte avdrag på utlån -3 300 000

09700 Overføring fra driftsregnskapet -750 000

Netto (Ingen prosjekt) -157 44 9 083

2202 Bygg - Ny svømmehall Liabø

Netto Bygg - Ny svommehall Liabo 15 127 074

2203 Bygg  - Akustisk oppgradering Halsahallen

Netto Bygg - Akust isk oppgradering Halsahallen 750 000

3601 Bygg - Ny barnehage Ven og pe rsonalrom Ven skole

Netto Bygg - Ny barnehage Ven og personalrom Ven skole - - - - . 14 620 000

6201 Vann - Ny hovedvannledning Stavasen/Geilhaugen

Netto Vann - Ny hovedvannledning Stavasen/Geilhaugen 4 676 300

6202 Vann - Ny vannkilde og vannbehandlingsa nlegg Elde kommunale vannverk

Netto Vann - Ny vannkilde og vannbehandlingsanlegg Eide kommunale vannverk 110 381 221

6203 Vann  -  Nytt vannbehandlingsanlegg Staurset Vannverk

Netto Vann - Nytt vannbehandlingsanlegg Staurs et Vannverk 11 894 488

¢
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Handlingsplan 2021 - 2024/ 4r sbudsjett 2021

, Formannskap har behandlet saken i mote 01.12.2020 sak 142/ 20

Motebehandling
Hy re la frem fl g end e forslag:

Budsjettfors lag Heim Høyre

II 2021 2022 2024

, Mer-lmindreforbruk konsekvensj . budsj ett 47 682 864 48 741 147 49 175 028 48 421 694

Totale drift skostnader fra investeringsbudsj ett 0 0 0 0

Valgte drift st iltak -47 682 864 -48 741 147 -49 175 028 -48 421 694

Mer-/min dreforbruk budsjettversjon 0 0 0 0

!v algte t iltak

,
RÅDMANN MED STAB 800 000 0 0 0

OPPVEKST  -  Innkj op av nye lærebøker  som  følge av ny 800  000 0 0 G

læreplan

HELSE OG MESTRING KYRKSÆTERØRA 1 101 084 1 101 084 1 101 084 1 101 084

HELSE  OG  MESTRING KYRKSÆTERØRA Økt 1 101 084 1 101 084 1 101 084 1 10 1 084

grunnbemanning/ heltidskul tur -

POLITIKK -49 583 948 -49 842 231 -50 276 112 -49 522 778

POSISJON  -  AIle enheter  -  Oppry dding av -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

,
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medlemsorganisasj oner som kommunen har vært med på

POSISJON  -  Sentral adm  -  Utmelding av Norskehavsrådet -20 000 -20 000 -20  000 -20  000

POSISJON  -  /KT  -  Ny gjennomgang av enheten -687 000 -687 000 -687 000 -687 000

POSISJON  -  Politikk  -  Reduksj on på politiske møter -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

POSISJON  -  Kultur  -  Halsadagen 77 462 0 77 462 0

POSISJON  -  Kultur  -  Idrettsstipend gjøres om til år med partall -15 000 0 -15 000 0

POSISJON  -  TLM  -  Økt for urensnin gsgebyr 10% oknin g av -40  000 -40 000 -40 000 -40 000

maks

POSISJON  -  TLM  -  Økt byggesaksgebyr  -  10% utnyttet av maks -117 390 -117 390 -117 390 -117 390

POSISJON  -  TLM  -  Økt opp malingsgebyr 10% okning av maks -58 000 -58 000 -58 000 -58 000

POSISJON  -  TLM  -  Økt p lansaksgebyr 10 % oknin g av maks -43 500 -43 500 -43 500 -43 500

POSISJON  -  NA V  -  In troduksj onsstønad flyktninger -1 043 922 -1 043 922 -1 043 922 -1 043 922

POSISJON - Finans 1B  -  Komp ensasj on fra Aure -500  000 -600 000 -700 000 -800 000

POSISJON  -  Finans  -  Eiendomsskatt finj ustert -700 000 -700 000 -700 000 -700 000

POSISJON  -  Finans  -  Ekstra Cocid 19 midler for 21 tildel t -4 800 000 0 0 0

31.10.20 - - - - - -

POSISJON  -  Finans  -  Ekstra Covid 19 midler for 21 tildel t -4 754 000 0 0 0

10.11.20

POSISJON  -  Finans  -  Vindkraftinntekter fra 3,5 moller på -1 058 200 -1 058 200 -1 058 200 - -1 058 200

Geitfjellet

POSISJONS  -  Finans  - Større aksj ep ost  i  TE -300 000 -300 000 -300 000 -300 000

HØYRE  -  Ekstra rammeoverføring  i  revidert budsj ett 21 -6 000 000 0 0 0

HØYRE  -  Økt ramme ref. Stort ingsflertall -1 300 000 0 0 0

HØYRE  -  Økte rammeoverføringer 0 -8 000 000 -9 000 000 -9 000 000

HØYRE  -  Havbruksfond -600 000 -4 700 000 -4 700 000 -4 700 000

HØYRE  -  Skatteanslaget  økes -2 200 000 -2 200 000 -2 200 000 -2 200 000

HØYRE  -  Økt utbyt te Svorka -160 000 -160 000 -160 000 -160 000

HØYRE  -  Ekstra flyktninger forventes -2 500 000 -3 000 000 -3 000 000 -3 000 000

HØYRE  -  Mindre lønnsøkning ref lønnsoppgjøret -1 700 000 -1 300 000 -500 000 100 000

HØYRE  -  Plan for  -  tilpasse drift  i  henhold til inntekter -20 000 000 -26 000 000 -26 000 000 -26 000 000

HØYRE - A vsetning disposisj onsfond 35 602 1 285 781 1 089 438 1 405 234

Kommentarer til tallene i budsjettet f or 2021 f ra Heim Høyre:

Vi har satt sammen et alternativt budsjett til posisjons f orslag. Vi har f oretatt noen j usteringer og

endringer som f ører til at vi har ca. 1,8 millio ner til f ordeling på nye tiltak. Disse kommer jeg tilbake til

etter en kort gjennomgang av budsjette t vårt
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,

Vi har valgt ut noen tall vi ønsker å kommentere spesiel t :

,

,

¢

Vi tror regj er ingen legger inn 6 millioner i ekstra rammeoverf øringer f or 2021. Forhandlinger

pågår i disse dager. (Posisj on har lagt inn 5 mill).

I tillegg har vi lagt inn økt utbytte f ra Svorka med kr. 160 000,-. Svorka driver godt i 2020.

(Posisj on har 100 000,-)

Vi har enda større tro på næringslivet i Heim og øker skat teanslaget med ytterligere 200 000,- til

2,2 millioner. (Posisj on har lagt inn 2 mill.}

Vi mener vi vil komme t il å ta imot f lere f lyktninger til Heim og disse overf øringene økes derf or t il

2,5 mill. (Posisj on har lagt inn 2 mill.). Heim kommune har gi t t f lyktningene et godt tilbud både i

t idligere Halsa og t idligere Hemne. Vi har vist at vi har drevet godt - noe som er lagt merke til

også utenf or Heim sine grenser. Når vi tenker på den tøff e demograf iske si tuasj onen vi vil stå

overf or om noen år, vil dette være med på å styrke kommunen vår blant annet med en økning i

f olketallet (eller lavere nedgang enn f orventet) og derav også på sikt større rekrutter ingen til

arbeidslivet. Verdensbildet tilsier også at vi bør ta imot f lere f lyktninger. Vi er i stand t il å gi

f lyktninger et godt t ilbud i vår kommune. (Lang erf aring i integrering.) Vi tror derf or at vi kan f å

t ildel t f lere f lyktninger i 2021.

Vi ser at det f or tiden j obbes godt innenf or havbruk i Heim kommune, der næringa sj øl også har

vekstambisj oner. Derfor har vi lag t inn en vekst på ytterligere 600 000,-. Vi ønsker å j obbe videre

med å legge til ret te f or havbruk.

Disse j usteringene ga rom f or å beholde t ilskuddet t il f orsamlingshusene og båtf oreningene i

kommunen.

I tillegg har vi tat t inn 2 t iltak f a ønskelista t il etatene:

,
1) Helse og mestr ing: økt grunnbemanningen/ heit idsku/tur : Vi har troen på f aste hele st illinger i

helsesektoren; det er også i tråd med det vi gikk til valg på. Ca.1,1 mill.

2) Innkjp av nye lærebøker; det trådte i kraf t nye læreplaner (f agf ornyelsen) f ra 2020 som krever

oppdaterte lærebøker. Det er vikt ig at vi satser på utdanning allerede f ra 1.klasse. 800 000, -

Tekstdelen t il vårt budsj et t :

¢
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Rådmann har t ilbudt seg å f inne 20 millioner i innsparing i budsj ett. Vi mener at vi som politikere bør

hj elpe rådmannen, ved apeke på hvilke områder det kan være aktuelt å se på f or å f inne penger til

budsj ettet. Vi ønsker at rådmannen ser på lederstrukturer i kommunen, både i sin egen stab, men også

lederstrukturen i skole og barnehage. I t illegg ønsker vi at rådmannen ser på barnehagestrukturen på

Kyrksæterøra. Høyre ønsker et desentralisert barnehage- og skolet ilbud i kommunen, men vi står overf or

en demograf isk utfordring når det gj elder antall f ødte barn i kommune. Vi må være best mulig f orberedt

på endringene som vil komme i 2025 (lavere f ødselstall og en høyere andel eldre.) Derf or må vi allerede

nå star te prosessen f or ase om det er noe ahente her.

I konsekvensj ustert budsj ett kommer det f rem at  75%  av kommunens f rie inntekter går til lønn.

Rådmannen skriver at det er viktig at dette tallet holdes under kontroll. Det er et syn vi deler, og vi mener

at kommunens lønnskostnader på sikt må ned. Dette henger sammen med f oregående punkt om å se på

lederstruktur og barnehagestrukturen i Heim kommune. Her mener vi det er en del ahente. Vi mener

likevel at en reduksj on i lønnskostnadene ikke må gå på bekostning av det gode tilbudet og kvaliteten i

våre tj enester. Dette må igj en ses i sammenheng med hvilke f agmiljø vi onsker d opprettholde i Heim

kommune. Det er viktig med gode f agmilj ø f or avaere attraktive f or rekruttering av arbeidskraf t og

f orhåpentligvis tilf lytt ing.

.

I Høyres al ternative budsj ett har vi bevisst valgt å synliggj øre inntektene Heim kommune f år f ra

havbruksf ondet, f or å vise hvor viktig havbruksnæringen er f or kommunen. Vi har god tro på at Heim

kommune f ortsatt vil ha en god inntekt av havbruksf ondet, også et ter 2022 når havbruksf ondet vil bli

f ordelt et ter en ny f ordelingsnøkkel. Det vil være avgj ørende at vi som kommune aktivt j obber f or alegge

til rette f or havbruksnæringen. Jeg presisere at vi har troen på at dette er ei næring i vekst og vi vet at

næringa sj øl har vekstambisj oner.

Den demograf iske situasj onen Heim står ovenf or har j eg allerede sagt lit t om og det t ilsier at vi må starte

f orandringene nå. På den måten er vi best mulig f orberedt på endringene som vi vil merke f ra 2025.

Kommuner rundt oss har allerede kommet i en situasj on hvor de må kutte drastisk i budsj ettene sine.

Endringene må derf or på plass f ør vi havner i en situasj on hvor vi ikke f år endene til amotes. For

realiteten er at det vil bli trangere kår f or norske kommuner i årene som kommer, uavhengig av hvem

som sitter i regj ering.

Vi må ta ansvar f or Heim kommune og det starter med Heim Høyre sitt budsj ettet f or 2021.

Posisjonen fremmet følgende forslag i t illegg t il opprinnelig forslag lagt frem i formannskapet

16.november:
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•  støtter Høyre sit t f orslag vedr. havbruksf ond. Legger inn 600 000 ekstra der.
•  Vi stryker ikke tilskudd til båtf oreninger og f orsamlingshus, 20 000 til Hemne båtforening og 10

000 til He/landsj ø båtf orening. 47 000 f orsamlingshusene
•  78 300 til heis på rådhuset.

Budsjettforslag- posisjon,
DRIFTSBUDSJETTET II 2021l 2022l 2024

Mer-lmindreforbruk konsekvensj . budsj ett 47 682 864 48 741 147 49 175 028 48 421 694

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 78 300 158 000 164 000 167 000

Valgte driftstiltak -47 761 164 -48 899 147 -49 339 028 -48 588 694

Mer-lmindreforbruk budsjettversj on 0 0 0 0

!v algte t iltak

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 78 300 158 000 164 000 167 000

,

POLITIKK -47 761 164 -48 899 147 -49 339 028 -48 588 694

POSISJON  -  Plan for å  tilpasse  drift i henhold til inntekter -20 000 000 -23 000 000 -26 000 000 -29 000 000

POSISJON - Alle enheter - Mindre lønnsøkning -1 700 000 -1 700 000 -1 700 000 -1 700 000

POSISJON - AIle enheter - Opprydding av -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

medlemsorganisasj oner  som  kommunen har vært med på

POSISJON  -  Sentral adm  -  Utmeldin g av Norskehavsrådet -20 000 -20 000 -20 000 -20 000

POSISJON  -  IK T  -  Ny gjennomgang av enheten -687 000 -687 000 -687 000 -687 000

POSISJON - Politikk - Reduksj on p p olit iske meter -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

POSISJON - Kultur - Halsadagen 77 462 0 77 462 0

POSISJON  -  Kultur  -  Idrettsstipend gjøres  om  til  år med partall -15 000 0 -15 000 0

POSISJON  -  TLM  -  Okt forurensningsgebyr 10% økning av -40 000 -40 000 -40 000 -40 000

maks

POSISJON  -  TLM  -  Okt byggesaksgebyr  -  10% utnyttet av maks -117 390 -117 390 -117 390 -117 390

POSISJON  -  TLM  -  Okt oppmålingsgebyr 10% økning av maks -58 000 -58 000 -58 000 -58 000

POSISJON - TLM  -  Okt p lansaksgebyr 10 % okning av maks -43 500 -43 500 -43 500 -43 500

POSISJON  - NAV  - Introduksj onsstonad flyktninger -1 043 922 -1 043 922 -1 043 922 -1 043 922

POSISJON - Finans 1B  -  Komp ensasj on fra Aure -500 000 -600 000 -700 000 -800 000

POSISJON  -  Fin ans  -  Eiendoms skatt  finj ustert -700 000 -700 000 -700 000 -700 000

POSISJON  -  Fin ans  -  Skatte anslaget  økes -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000

POSISJON  -  Fin ans  -  Bedre rammeoverføringer enn til 21 0 -16 000 000 -16 000 000 -16 000 000

,
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POSISJON · Finans · Ekstra Cocid 19 midler for 21 tildel t -4 800 000 0 0 0

31.10.20

POSISJON · Finans · Ekstra Covid 19 midler for 21 tildelt -4 754 000 0 0 0

10.11.20

POSISJON  -  Finans  -  Ekstra flyktninger forventes -2 000 000 -3 000 000 -3 000 000 -3 000 000

POSISJON  -  Finans  -  Ekstra rammeoverfør ing ang -1 400 000 0 0 0
- - - - - -

stort ingsfort ik - - - - - - - - - - - -
POSISJON  -  Fin ans  -  Ekstra rammeoverfør ing i revidert til 21 -5 000 000 0 0 0

- - - - - - - -
PO SISJON  -  Finans  -  Vindkraftin ntekter fra 3,5 moller på -1 058 200 -1 058 200 -1 058 200 -1 058 200

Geitfjellet

POSISJON · Finans  •  Økt utbytte Svorka -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

POSISJONS  -  Finans  -  Storre aksj epost i TE -300 000 -300 000 -300 000 -300 000

POSISJON  -  A vsetning disposisj onsfond 198 386 2 668 865 5 266 522 9 179 318

POSISJON -Havbruksfond -600 000 0 0 0

/I NVESTERING SBUDS J ETTET Budsjett 2021I

Heim

Investeringer i varige drift smidler 197 765 083

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 1 600 000

Utlån av egne midler 7 000 000

Avdrag på lån 3 300 000

SUM INVESTERINGSUTGIFTER 209 665 083

Kompensasj on for merverd iavgift -13 956 000

Tilskudd fra andre -23 660 000

Mottatte avdrag på utlån av egne midler -3 300 000

Bruk av lån -166 399 083

SUM INVESTERINGSINNTEKTER -207 315 083

Overfør ing fra drift -750 000

Netto avsetninger t il eller bruk av ubundet investeringsfond -1 600 000

Sum overfør ing fra drift og netto avset ninger -2 350 000

Rådmannen fremmet følgende forslag t il eiendomsskatt evedtak (punkt C):

C For budsjett året 2021 gjelder følgende eiendomsskatt evedtak:
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Kommunestyret fastsett er hvert år i forbindelse med budsjett behandlingen hvorvidt og ett er hvilke regler
eiendomsskatt skal skrives ut i kommunen for det kommende skatt eåret , j fr . Lov om eiendomsskatt t il
kommunene (eiendomsskat teloven) $ 10.

1. Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt :
I medhold av eiendomsskat teloven $$ 2 og 3 og med bakgrunn i lovforslag (Prop. 1 LS- skatt er, avgift er og
toll 2020) om ny overgangsbestemmelse i eiendomsskatt eloven  $  13 t redje ledd for sammenslått e
kommuner, skal f l g ende utskrivingsalternativ benyt tes for skatt eåret 2021:

• I medhold av eiendomsskat teloven $ 3, skrives det ut eiendomsskatt etter alt ernat iv
a) Faste eigedomar i heile kommunen.

• Det skrives ut skatt på det særskilte skatt egrunnlaget redusert med t re syvendedeler i 2021
(overgangsregel til eiendomsskat teloven $$ 3 og 4, fr st e ledd første pkt. ).

,

2. Skatt esatser:
• For næringseiendommer og det særskilte skatt egrunnlaget sett es satsen t il 7 promille

(Eiendomsskatt eloven  $  13).

• For bolig og fr it idseiendommer er satsene ulike i de gamle kommunedelene med en jevn
oppt rapping t il den kommunedelen som har høyeste promille og blir som følger:

Kommune- Skatt esats for Skatt esats Skatt esats Skatt esats
del Næring/ særskilt bolig/ fr it id bolig/ fr it id bolig/ frit id 2023

skat tegrunnlag 2020 - med 2022 - - overgangs-
alle år ut satt siste år i periode er

overgangs- overgangs- ferdig
periode perioden

I--- - - - +- - - - - - - -+-'- - - - - --+- - -+ -'--- - - -+ - - - - - - --I
Hemne 7,00 2,00 2,34 2,50

I--- - - - +- -'-- - - - - +- -'-- - - - --+- - - - -+---'--- - - -+---'--- - - - - -l
Halsa 7,00 2,50 2,50 2,50

I--- - - - +- -'-- - - - - +- -'--- - - - --+- - - - -+---'--- - - -+--'--- - - - - -l

Snilfjord 170o 00o1" 166 ,250 "

, 3. Terminer for betaling av eiendomsskatt, jf r. Eiendomsskatteloven § 25:
Skatten betales i 6 terminer. Rådmannen har fullmakt til å f astsette/ endre termindatoer. Eiendomsskatt
f or de med under kr 1000,- i årsbeløp, innkreves i sin helhet på 1. termin.

,

4. Det legges f ram oversikt over eiendommer som er f ritatt f or eiendomsskatt etter § 5 på
utskrivingstidspunktet.

5. Kategorier av eiendommer som nevnt i eiendomsskatteloven § 7 kan helt eller delvis f ritas for
eiendomsskatt, på generelt grunnlag og/ eller etter søknad.

•  Kommunestyret f ritar eiendommer eid av stift inger eller institusjoner med f ormål som er til nytte
f or kommunen, fylket eller staten, jf r. Eiendomsskatteloven § l a.

Oversikt over eiendommer som er gitt f ritak etter§ 7 legges f ram på utskrivingstidspunktet.
Formannskapet gis f ullmakt til å vurdere f ritak i enkeltsaker.

Votering
Det ble først votert over eiendomsskattevedtaket : Enstemmig vedtat t .

Det ble derett er vot ert over posisjonens forslag: 7 stemmer
Hy re sit t forslag: 2 stemmer (H og HA)

Flert allsforslaget fra formannskapet som helhet : 2 stemmer (H og HA) imot .

,
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Formannskapets innst illing
Foreliggende drift - og investeringsbudsjett for perioden 2012-2014/ årsbudsjett 2021 t ilråd slik det
foreligger med følgende endringer i forhold t il rådmannens konsekvensjusterte budsjett

DRIFTSBUDSJETTET 11 2021 2022l 2024

Mer-/mindreforbruk konsekvensj . budsj ett 47 682 864 48 741 147 49 175 028 48 421 694

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 78 300 158 000 164 000 167 000

Valgte drift st iltak -47 761 164 -48 899 147 -49 339 028 -48 588 694

Mer-/mindreforbruk budsjettversj on 0 0 0 0

!v algte t iltak

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 78 300 158 000 164 000 167 000

POLITIKK -47 761 164 -48 899 147 -49 339 028 -48 588 694

POSISJON - Plan for atilpasse dr ift  i  henhold til inntekter -20 000 000 -23 000 000 -26 000 000 -29 000 000

POSISJON - Alle enheter - Mindre lønnsøkning -1 700 000 -1 700 000 -1 700 000 -1 700 000

POSISJON - AIle enheter - Opprydding av -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

medlemsorganisasj oner  som  kommunen har vært med på

POSISJON  -  Sentral adm  -  Utmelding av Norskehavsrådet -20 000 -20 000 -20 000 -20 000

POSISJON - IKT - Ny gjennomgang av enheten -687 000 -687 000 -687 000 -687 000

POSISJON · Politikk · Reduksj on på politiske møter -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

POSISJON - Kultur - Halsadagen 77 462 0 77 462 0

POSISJON - Kultur - ldrettsstipend gjøres  om  til år med partall -15 000 0 -15 000 0

POSISJON  -  TLM  •  Økt forurensningsgebyr 10% økning av -40 000 -40 000 -40 000 -40 000

maks

POSISJON  -  TLM  -  Okt byggesaksgebyr • 10% utnyttet av maks -117 390 -117 390 -117 390 -117 390

POSISJON  -  TLM  -  Okt oppmålingsgebyr 10% økning av maks -58 000 -58 000 -58 000 -58 000

POSISJON - TLM  •  Økt p lansaksgebyr 10  %  kn ing av maks -43 500 -43 500 -43 500 -43 500

POSISJON - NA V - Introduksj onsstonad flyktninger -1 043 922 -1 043 922 -1 043 922 -1 043 922

POSISJON  -  Finans 1B • Komp ensasj on fra Aure -500 000 -600 000 -700 000 -800 000

POSISJON - Finans - Eiendomsskatt finj ustert -700 000 -700 000 -700 000 -700 000

POSISJON - Fin ans  •  Skatteanslaget økes -2  000 000 -2  000 000 -2 000 000 -2  000 000

POSISJON - Finans  •  Bedre rammeoverføringer enn  til  21 0 -16 000 000 -16 000 000 -16 000 000

POSISJON - Finans - Ekstra Cocid 19 midler for 21 til del t -4 800 000 0 0 0

31.10.20

POSISJON - Finans - Ekstra Covid 19 midler for 21 til delt -4 754 000 0 0 0

10.11.20
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POSISJON  -  Fin ans  -  Eks tra flyktninger forventes -2 000 000 -3 000 000 -3 000 000 -3 000 000

PO SIS ON  -  Fin ans  -  Ekstra rammeoverfør ing ang -1 400 000 0 0 0

stort ingsforlik

POSISJON  -  Fin ans  -  Ekstra rammeoverfør ing i revidert til  2 1 -5 000 000 0 0 0

POSIS JON  -  Finans  -  Vindkraft in ntekter fra  3,5  moller på -1 058 200 -1 058 200 -1 058 200 -1 058 200

Geitfjellet

POSISJON - Finans  -  0 kt utbytte Svorka -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

POSISJONS  •  Finans  •  Større aksj epost i TE -300 000 -300 000 -300 000 -300 000

POSISJON - A vsetning disposisj onsfond 198 386 2  668 865 5  266  522 9 179 3 18

POSISJON -Havbruksfond -600 000 0 0 0

[/INVESTERINGSBUDSJETTET Budsjett 2021I

,

,

Heim

Investeringer i varige driftsmidler 197 765 083

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 1 600 000

Utlån av egne midler 7 000 000

Avdrag på lån - 3 300 000

SUM INVESTERINGSUTGIFTER 209 665 083

Kompensasj on for merverdiavgift -13 956 000

Tilskudd f ra andre -23 660 000

Mottatte avdrag på utlån av egne midler -3 300 000

Bruk av lån -166 399 083

SUM INVESTERINGSINNTEKTER -207 315 083

Overføring fra drift -750 000

Netto avsetninger t il eller bruk av ubundet investeringsfond -1 600 000

Sum overføring fra drift og netto avsetninger -2 350 000

C For budsjett året 2021 gjelder følgende eiendomsskatt evedtak:

Kommunestyret fastsett er hvert år i forbindelse med budsjett behandlingen hvorvidt og ett er hvilke regler
eiendomsskatt skal skrives ut i kommunen for det kommende skat teåret, jfr . Lov om eiendomsskatt t il
kommunene (eiendomsskatt eloven) $ 10.

6. Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt :
I medhold av eiendomsskatt eloven §§ 2 og 3 og med bakgrunn i lovforslag (Prop. 1 LS- skatt er, avgift er og
toll 2020) om ny overgangsbestemmelse i eiendomsskat teloven $ 13 t redje ledd for sammenslått e
kommuner, skal følgende utskrivingsalt ernat iv benytt es for skat tearet 2021:

• I medhold av eiendomsskatt eloven  $  3, skrives det ut eiendomsskatt etter alternativ
b) Faste eigedomar i heile kommunen.

,
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• Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med tre syvendedeler i 2021
(overgangsregel t il eiendomsskatteloven §§ 3 og 4, forste ledd fr s te pkt .).

7. Skattesatser:
• For næringseiendommer og det særskilte skattegrunnlaget sett es satsen til 7 promille

(Eiendomsskatteloven $ 13).
• For bolig og fr it idseiendommer er sat sene ulike i de gamle kommunedelene med en j evn

oppt rapping t il den kommunedelen som har høyeste promille og blir som følger:
Kommune- Skattesats for Skatt esats Skattesats  Skattesats
del Naering / saerskilt bolig/fri t id bolig/fritid bolig/fri tid 2023

skattegrunnlag 2020 - med 2022 - - overgangs-
alle år utsatt siste år i periode er

ferdigovergangs- overgangs-
periode perioden

Hemne 7,00 2,00 2,34

Halsa 7,00 2,50 2,50
Snillfjord 7,00 0,00 1,66

2,50
2,50
2,50

8. Terminer f or betaling av eiendomsskott, jf r. Eiendomsskatteloven § 25:
Skatten betales i 6 terminer. Rådmannen har f ullmakt til af astsette/ endre termindatoer. Eiendomsskatt
f or de med under kr 1000,- i årsbeløp, innkreves i sin helhet på 1. termin.

9. Det legges f ram oversikt over eiendommer som er f ritatt f or eiendomsskatt etter § 5 på
utskrivingstidspunktet.

10. Kategorier av eiendommer som nevnt i eiendomsskatteloven § 7 kan helt eller delvis f ritas f or
eiendomsskatt, på generelt grunnlag og/ eller etter søknad.

•  Kommunestyret f ritar eiendommer eid av stiftinger eller institusjoner med f ormål som er til nyt te
f or kommunen, fylket eller staten, jf r. Eiendomsskatteloven § l a.

Oversikt over eiendommer som er gitt f ritak etter § 7 legges f ram på utskrivingstidspunktet.
Formannskapet gis f ullmakt til avurdere f ritak i enkeltsaker.
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1 INNLEDNING

1.1 Mål og resultatstyringsprosessen I Heim kommune,
Heim kommune sitt-helhetlige styringssystem

Det kommunale plan/ økonomisystemet består av 4 hovedelementer:
• Kommuneplanens langsiktige del (samfunnsplan)
• Kommuneplanens kortsiktige del (handlingsplan/ Årsbudsjettet)
• Periodevise budsjettkontroller
• Årsregnskap, årsberetning og nasjonal rapportering

,

,

,

•  System:

•  Kommunelovens kap 25 internkont roll

•  Vedtak

Handlingsprogram

24 r

Kommunedelplan

Kommuneplan

12 r

•  Avg]erelser
•  Lov /  forskrift

Årsbudsjett

Tiltaksplan

Virksomhetsplan

1 ar

Regnskap

Årsbe retning

Tjenesterapporter

Arbeidsgiverrapport

Rappo rtering vedtak

Objektive data / KOSTRA
•  Kvalitetssystemet

•  Lederavtaler

ialrapporter e konomi
(x2/ r )

k o no mirappo rte r
rådmann (Hver mnd)

Rapporte ring vedtak

Bruker-

undersekelser

Medarbeider-

unde rs kelsen
•  B MS
•  Ledersamtale
•  Lederevaluering

t
Ombud / presse

t
Kontrollutvalg / revisjon Tilsyn Bruker

Styringshjulet ovenfor er et forsøk på å vise hvordan de forskjellige aktivitetene henger
sammen og utgjøre en kontinuerlig aktivitets, evaluerings og tiltakskjede. Hjulet skal sikre at
kommunen er i en kontinuerlig læringsprosess hvor vi høster kunnskap av igangsatte
aktiviteter for å forbedre praksis.

¢

Utenfra drives dette av kommunelovens krav til intern kontroll og vedtak fattet i
kommunestyret. Alle avgjørelse som tas i administrasjonen og endringer i lover og
forskrifter påvirker også våre aktiviteter. Kommunens system for balansert målstyring
(BMS) registrerer resultater som i sin tur blir vurdert opp mot mål. Resultatene blir

•
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gjenstand for vurdering og dialog i ledersamtaler . Bevarings og forbedr ingspunkter tas i
ledersamtalen. Der blir også ledelse evaluert opp mot lederplattformen.

Kvalitetssystemet inneholder også internkontrollsystemet og er en samlebetegnelse for
en rekke aktiviteter som kommunen har satt i gang; objektive målinger i form av egne data
og KOSTRA og bruker / medarbeiderundersøkelser. Avvik meldes og må lukkes.
Lederavtalen er et virkemiddel for å følge opp ledelsen. Målet er å fange opp all aktivitet vi
holder på med på en systematisk og rasjonell måte. Der ser vi også på om den kortsiktige
aktiviteten / tiltakene står i forhold t il de langsiktige planene.

Kommunen står i kontinuerlig samhandling med omgivelsene. Brukere / politikere /
innbyggere gir oss tilbakemeldinger som blir vurdert og kan føre t il korrigerende tiltak.
Revisjon og tilsyn gjennom Fylkesmannen har mer formelle gjennomganger der kommunens
praksis blir vurdert opp mot lovkrav og nasjonale standarder . Korrigerende t iltak må
iverksettes hvis det blir definert avvik.

Pressen er en viktig samfunnsinst itusjon i forhold til å se inn i - og formidle det de ser av
kommunens akt iviteter.

Alt dette t ilfører kommuneorganisasjonen energi som bidrar til å holde oss på tå hev og
drive oss framover.

Inne i sirkelen viser det hvordan aktivitetene henger sammen. Med start i øverste venstre
hjørne med kommuneplan, t il det avgis årlige rapporter som vist i nederste venstre hjørne.
Avvik korrigeres opp mot mål i kommuneplan, økonomiplan og budsjett. Det er også
registreringer under vegs i året slik at vi kan sette inn tiltak hvis vi er på feil kurs.

Kommunal planstrategi med planprogram skal vedtas hvert 4 år innen første år med nytt
kommunestyre. Her gis det føringer for planarbeidet for innevæ rende valgperiode,
herunder den langsiktige samfunnsdelen. Denne legger videre strategiske føringer for
arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanen konkretiseres videre årlig gjennom handlingsplanen som er et av
kommunens viktigste styrings- og rapporter ingsverktøy. Handlingsplanen har et 4 års
perspektiv.

Årsbudsjettet er identisk med første året i handlingsplanen.

For å sikre god samordning av planarbeidet har kommunen valgt å sammenstille mål for
utvikling i kommuneplanens samfunnsdel, handlingsplan og årsbudsjett i ett dokument.

Dokumentet betegnes heretter som

HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN .... ÅRSBUDSJETT ....

•



,

Å R S B U D SJ E T T 2 0 2 1

2 KOMMUNESTYRETS VEDTAK,
2.1 Saksprotokoll

,

,
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2.2 Bevilgningsoversikt drift

Bevilg ning soversikt  -  drift Jfr budsjett og Årsbudsjett Årsbudsjett Plan budsjett Plan budsjett Plan budsjett

regnskapsforskriften $  5  -  4 f rste ledd 2020 2021 2022 2023 2024

Rammet ilskudd 244 132 000

Inntekts- og formueskatt 158 505 000

Eiendomsskatt 20 620 000

Andre generelle drift sinntekter 43 679 000

Sum generelle driftsinntekter 466 936 000

Sum bevilgn inger drift , net t o (jfr. Skjema $ 5-4,
2) 442 872 882

Nett o renteinntekt enhetene 28 000

Korr. For netto avs./bru k av bundne drift sfond -205 302

Korr. For nett o avs./br uk av disposisj onsfond -350 000

Korr. For feil budsj et tert avskrivning -6 000

Korrigert sum bevilgning, netto 442 339 580

Avskrivninger 23 895 891
-- - - - a -

Sum netto driftsutgift er 466 235 471

Brutt o drift sresultat 700 529

Renteinntekter 6 060 000

Ut bytter 11 600 000

Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler 0

Renteutgift er 12 295 387

Avdrag på lån 19 676 315

Netto finansutgifter -14 311 702

Motpost avskrivninger 23 889 891

Nett o drift sresultat 10 278 718

Disp. eller dekning av nett o dr ift sresultat

Overføring t il investering -1 250 000

Netto avs. t il eller bruk av bundne drift sfond -855 302

Netto avs. t il eller bruk av disposisj onsfond -8 173 416

Dekning av t idligere års merforbruk

Sum disp. eller dekning av nett o driftsresultat -10 278 718

Fremført t il inndekn. i senere år (merforbruk)

•
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,

,

,

,

Bevilgningsoversikt etter budsjett og
reanskaps fors kiftens &5-4 andre ledd PLAN PLAN PLAN

Års budsjett Ars udsjett Budsjett Budsjett Budsjett
Enhet 2020 2021 2022 2023 2024

Til fordeling fra skjema l A 442 872 882

Rådmann m stab 82 658 831

Sodin skole 50 121 300

Svanem skole 6 393 489

Halsa barne- og ungdomsskole 19 966 439

Vinjeøra skole 5 787 846

Ven skole 3 220 205

Grotnes barnehage 9 365 725

Vinje barnehage 4 366 915

Bakkely barnehage 6 345 058

Halsanaustan barnehage 3 487 246

Liabo barnehage - 4 946 694 -

Valsoyfjord barnehage 3 773 854

Ven barnehage 3 679 534

Svanem barnehage 4 820 491

PPT 4 296 535

Helsestasj on 7 000 412

Helse og mest ring Liabø 51 046 198

Helse og mest ring Kyrksæterøra 96 872 400

Barnevern 14 541 782

Nav part nerskap 19 708 483

Teknisk landbruk miljø 52 190 788

kult ur 18 030 321

Finans skjema 1B -29 747 664

¢
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Økonomisk oversikt drift Jfr § 5  - Årsbudsjett Årsbudsjett
6 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

Drift sinntekter

Rammet ilskudd 244 132 000

Inntekts- og formuesskatt 158 sos000

Eiendomsskatt 20 620 000

Andre skatteinntekter 2 900 000
Andre overføringer og t ilskudd fra - - - - - -
stat en 40 779 000

Overføringer og t ilskudd fra andre 30 246 538

Brukerbetalinger 15 672 916

Salgs- og leieinnt ekter 47 899 558

Sum drift sinntekter 560 755 012

Drift sutgift er

Lønnsutgift er 328 408 114

Sosiale utgift er 57 835 648

Kj p av varer og tjenester 125 529 832

Overføringer og t ilskudd t il andre 24 384 998

Avskrivninger 23 895 891

Sum drift sutgift er 560 054 483

Brutt o drift sresultat 700 529

Finansinntekter

Renteinntekter 6 060 000

Utbytt er 11 600 000

Gevinster og tap på finansielle
omløpsmidler 0

Renteutgift er 12 295 387

Avdrag på lån 19 676 315

Nett o finansutgift er -14 311 702

Mot post avskrivninger 23 889 891

Nett o drift sresultat 10 278 718

Disp. eller dekning av nett o
drift sresultat :

Overføring t il investering -1 250 000
Nett o avs. t il eller bruk av bundne
drift sfond -855 302
Netto avs. t il eller bruk av
disposisjonsfond -8 173 416
Dekning av t idligere års
merforbruk 0
Sum disp. eller dekning av nett o
drift sresultat -10 278 718

Fremført t il inndekn. i senere år
(merforbruk)
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, 2.3 Bevilgningsoversikt investering

,

,

,

,

Bevilgningsoversikt invester ing etter
budsjettforskr iftens § 5-5 førs te ledd Årsbudsjett Årsbudsjett

2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2023

Investeringer i varige driftsmidler 209 315 249

Tilskudd til andres invester inger 0

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 1 601 000

Utlån av egne midler

Avdrag på lån

SUM INVESTERINGSUTGIFTER 210 916 249

Kompensasjon for merverdiavgift -33 638 000

Tilskudd fra andre -38 300 000

Salg av varige dr iftsmidler 0

Salg av finansielle anleggsmidler 0

Utdeling fra selskaper 0

Mottatte avdrag på utlån av egne midler

Bruk av lån -130 627 249

SUM INVESTERINGSINNTEKTER -202 565 249

Videreutlån 7 000 000

Bruk av lån til videreutlån -7 000 000

Avdrag på lån til videreutlån 3 300 000

Mottatte avdrag på videreutlån -3 300 000

NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN 0

Overføring fra drift -1 250 000

Netto avsetninger til eller bruk av bundne -5 500 000
investeringsfond
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet -1 601 000
investeringsfond
Dekning av tidligere års udekket beløp 0

Sum overfør ing fra dr ift og nett o -8 351 000
avsetninger
Fremført til inndekning i senere år udekket 0
belop
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Bevilgningsoversikt investering
PLAN PLAN PLAN

etter budsjettforskr iftens $ 5-5
andre ledd

Beskrivelse Årsbudsjett Årsbudsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2020 2021 2022 2023 2024

FINANS -Egenkapitaltilskudd KLP 1 601 000
- -

HEIM KIRKELIG FELLESRAD  - 200 000

HalsaN alsøvfiord kirke  -  innkiøo av areal

/KT, SKOLE  -  VDI- osning 600 000
- - - - - - -

TLM - A l op  -  Utbygging avløpsanlegg 13 204 000

Taftøvan - - - - - - - - - - - - - -
TLM -  Bygg  -  Halsa sykehem - 50 777 448

] oppgraderin g opp ussing

TLM  -  Bygg  -  Idrettsanlegg ved Halsa 4 800 829

barne- oa unadomsskole
e t

TLM - Bygg - Ny barnehage og 15 156 000

oersonalrom for Ven skole

TLM -  Bygg  -  Ny brannstasj on 32 467 769

Kvrksæterøra

TLM -  Bygg  -  Ny svømmehall Liabø 65 287 250

TLM -  Vannverk  -  Ny hovedvannledning 4 676 244

Stavåsen til Geilhauaen

TLM -  Vannverk  -  Ny vannkilde og 5 381 221

vannbehandlingsanlegg Eide kommunale

vannverk

TLM -  Vannverk  -  Nytt 11 894 488

vannbehandlingsanlegg Staurset

vannverk

TLM -  Vannverk  -  Rehabilitering av 2 060 000

/edninasnett

TLM - Vei - Vesentlig oppgradering av vei 2 060 000

TLM  -  AkuStisk oppgradering 750 000

Ha/sahallen

210 916 249
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,

,

Oversikt over gjeld i Årsbudsjett Årsbudsjett PLAN PLAN PLAN
økonomiplanen og årsbudsjett
Jfr.budsjettforskriftens$ 5- 7
andre ledd

2020 2021 2022 2023 2024

Lånesaldo 31.12.20 ex. nye lån 499 516 059

Nye lån i året 130 627 249

Startlån 7 000 000

Sum lånesaldo inkl. nye lån 637 140 308

,

,

,
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3 HANDLINGSPLAN 2021- 2024

Heim kommune er en stor kystkommune med utpreget desentralisert profil, og vil kunne
håndtere de fleste oppgaver uten behov for interkommunale samarbeid. Kommunen vil ha en
strategisk posisjon i en viktig kystregion og skal ta en tydelig posisjon spesielt innenfor nye
havnæringer, samtidig som den bygger videre på etabler te bedrifter og kompetanse. Samferdsel
og avstander er en viktig utfordring, men den nye kommunen gir samtidig en mulighet t il å løfte
fram nødvendige samferdselssatsinger og skape grunnlag for videre vekst og utvikling.

Organisasjonen Heim kommune

Heim kommune er en 2-nivåorganisasjon. Det betyr at det direkte linje fra rådmannen og ned til
den enkelte enhetsleder. Rådmannens forventninger ifht ledelse og styring til den enkelte
enhetsleder, og enhetsleders forventninger til rådmannen, er beskrevet i dokumentet «Ledelse
og styring i Heim kommune». Dette, sammen med lederavtalen som inngås mellom enhetsleder
og rådmann, samt utviklingssamtalen mellom enhetsleder og rådmann, utgjør den
ledelsesmessige styringsdialogen i Heim kommune. Ut over dette kommer kontinuerlig
administrativ oppfølging gjennom rapporteringer, som gjøres i kommunenes system for
balansert målstyring.

Ut over prinsippene for ledelse og styring, er det vikt ig at kommunens tjenester fremstår som
helhetlige og fler faglige, uavhengig av hvilken kompetanse som kreves for å løse en utfordring
sammen med innbyggerne. Koordinering på tvers av tjenestene, og et flerfaglig perspekt iv, vil
være vikt ige premisser for hvordan det forventes at oppgavene skal løses i Heim kommune. Som
et eksempel på denne tenkningen, kan etableringen av «Familiens hus» væ re.

For at organisasjonen skal fungere i hverdagen, er det nødvendig med et sett med felles
styrende dokumenter. Heim kommune har i dialog med t illitsvalgte utarbeidet mange slike
dokumenter. For eksempel «Arbeidsreglement», «Fleksitidsreglement», «Permisjonsreglement »
og «Seniorpolit iske retningslinjer». Disse dokumentene med flere er nødvendig for at Heim
kommune som organisasjon skal fremstå mest mulig helhetlig og lik.
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Heim kommune har 21 enheter .

,

Leder for resultatenheten opptrer på rådmannens vegne i egen enhet og har full
gjennomføringsmyndighet og fullt resultatansvar innenfor enheten. Dette betyr at enhetsleder
skal rapportere til rådmann og at styringsinformasjon går fra rådmann til enhetsleder.
Enhetsleder er en del av rådmannens utvidede lederteam. Alle enhetslederne er likever dige selv
om enhetene de leder varierer mye i størrelse.

,

,
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Befolkning og demografi

Når det gjelder befolkning og demografi for Heim kommune ser vi en tydelig nedgang i antall
innbyggere. Her er det tatt utgangspunkt i de nye befolkningsframskrivingene til SSB - MMMM
alternativet. Befolkningsendr inger påvirker kommunenes samlede utgiftsbehov til
velferdstjenester som bl.a. grunnskole, barnehage og pleie og omsorg.

Utvikling i folketall per 1.1
(2020 = 0, SSB M M M M -alternativet )

6,0 ,---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4,0 +-- - - - - - - - - - - - - - - - --, -,::;.-

-6,0 +- --,, - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-8,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
rv menet n DO N 00 0 l v en et n DO N 00 0 O

5 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

- HEIM

- LANDET

- TRØNDELAG

Figur 1 Negativ befolkningsutvikling i Heim kommune frem mot 2030 gir prior itetsutfordringer

Utvikling folketall 0-5 år, 6-16 år og 67 år + i
kommunen per 1.1

(2020 = 0, SSB MM M M-alternat ivet / kommunens egen fremskriving)

25,0
20,0
15,0
10,0

5,0
! 0,0
l .s,o

-10,0
-15,0
-20,0
-25,0

---- . ant
-.......... a a"

.......... / oa. a -
a ...._ ........._

er w -----.-- ' --.....

0 -5 ar t 6-15 ar w 67 ar og over

Figur 2 Det forventes stor reduksjon i antall innbyggere i Heim kommune for a ldersgruppa 0-15
år .
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Utvikling folketall 67-79 ar,80-89 ar og 90 år + i
kommunen per 1.1

(2020 = 0, SSB M M M M-alternativet / kommunens egen fremskriving)

80,0
70,0
60,0
50,0

...40,0
C 30,0%
g 20,0
• 10,0

0,0
-10,0
-20,0, -30,0

t 67-79 3r  - 80-89 Ar tr 90 arog e ldre

Figur 3 Andelen av befolkningen i Heim kommune i aldersgruppa 67 år og eldre vil øke mye
frem til 2030

,

,

Utgiftsbehov demografi i alt
(målt ved inngangen t il det enkelte år)

9,0

8,0

7,0

6,0

...5,0
C
% 4,00...
a.

3,0

2,0

1,0

0,0

-1,0
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

H EIM

LAN DET

T RQNDELAG

,
Figur 4 Ut i fra fremskrevet befolkningsutvikling vil Heim kommune få økte kostnader ut i fra sin
demografi fra 2026 og fremover. Heim kommune sine kostnader øker i noe grad mindre enn for
landet og Trøndelag fylke.
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Utgift sbehov demografi pleie og omsorg
(målt ved inngangen t il det enkelte år)

30,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25,0 +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----

J ) (] b

t:
15,0 +- - - - - - - - - - - - ---:;,Ø,C-- - - - - - -...a.

10,0 +- - - - - - - - - --,.,-,c-- - - - - - - - - -

_[]

H E[M

LAN DET

TR N DELAG

0,0 ........ _

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Figur 5 Heim kommune sitt økte utgiftsbehov innenfor pleie og omsorg følger samme utvikling
som for landet og Trøndelag.

Utgift sbehov demografi grunnskole
(målt ved inngangen t il det enkelte år)

4,0

2,0

0,0

-2,0
..,

-4,0C
GI

"'0... -6,0a.

-8,0

-10,0
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Figur 6 Heim kommune sitt utgiftsbehov innenfor grunnskole vil reduseres mer enn for landet
og Trøndelag.
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t Utgift sbehov demograf i barnehage
(målt ved inngangen t il det enkelte år)
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Figur 7 Heim kommune sitt utgiftsbehov innenfor barnehage vil reduseres mye mer enn for
landet og Trøndelag.

Endret utgift sbehov demografi - kommunen  -
2020 - 2030

(målt ved inngangen t il det enkelte år)
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10,0...
C
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P leie og omsorg G runnskole tr Barnehage l alt

,
Figur 8 Samlet sett så ser vi et tydelig økt utgiftsbehov innenfor pleie og omsorg, mens
utgiftsbehovet for grunnskole, og særlig for barnehage, reduseres frem til 2030 .

•



Å R S B U D SJ E T T 2 0 2 1

Aslag aligendringilommunensutgift sbehov (i1000kroner)per tjenesteomrdesomtogeavbef olioingsendringer

[20 l onerogendingta1.122)

EndingutgiftsbehoPeie-og omsorg Grunskole armehge Sos.al Kommuneheke BarevermSum Heim
2021 5647 -2933 1641 -453 -52 -290 3561
2022 $388 -2347 410 -276 -6 -323 5785
2023 7170 -2200 410 ·229 -38 -279 401
2024 11470 -2787 -615 -84 13 -293 770

2025 6327 733 -16 -212 -4 -19 6619
2026 4527 147 0 -153 -68 -2( 4432
2027 10544 -733 15 -144 -62 -123 9681
2028 5286 -147 0 -58 -105 -98 4879
2029 8572 0 0 99 -54 -66 $35
2030 6117 0 ·205 -79 -41 -89 5703

Figur 9 Anslag fra SSB på hvordan Heim kommune sitt utgiftsbehov vil fordele seg mellom
tjenesten og samlet sett vil øke frem til 2030 .
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Oversikt hentet fra Fylkesmannen i Trøndelag sin presentasjon av statsbudsjettet som viser
befolkningsvekst i Trøndelag i perioden 2020-2050. Heim kommer ut med i rød sone.

,
€

Økonomiske rammebet ingelser
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Innbyggert ilskuddet blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er

24 76 1 kroner  i 2021. For Heim kommune utgjør dette: 24 761 kroner x 5 930

innbyggere =  146 834 835 kroner.  Til sammenligning var beløpet kr 25 083 i 2020 og

antall innbyggere var 5986. I 2020 kom innbyggertilskuddet på 150 150 000.

Befolkningsutvikling 2019-2020 (01.07)
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Strategi og kommuneplan

En felles forståelse av reelle utfordringer legger et godt grunnlag for å styre kommunen i rikt ig
retning! Naturlig nok har vi alle ulike perspektiver og behov, derfor ser vi et behov for å finne
frem til fakta - bade tall, statistikk og dialogbasert kunnskap.

Viktigem omenter som t rekkes frem i forelopig folkehelseovers ikt f or Heim er folgende:

Med bakgrunn i plan og bygningsloven § 10 skal kommunestyret utarbeide en kommunal
planstrategi minst en gang hver valgperiode. Planstrategi er ikke en plantype, men et
hjelpemiddel for kommunen t il å fastlegge det videre planarbeidet. Her skal kommunestyret
vurdere, og ta st illing til hvilke planoppgaver som skal pr ioriteres i kommunestyreperioden.

Planstrategi for perioden 2020 - 2024 og planprogram for revidering av kommuneplan ble
vedtatt av kommunestyret i møte 01.10.20

Planlagte medvirkningsprosesser p.t.:

Perspekt iv Gruppe M etode

Barn Elever i grunnskolen Barnetrkk

Ungdom Ungdomsrådet Fellesmøte kommunale råd
Elever ungdomsskole / videregående Ungdomstra kk

Eldre Eldrer det Fellesmøte kommunale råd
:::nhet helse og mestring Seniortr akk
Sosiale moteplasser

Innvandrere NAV - individuelle samtaler Kafedialog
Voksenopplaering Sodin

Universell Råd for personer med f ellesmøte kommunale råd
utforming funksjonsned sett else
Miljø og klima Enhet teknisk, landbruk og miljø, Frokostmote/kafedialog

Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen l samarbeid med Heim
Trøndelag, Heim næringsforening, hnaering sforening

Sabima, elevrad/ ungdomsrad
Mobilit et Elevrad/ ungdomsrad - skolevei

Heim naeringsforenin g - nyttetr ansport
Eldrerådet

Næringsliv Heim næringsforening Reise livsaktøreri
Reiseliv Heim

Fritid / Frivilligsentralen, lag og foreninger, Enhet Ivaretas v/ PIFA dialogmote
#frivillighet forkultur 27.08 .2020 0g PIFA 2020-2023

Folkehelse Folkehelsegruppe Heim Revidering av folkehelseoversikt
onsj - til-lensj samling (?)

Kult urhistorie Hemne hist orielag Samarbeid ila. Høst 2020 koordineres
Halsa historielag v/ enhet for kult ur

Kommunale Enhetsledere Fremtidsscenarie
ftjenester Gåmøte
Regionale Regionalt planforum
myndigheter
Lokalsamfunn Alle 7 Lokalutvalg Gjestebud

Digital medvirkn ing - sporre skj ema

•
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Tidslinje for planprosess

,

,

Kommuneplanens Kommuneplanens arealdel
samflØl05del

Aktivitet Frist Frist

Oppstart 01 10.2020 01.12.2021

Medv rkning og dialog
-

01 06.2021 01.06.2022

Saksforberedelse 01 08 2021 01.10.2022

1. Gangs behandling 01.09.2021 01.11.2022

Honn.gogoffentlig ettersyn 15.10.2021 01.01.2023

Saksforberedelse 30 10.2021 01.03.2023

2.Gangsbe handling/ end elg 30.11 2021 01.04.2023
vedtal

,

,

,

•
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Data hentet fra folkehelseprofilen: https:/ / www.thi.no/ hn/ folkehelse/ folkehelseprofil/

-, ·  FHI
FO LKEHElSEPROFIL 2020 f.oi•- • ,..,,1,,w1t ,

.Hei"m

Fo lkehelseprofen er etbl&ragt i koewrun«ens
illt.ld mad J  5kaflw oversittIM!II hl!IHtltafflOllfl I
betolningen og faltorer so pdvirtier derrne,
jamtr lov omnfoleb elsearteld.Ogs.d andre
imof1NSP15kll09r N Nff'/ttH I
..,  fla,u1'11n '""'""feir.

» I

h t  «t o t...- , .

rt, t a n a went,ae h #arr un t o stati stke ta toe par h tr a a
ZOZD Ol'1 t e L t)J 10fflffl..fW Of r, it Qt -R pc, •..l.ZCZO.

utgin aw
I d bi --..P ru.i n u n"f't
+u i tbis z22 e n
Ol l3 0S <>
f u t kurr ue ta no

Ret a  sion.
1;.am:1 4r ff fll'll'l!IL9rg._ •nai • f' tg - l"'dl!iin•r
l e ta i G o t..tagreda te
l ag rteonefer fell  pr a t e
Mini kw Wu ±re P a t e Englan d
Mot · qr cg tete »per no

r idge rdt oter «r str a t i a a ba d r d
.. (: .S,tdi rt:, tofoltt': .

Noe n t rekk ved kommunens fo lkehelse

Sosialt bæ re:kraftige l :J'.lcalsa mfunnei- tem æet fl:trtotk!!h$ e psro:fil.æn
2020. Tem aet g enspei l es i  indikat or er c.sfigurer .

lndikatc re ne som p reser teres tor gen e relt va lgt  me d tanke pa
he!s1efrem m e,nde cg for1eby,æge,nde arbeid, me n e r cgsiategrenset av
n•, ilke d;;ta rn er ti lgjen ,re l'ige på kcm m u:rumivå. Alf S't:tL><trl!;k må,
t c lkes i .,,.s .æv annen ku:nnsk.æp om b '.lcal1e fom c loL

Befolkn ing
• I alde_rsg rup pe:n45 år c:geldre er .ærulel'en:s.om bo, ' alen e lavere en n i

l;;nde t som h e lr et.

Oppvek st og levekår
• An del en som ber i hus holdnin.ge.r med tævinntekt, er lavere enn i

larulet so m h e lhet. la v  hushold.ningsi:nntekr vil si a t ir,næ l!i:!Jener
und e r 60 p.ro s.en.t av median h1J:s'.holdnings inr.teb i f,roqe, a: at
brutt o ti nar;.slra,Dital er under !.G. I lCorr.mu:nehel:2 rue

_fj nne s de t og4- tan forJavi nru:!!b..der__mediani&n:tewn..il:ommr.men__
er brukt som ,grens e..

M iljø, skader og ulykker
• Det er utils, re ldtelig ta!lgrur.n lag for i vise sa tis kk pa

konse ntrasjone n av fint sveva."1:¢'{ som befolkrcn,ge:n  i kommune n er
utsa tt for ..

• Det blir ikke vist stat6"tikk på an deJen ungdoms skoleelev er :rom
op pg;ir .æt de er m ed i en friti'tfso:rga rmasj,on. Dett e skyldes .ct
Ungda, a-undersølæls.en ildæ er gje nnmntøn ikom m unen i periol!en
2-0'17-2019 , eller at de , e r utib-uekke!ig taUgn rnnlag. Utilrtreldr•ei g
betyr at ta l!ene er for sm å eller at de man gier opp lysninger om
ldæ.ssetrirm og 'kje nn, noe som er nodv: dig for å lam ne
s-am menl ikn e med land m r.-iet. T.æU 'kanogs-åm an gle som f e æv
k.ommun e.sammenstårn g,.

Helserelatert atferd
• Det b[ir ikke vist stati."'t'ikk på an delen UJ1gdoms :s!cotælev.er rom er

Irte fo,•sislt akt ive. Dett e .skyldes at Ungd ;;t3-cr.d:ersø k:$ en ilcke e r
ennamf rt  i  kcmrn!Jlrt!!n i  perioden 2017-2019, eller ct det er

uti lstrekkelig a ll grunnl ag. Tall kar ogs± mang e som  i ;ilg:e av
kom mun e.samm '!!nstålng.

Helseti lstand
• Det er uti lst rekkel ig tallgrunnla g for i±vise  st a tisti kk pasosi a le

helseforskj'eller i kamm \Jnen ,m åJt son: fe rsltjell ifa.rvente:t lev æ id !!sl'

mellom ut dænnin,r;sg;rupper .

Ne:ru?!d.c.

Hole tetseprch  fer 3 9 +em, 2) 2 . efokrerg:sterrelse per  l. J•tr•t.;tr 2019 !1'352
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FOl KEH EL5EPROFIIL 2020

Sosialt baerekraftige lokalsamfunn

,

sosialt bærekraftige samfunn handler om samfunn pregeu v
lli!lt trv=h.et,, til righet og t il IIC ti'I goder som arbeid._
utdanning og gode nænn ilj411, •Gjennom planprosessene kan
kommunen legge t il  rette for en sosra'lt bærekraftig
samfunnsutvikling.

Frem t il i dag har sosiale forhold fatt mindre cppmer'ASomhet
enn de t o andre dimensjonene i FNs bæreokraft rd J - m'ilj og
ekonomi, se figur 1 FN er tydelg pi at cgs a sosiale forhold er
en vi ktigdel a•, bæret rarum li!e:ne, se t elirstboi sen.

Fol:lcehelsearbeide hær mye t il fel les med den soo ele
dlmensjcmen i FNs bærå: rai",.s:mil Bæ.de soy.al bærå: raft og
folkehe,lse handler om fr emme en samfunnsut'Jikling som:

Setter menm! elige beho·, i se,n,tru:m.
Gir so:;;i;;,I rettferdighet og Ek.e li•m j anSer for a!le.
Legger t il rett e for at me,nnesker som bo r i
lokalsamfunnet,, kan påvi rke forho:d i na.rmi!jcet og
etlers i kommunen.
Legger t il rett e for deCt æk.eL!e og s:JMrbeid.

,

P:lanlegging som viFkemiddel

I  de nasj onale for eni ngene t il regiooal og kommunal
planlegg.ing for 2019-2023 legger reg erngen v ekt på at
kommuMMc skal plantegge fcr as ape en bærekrcftrg
samf unm utvik:ling, sikre sc15i\;d rettferdighet og y>d follæ-1-.else.

Heh e er ikilce hare et resultat av inal\liduelle forhold og
levevanear, men a virk es cgsaav leve1cår og struk:!ure!le
forhold sc m innt ekt, arbeid, cppve1st,, ut dannir,:g, bo- og
nærmilj i, . Planlegging gir lcommunen mulig:.et ti l omfordele
slike påvirkn ingsfaktorer .

et godt oversiktsdokumem som gi: den nødlvend'igæ
kunnsb pen om på•,irt ning,sfa!ctorer, er ,et •o'ilrtig ut.ga:n.,punkt
ro.r planstra: ey:en cg plan;;,rhei det i loommuneA.

J:igur1. Ptan lewn g- et vi ktigv& ktl;,y for lokal bæræ.kraft .

,

t t, t
Planarbeid  i kom mu n<!...,

- - - -

FNs mJI IIH' bJ!rtlmllt
DO17 nbe e t ar»a. a g ar  ·'"'I
,,,,...,.. -''Jlj;ar.,..._,_. :e1G

• ' lw•h ...,, 'ut 1 ld .... 16>t •
N pe mt onetetg onemg or
to p» li wgw d 'ire

For «Map wwta r omtg wtwt
n,I "'••ktdep:it .. .-..a.kr-

o.:rsom tomm irr .eenfkkæe,r bclliin p.åreleva t
;:,åvirming,-fæ}:tcrer og lwor :Jand'iliH fod æle.i i bå oo:r.in,g .,
k«an kommuner k r rr;s til å Yid'eretøræ uhåo[.s.= mij;!i- es
samfu nnsressze fortold o;; Cifan:a! s-ræ:111:æ: d'en wseEe
lbæn ,kiraften_

5per3mil kommuen kan stile seg er. +vordan er scsa
t æ;ekr:ft ivareu n i pia arbeidet ? Er ::æial i:æ.ein ft
t ilst relli lr,æ irr:eg;æ:rtisardunra- og ære,a n, a5 il!r cf.ætt::
fulgt opp i loorr.rr.uned tans og 1:Dtr.om;p.'a:!1'£."l?

Kommu nepian ens samfunrs del er er a=rig vitig vert sy f r ±
p rioritere cg samo rcfr,e h va kommunen s«al sarsea cg tor.
H\lr::plarueggingen !'.a l virke, mi komr unen fage c mæ.-15
! ilt. i.

Fire mal er vilci.g,e i planlegging avsosialt bærebilfuge
lou tsamfum: .ilt: innbyzgeme har pd tillit til samfunnet og
hverandre, har tilga:Qg til artieid,lltd.Ming og gode narmilje,
at de fØierilt de bitrertil, og at de opplevertnygghet.

Tilh,lrighet

'Tilhør ighe hand am i,Ila tilkr?j1ni:ng tili.ntfrc cr.enne:;t: r ;;,_er
st :'der_ M ær,.ge kMl.rn.uner jo'l:ber m=-rl Dl t ag fetae p
innenf r l ik e sekt rer; for eksemegjennomutking agcce
c pp,,.æ:ckst-ogbcmiljaer, naerngstilling levende ; ,e,r,m=ri,
f æ:rtruk ;;,vkommur ale  t yg cg ti':bud for iMDygg:re i ag
ut enc r arei dsiiver

1C;et åde."tai t rivillige organisasjoner cg kommur ae prasesser
kan ti dra  ti i s rke fsesen av ti#orig'et  ti lokaimijset g
llccmmur.cn.Til':i'k rer i hindre uranforsa p an cgsi syre
c ppievelsen av zlhsri gh er cg 'eliesla

N il«e n grad inr bv gg ere de/tar i for elsempe frvlfgareid
c r de s smm er ved kommunesvrevalger zle r am de i el ar i
air e samfunns akivitete r, kan fcrale css roe om i hviken
grad inrbv gg era i en te mm une fzler at de harer til F ur 4
viser an delen som s emrewedkomr unes:r evalget tsse
20t'.I .

•
•
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FOLKEHELSEPROFIL 2020

Trygghet

f or innbyggerne i en kommune er det viktig at de grunn-
leggende behovene dekkes for å kunne oppleve t ryeehet oe
livsmest rine . Å skape trygge samfunn handler ogsa om esikre
innbyggerne en-rettferdig fordeling og lik tilgang på goder og
ressurser.

Hva som skape r t ryeehet variere r. Det kan væ re å kunne eå
ute alene på kveldstid, oppleve godt naboskap og at barna kan
leke fritt i næ rområdet , men også at en ha r fast inntekt og
gode relasjoner.

For akunne e ke trygzhet en i et område er det ns dvendig
først finne ut hvordan befolknineen opplever t ryeeheten på
stedet, se figur 2. Se oi:så Indikatorene 4-7 om økonomisk
trvzghet i folkehelsebarometeret på side 4 .

MedVirkninesprosesser kan også væ re en kilde t il informasjon
om opplevelsen av trvgghet i lokalsamfunnet.

Tilgang t il bolig, arbe id og lokale t ilbud

AIie mennesker skal kunne bosette sei: oi: leve et godt liv i
kommunen. Det innebæ rer at in nbyggerne blant annet har
t ilgang ti l en passend e bolig til en pris de kan bet ale . God
va nasjon nå r det gje lder arbe idsplasser, t ila ng tl skole og
barneha ge, offent lig t ransport , sosiale moteplasser o
kommunale tjenester er også avgjørende for gode liv og vikt ig
for utjevnine av sosial ulikhet.

At alle barn og unge kan ferdes t rygt t il og fra skolen og delta i
fritidsakt iviteter, og at e ldre kan leve aktive liv, er viktige
kvalite ter i et lokalsamfunn. Det samme gjelde r at alle har
t ilgang til miljøkvalite ter som ren luft, støyfrie områder og
rekreasjon. Se indikat or nummer 15 om luftkvalitet i

folkehelsebarometeret på side 4 .

Fg ur 3 viser ta ll som kan si noe om tl a ngen til passende
bol ger i kommunen.

Tillit  t it mennesker og myn digheter

Sammenlignet med andre land, e r det i Norge hey grad av t ilht
t il medmennesker og samfunn. Det &jelde r for eksempel tillit
til naboer, t illit tJI a t kommunen t ilbyr tjenester som v1
tre nger, at politikere ha r samfunnet s interesser i tankene, og
at velferdsstaten gir oss k onomisk trvg het dersom behovet
er der.

P6 lokalt nlvA viser b lht sei: p! flere mi ter, blant annet
hvordan v, forholder oss til hverandre . Andelen av
befolknlneen som stemmer ved vale, kan  ogs vaere en
Indikator pi t illit, se figur 4

Les mer
Utodet artikketmedreferanserpl www.th.no/toteet yepor other
Heled r ektor ate ti teraude or tol ehet earbeidi komrunen

Ree/erinser:Baer«atteniimnr
ti /l eg t dindkatorerei folkehetsebarometeretp Wt 4, hnner du
hererd 4o torer+ Korn9ht.a ±tat5tu±bar

Figur 2. Andel ungdomsskoleelever som oppgir at de opplever det
som t rygt Aferdes i neeromrAdet p! kveldstid (Ungdata 2017-
20 19).
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Figur 3 . Trangboddhet og leid bolig (2018).
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,
Folkehelsebarometer for kommunen
I oversikl•n nede-nfor s•mmen!iknes noen nol'J<•lt•ll for kommun,en ot fy11ætmed

landita!I.1figuren og ti llkolonn en • ti l det he n1yn t il  at kommuner og fylker kan ha
u6k alders- og kjønn11ammensetning u mmenliknet me d landet . l(Jik); p£ ind rkator-

navnene for å se utvil:ling ewer tid i kommunen. I Kommunehelsa m tistil:tbanl:,
http /,Y,..lht no finne, flere indikatore r samt utfyterde in formasjon om hver e-nke!t

indikator.

v ..r opprerisom pi at ogsi « grn re verder kan innebaere en folkoheln utlor d.nng.
for kommunen, fordi  lard sniva et  ikke nodvendigvil rt pr•.sentu u , 1 onsl! t rvvi
Vt rdiomri det for de ti beste kommunene i landet kan vaere noe 1m ekk• ..,, , n or .

ormun«en begetgh at bedre on en i.nøtt IOfO l\fll>,r(

• lomr'!uno<I  ltlJ!'I "il...:-!.»nl d.itki!"fl! 1mt!M lanMI 10m helhet

i omrunen er di e wvpwh»ant torwell !fli lardet som heet
Kornrunen et"C"L'sli "\\ h>r"¥' ,C11' la!dt'\ IOffl hti.,._l

W:etnt et for sut "t' "' .1.1:-..-
Verden tor ttet ( ii e testet tor stats/s t  gn a ns)

I Vffd...- for andet om hethet
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Økonomistyring

God økonomistyring skjer gjennom bevisste valg for å forvalte de ressurser som finnes t il
rådighet, slik at kommunen når sine mål. Ressursene som skal forvaltes deles i kompetanse,
kapital og arbeidskraft.

God økonomistyring skjer gjennom at kommunen har en forsvarlig økonomiforvaltning innenfor
rammer som lovverket med t ilhørende forskrifter gir ved å:

• Utarbeide årsbudsjett / handlingsplan i balanse
• Sikre at kommunen har og utvikler og videreutvikler rutiner for god økonomistyring

ved blant annet følge opp økonomisystemet/ styrings og kvalitetssystemet i
kommunen

• Være pådriver på økonomisk internkontroll
• Sikre at kommunens finans- og gjeldsforvaltning gjennomføres i samsvar med

gjeldende lov og forskrift:
• Forvaltning av kommunens ledige likviditet og gjeld
• Håndtering evt. avvik fra finansreglementet
• Låneopptak
• Bankavtale

Handlingsregler

Kommunens ansvar for å ivareta egen økonomi og handlingsrom på lang sikt tydeliggjøres i den
nye kommuneloven. Kommunen pålegges plikt til å fastsette finansielle måltall (lokale
handlingsregler)
Jfr kommunelovens kap 14.

Økonomien skal forvaltes slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over t id.
Kommunen skal forvalte finansielle midler og gjeld på en måte som ikke innebærer vesentlig
finansiell risiko, blant annet slik at betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall.

Kommuneloven inneholder med andre ord en lovfestet plikt til å benytte finansielle måltall som
verktøy for langsiktig styring av kommunens økonomi. Derimot inneholder ny kommunelov
ikke noen klare føringer t il hvilke måltall som kan være aktuelle. Kommunen må selv definere
gode og relevante måltall, som kan bidra til å synliggjøre økonomiske pr ior iteringer på en enkel
og lett fattelig måte. De finansielle måltallene skal fungere som rammer for budsjettarbeidet,
men er ikke bindene .

•
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,
For arsbudsjettet 2021 og handlingsplanperioden 2022 - 2024 foreslas følgende måltall:

,

,

Finansielle måltall Kommentar

- Merforbruk i driftsregnskapet t il
kommunekassen eller
fylkeskommunekassen skal

Inndekning av underskudd dekkes inn året etter at det
oppsto. Hvis merforbruket ikke
kan dekkes inn året etter at det
oppsto, skal det dekkes inn
senest det andre året etter at det
oppsto.

Netto driftsresultat
minimum 1,75 Nøkkeltallet forteller hvor sunn

kommuneøkonomien er

Nøkkeltallet forteller i hvilken

Netto lånegjeld maksimum
grad gjelden tynger kommunen.

80 % av brutto
Utgjør gjelder over 100% av

dr iftsinntekter
inntekten er kommunen svært
eksponert ovenfor
renteendringer

Kommunen forvalter en stor
Vedlikehold skal som bygningsmasse. Bevilgninger til
minimum bevare vedlikehold gjør at byggenes
formuesverdien verdi, funksjonalitet og kvalitet

bevares over tid.

Nøkkeltallet sier noe om hvor
Disposisjonsfond minimum stor økonomisk buffer
5% av brutto driftsinntekter kommunen har for sin løpende

drift

Modell for beregning av
rammetislkudd. Modellen

Inntekter budsjetteres iht håndterer også et anslag på
KS- prognosemodell skatt slik at at det beregnes

inntektsutjevning for
kommunen.

Økt aktivitetsnivå skal ha
Gir god økonomistyring.

sikker finansiering

,
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Kommunens tjenesteproduksjon

Stabsavdelinger rådmann
I rådmannens stab befinner finnes følgende områder
Polit ikk: ordfører / polit iske utvalg/ valg
Revisjon/ Kontrollutvalg
Rådmannens ledergruppe
Personal / arbeidsmiljøutvalg/ lærlinger
Administrasj onsu tvalg/Fri kjop  til l  i ts valgte
Oppvekst/ fellesområde for grunnskole-barnehage/ pr ivate barnehager/
Helse, mestring, familie
Økonomitjenesten
Servicekontor
!KT
Samfunns utvikling - Kommuneplan - samfun nsdel-arealdel / Næring/ samfunnsmedisiner
(kommuneoverlege)/ Demokr ati7medvirking - ung domsrad/ Eldrerad/ Rad for personer med
nedsatt funksjonsevne

RÅDMANN

Beskrivelse Opprinnelig Årsbudsjett Plan 2022 PIan 2023 Plan 2024
budsjett 2021
2020

Sum
driftsutgifter 87 226 067
Sum
driftsinntekter -4 567 236

Netto 82 658 831
Lønn inkl
sos utg /ref
sykepeng 39 860 182
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Foreslått e dr iftstiltak

RÅDMANN MED STAB 0 0 0 0

042 SENTRAL ADM IKT- overgang til
172 000 42 000 42 000 42 000ca EasyCruit

044 SENTRAL ADM - IKT-Visma Enterprise 100 000 100 000 100 000 100 000@a Bl Styring og analyseverktøy

019 SENTRAL ADM - Samf utv. - Kurs og
35 000 0 35 000 0ca opplæring folkehelse

033: SENTRAL ADM - Samfunnsutv -
21 500 22 000 22 500 23 000@a Tilskudd dekning husleie HLF Heim

043: SENTRAL ADM - Samfun nsutv -
Alternativ fremtidig lokalisering av helse- og

500 000 0 0 0
omsorgsbebyggelse på Kyrksæterøra -ca skisseprosjekt

056: SENTRAL ADM - Radhuset -
80 000 80 000 80 000 80 000@a Info s kjermer og møteromsbooking. 2020

055: SENTRAL ADM - Oppv ekst -
505 000 0 0 0ca lmplentering av digitale verktøy

059: SENTRAL ADM - Innkjop av 30 000 0 0 0ca kamerautstyr

021 BARN EHAGE FELLES - økning i
3 306 431 3 306 431 3 306 431 3 306 431ca bemanningsressurs

047: HEIM KIRKELIG FELLESRÅD - Hemne
200 000 0 0 0@a kirke malingsarbeider

046: HEIM KIRKELIG FELLESRÅD- 345 000 345 000 345 000 345 000@a Lønnsmidler til diakonstilling --- - -
045: HEIM KIRKELIG FELLESRÅD- Økt

914 881 1 166 881 1 445 881 1 723 881ca driftramme 2021- 2024,
058: HEIM KIRKELIG FELLESRÅD 0 0 0 600 000ca Vedlikehold kirkene

057: HEIM KIRKELIG FELLESRÅD - Heim 200 000 0 0 0ca kirke - økt tilskudd vedlikehold drift 2020

054 HELSE M ESTRING,FAMILIE (felles) - 500 000 1 330 000 0 0ca Innføring Helseplattformen 2020
008: OPPVEKST - Innkjøp av nye lærebøker

800 000 0 0 0a som følge av ny læreplan

Foreslått e invester ingstiltak

RÅDMANN MED STAB 0 0 0 0

002: HEIM KIRKELIG FELLESRÅD - Hemne
500 000 3 000 000 0 0@a kirkegard - Barehus.garasje 2020

003: HEIM KIRKELIG FELLESRÅD -
280 000 0 280 000 200 000Hemne/Halsa gravplasser - Anskaffelse ava utstyr 2020

004. HEIM KIRKELIG FELLESRÅD - 400 000 0 250 000 0a Navnede minnelunder 2020
006: HEIM KIRKELIG FELLESRÅD -

500 000 0 0 0ca Universiell tilpasning i kirkene

007: HEIM KIRKELIG FELLESRÅD -
0 0 250 000 0ga Utarbeidelse av digitale kart pa gravplassene

005: HEIM KIRKELIG FELLES RAD -
100 000 0 0 0caValsøyfjord kirke - dapssakristi 2020,
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Oppvekst

Oppvekstområdet i Heim har utfordringer knyt tet t il struktur og kompetanse. Det er 10
barnehager, hvorav 2 private, og 5 skoler i kommunen. Kommunen har egen PP-tjeneste.
Nøkkelord her er avstand mellom tjenestestedene, ulike stør relser på tjenestestedene, ulik
t ilgang på kompetanse på det enkelte tjenestested og ulike organisasjonskulturer
tjenestestedene imellom.

Dette, kombinert med økt kapasitetsbehov ifht barnehageplasser på Kyrksæterøra, samtidig
som det ser ut som Heim kommune får redusert kapasitetsbehov andre steder, gjør at det blir
viktig med god koordinering og prioritering innenfor oppvekstområdet i årene fremover .
Samtidig som det utvikles felles organisasjonskultur enhetene imellom, og at det satses på en
helhetlig og samlende faglig utvikling.

Konkretisert vil dette handle om sterkt fokus på rekruttering av barnehagelærere, rekruttering
og videreutdanning av læ rere i grunnskolen mtp krav t il undervisningskompetanse for læ rere
som gjøres gjeldende fra 2025. Så vil det aha riktig kapasitet og bemanning til enhver t id i
forhold til antall elever i grunnskolen/ barn i barnehagene være avgjørende ifht god
økonomistyring og god tjenestekvalitet. Videre vil nettverksbygging innenfor oppvekstområdet,
og fler faglige nettverk, bli viktig mtp felles organisasjonskultur og en helhetlig og samlende
faglig utvikling. Summen av dette skal gi god kvalitet på tjenestene og bidra t il at vi blir
attraktive som arbeidsgiver i kampen om fremtidige medarbeidere.

Elevt allsutvikling

f 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024

Vinjeøra skole 45 40 37 38

Svanem skolerg 38 33 3
Ven skole 16 15 14 18

Sodin skole 4 00 402 416 427

HABUS 165 164 1150 143

Totalt 665 661 6 61653
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Barnehage

¢

Bemanningsnormen er oppfylt i barnehagene i Heim kommune. Med lang åpningstid, blir det
likevel utfordringer deler av dagen fordi personalet ikke er tilgjengelig hele åpningstiden. Dette
betyr at tidlig- og seinvakt er alene på jobb i deler av vaktene sine. Dette er ikke ønskelig i
forhold til HMS-krav. Bemanningsnormen er kun oppfylt mellom tre og fire timer pr. dag.

For barnehageområdet er det ikke avsatt tid til samarbeid. Barnehageloven sier at alle ansatte
skal være med å reflektere over og vurdere egen praksis. Dette må gjøres på kveldstid som igjen
må tas ut avspasering og lønn.

I barnehagene ser vi et økende behov for foreldreveiledning.

Enkelte av barnehagene bærer preg av manglende vedlikehold og utbedringer over tid.

Det økonomiske handlingsrommet er begrenset. Det meste er knyttet t il lønn.

¢
For å forbedre utfordringene, må først og fremst grunnbemanningen økes. Dette gjør at
samarbeidstiden kan inn bakes i stillingen til den enkelte. Samtidig er det også enklere å få til
tettere foreldreoppfølging.

Dette er også med på å øke det økonomiske handlingsrommet.

Foreslått driftstiltak

,
021 BAR NEHAGE FELLE S - okni n g i

iii bemanningsressurs 3 306 431 3 306 431 3 306 431 3 306 431

BAKKELY BARNEHAGE

¢

Beskrivelse Opprinnelig Årsbudsjett Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024- -
budsjett 2021
2020

Sum
driftsutgifter 7 467 4 18
Sum
driftsinntekter -122 360

Netto 6 345 058
Lønn inkl
sos utg/ref 7 143 714

¢
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GRØTNES BARNEHAGE

Beskrivelse Opprinnelig Årsbudsjett Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
budsjett 2021
2020

Sum
driftsutgifter 10 667 866
Sum
driftsinntekter -1 302 14 1

Netto 9 365 725
Lønn inkl
sos utg/ref 10 267 034

VINJE BARNEHAGE

Beskrivelse Opprinnelig Årsbudsjett Plan 2022 PIan 2023 Plan 2024
budsjett 2021
2020

Sum
driftsutgifter 5 179 332
Sum
driftsinntekter -812 4 17

Netto 4 366 915
Lønn inkl
sos utg/ref 4 954 626

HALSANAUSTAN BARNEHAGE

Beskrivelse Opprinnelig Årsbudsjett Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
budsjett 2021
2020

Sum
driftsutgifter 3 765 6 16
Sum
driftsinntekter -278 370

Netto 3 487 246
Lønn inkl
sos utg/ref 3 550 616

LIABØ BARNEHAGE

Beskrivelse Opprinnelig Årsbudsjett Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
budsjett 2021
2020

Sum
driftsutgifter 5 551 989
Sum
driftsinntekter -605 295

Netto 4 946 694
Lønn inkl
sos utg/ref 5 240 864

•
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VALSØYFJ ORD BARNEHAGE
Beskrivelse Opprinnelig Årsbudsjett Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

budsjett 2021
2020

Sum
driftsutgifter 4 241 308

S um - - -
driftsinntekter -467 454

Netto 3 773 854
Lønn  inkl
sos utg/r ef 3 971 308

VEN BARNEHAGE

, Beskr ivelse Opprinnelig Årsbudsj ett Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
budsjett 2021
2020

Sum
driftsutgifter 4 448 195
Sum
driftsinntekter -768 661

Netto 3 679 534
Lønn inkl - -
sos utg/ref 4 275 195

SV ANEM BARNEHAGE,
Beskr ivelse Opprinnelig Årsbudsj ett Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

budsj ett 2021
2020

Sum
driftsutgifter 5 605 496
Sum
driftsinntekter -785 005

Netto 4 820 491
Lønn inkl
sos utg/ref 5 325 805,

,
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Skole

• Teknologisk utvikling/ Digital hverdag/ nye utfordringer både faglig og sosialt
• Videreutvikle gode skoler med tanke på å gi gode tjenester og att raktive

arbeidsplasser
• Vedlikehold og utbedringer av bygningsmasse og uteområder som er funksjonelle

for elevene
• Nye lærerplaner fra høsten 2020, implementering

o Fagfornyelsen må implementeres med både overordnet del og nye fagplaner .
Alle ansatte må arbeide med å få felles forståelse for hva fagfornyelsen skal bety
for elevenes læring og utvikling.

o Skape felles ståsted med tanke på digital kompetanse og ferdigheter - skoler,
læ rere, assistenter og elever imellom

o Legge til rette for praktisk, variert og relevant undervisning, med fokus på
utforskende arbeidsmetoder

o Videreføre arbeidet med realfag.
o Videreføre arbeidet med et Inkluderende skolemiljø

SFO

Skolefrit idsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske
skoledagen.

Skolefritidsordningen har som mål å gi barna i grunnskolens fire første årstrinn t ilsyn og
omsorg. SFO kan også væ re et tilbud for barn med særskilte behov i grunnskolens sju før ste
årstrinn, og disse barna skal gis gode utviklingsmuligheter.

SFO skal legge til rette for at barna gis mulighet til å utnyt te sin frit id t il allsidig lek, kultur og
frit idsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Dett e skal skje i
nær forståelse og samarbeid med barnas hjem og i overensstemmelse med skolens formål, slik
den kommer til utt rykk i Opplæringsloven §1

Skolefritidsordningen (SFO) dr ives i samsvar med Opplæringsloven, forskr ifter, planer for den
enkelte enhet og de vedtak som er gjort i kommunen. Vi ønsker å satse på følgende:

Videreutvikle godt SFO-tilbud med tanke på å gi gode tjenester og attraktive arbeidsplasser -
«Livskvalitet»

• Videreutvikle faglig samarbeid og utvikling SFOene imellom
• Bygge nettverk på tvers av gamle kommunegrenser
• Kompetente og engasjerte medarbeidere - spre kunnskap og kompetanse
• Øke den generelle bemanningen
• Vedlikeholde og utbedre de SFO'ene der det er behov
• Utjevning av SFO-tilbudet i kommunen
• Få på plass god innholdsmessig kvalitet i SFO-tilbudet
• SFO som arena for integrering

•
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SODIN SKOLE/ SFO

,

Beskrivelse Opprinnelig Årsbudsjett Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
budsjett 2021
2020

Sum
driftsutgifter 53 164 497
Sum
driftsinntekter -3 043 197

Netto 50 121 300
Lønn inkl
sos utg/ref 48 321 246

&a SOI N SKOLE

Iii 007: SODIN SKOLE Miljøarbeiderstilling

009: SODIN SKOLE 100% Fast stilling som
fl leerer

@g 018 S0DIN SKOLE - Opplering kurs 2020

0

589 722

654 592

250 000

0

589 722

654 592

250 000

0

589 722

654 592

250 000

0

589 722

654 592

250 000

,
HALSA BARNE OG UNGDOMSSKOLE

,

Beskrivelse Opprinnelig Årsbudsjet Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
budsjett t
2020 2021

Sum
driftsutgifter 22 151 704
Sum
driftsinntekter -2 185 265

Netto 19 966 439
Lønn inkl
sos utg/ref. 20 202 033

SV ANEM SKOLE

Beskrivelse Opprinnelig Årsbudsjett Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
budsjett 2021
2020

Sum
driftsutgifter 6 708 308
Sum
driftsinntekter -314 819

Netto 6 393 489
Lønn inkl
sos utg/ref 6 214 956

Ga SVANEMSKOLE

032 SVANEMSKOLE - Kjøp av
Iii konsulenttjenester 2020

Iii 03 1: SVANEM SKOLE - Velferdstilt ak 2020

0

23 589

12 000

0

23 589

12 000

0

23 589

12 000

0

23 589

12 000

,
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VINJEØRA SKOLE

Beskrivelse Opprinnelig Årsbudsjet Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
budsjett t
2020 2021

Sum
driftsutgifter 6 079 323
Sum
driftsinntekter -291 477

Netto 5 787 846
Lønn inkl
sos utg/ref 5 713 107

a VINJEØRA SKOLE 0 0 0 0

Iii 035: VINJEØRA SKOLE - Kursvikarer 2020 11 794 11 794 11 794 11 794

fa
034: VINJEØRA SKOLE- Kompetanseheving

24 000 24 000 24 000 24 000ansatte 2020

038 VINJEORA SKOLE- Vedlikehold av 50 000 50 000 50 000 50 000ca uteomrade v1

VEN SKOLE

Beskrivelse Opprinnelig Årsbudsjett Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
budsjett 2021
2020

Sum
dri ftsutgifter 3 267 775
Sum
driftsinntekter -47 570

Netto 3 220 205
Lønn inkl
sos utg/ref 3 045 375

a VEN SKOLE

Iii 041: VEN SKOLE - Lekeapparat 2020

0

200 000

0

0

0

0

o I
o I

•
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PPT

PPT er hjemlet i barnehageloven og opplæ ringsloven. PPT har både system- og individrettede
oppgaver. Vi samarbeider tett med alle barnehager, skoler og andre samarbeidspartnere. Alle
barnehager og skoler har fast kontaktperson i PPT.,
Hovedmålet er barn og unges muligheter for god utvikling, med særlig fokus på inkludering.

Målgruppen er barn i alderen 0-16 år, og voksne. (Fylkeskommunal PPT har ansvar for elever i
videregående skole) .

Viktig mal abeholde medarbeidere over t id for asikre kompetanse og stabilitet. Kan f.eks. stå i
fare for amiste nødvendig kompetanse og erfaring om en ansatt slutter. Rekruttering ift.
kompetansen vi t renger kan da bli utfordrende.

, Lokaler for «Familiens hus» er ikke kommet i mål enda.

Tverr faglig arbeid og forebygging vil væ re et satsni ngsomra de. Akomme tidlig inn for akomme
i forkant av utfordr inger, gi helhetlig og tverr faglig innsats. Viktig aforts ette a
jobbe/ samarbeide tverr faglig med ulike prosjekt.  Eks na: j enteg rupper (PPT og helsestasjon) ,
barn og f ølelser (PPT og psy kisk helse), TIBIR-tidlig innsats f or barn i risiko {Fam iliens hus).

,
Fortsette asik re en faglig kompetent tjeneste, som er oppdatert på kunnskap og utvikling
sammen med barnehager og skoler.

Mulighet og t id t il videreutdanning, kompetanseheving, og aopparbeide bred testkompetanse
for alle rådgivere.

PPT

,

Beskrivelse Opprinnelig Årsbudsjet Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
budsjett t
2020 2021

Sum
driftsutgifter 4 327 635
Sum
driftsinntekter -31 100

Netto 4 296 535
Lønn inkl
sos utg/ref 4 044 442

,

•



Å RS B U D SJE T T 2 0 2 1

Helse, mestring og familie

Utfordringene i helse- og omsorgssektoren er knyttet til nye grupper med tjenestebehov og en
aldrende befolkning, kombinert med en synkende tilgang på arbeidskraft med riktig
kompetanse i årene som kommer. Innbyggernes behov for medisinsk og tverrfaglig oppfølging,
mangel på sosial kontakt og aktivitet i dagliglivet er andre viktige utfordringer.
Sykdomsbildet i befolkningen har endret seg mye de siste hundre årene. Infeksjonssykdommene
var dominerende tidligere , men n a har livsstilsykdommene overtatt. Vider e ser en at tjenester
til mennesker med psykiske problemer og/ eller rusproblemer er i vekst. Også nye, yngre
grupper av tjenestemottakere med nedsatt funksjonsevne krever annen faglig kompetanse og et
helhetlig livsløpsperspektiv på tjenestetilbudet.
Forberedelser og innføring av felles pasientjournal (Helseplattformen) vil gi utfordringer, men
også muligheter i årene framover.

Familiens Hus

Består av PPT, Helsestasjon og barnevern.
Lia bø: I ferd med a ferdigstille lokalene til bruk. Målet er ila oktober-20
Kyrksæterøra: PPT flytter inn ila varen-21.

Målsetting:  .
Hovedmålsett ingen er at familiene skal møte en helhetlig og familiestøttene tjeneste i samme
hus. Familiens hus skal fremme trivsel og godhelse hos barn, unge og deres familie og styrke
barn og unges oppvekstsvilkår. Barn i risiko skal bli fanget opp og få adekvat hjelp så tidlig som
mulig. Familiens hus skal tilby lett tilgjengelig støtte og tiltak, og kunne styrke foreldre/ foresatt
i deres omsorgs- og oppdragerrolle.

Helsestasjon
Tjenesten er lovpålagt, den reguleres av lover, forskrifter og veiledere. Vår viktigste oppgave er
forebyggende helsearbeid.

Målgruppen er barn og unge fra 0 - 20 år og deres foresatte.

Tjenestene inneholder
Helsestasjon:  Barn 0 - 5 ar - 14 konsultasjoner, de fleste konsultasjoner utføres det første
leveåret.
Skolehelsetjeneste :  5 grunnskoler i kommunen og 1 videregående skole
Jordmortjeneste : 30 % operativ jordmor.
Helsestasjon for ungdom:Tilbud  en ettermiddag i uka på Kyrksæterøra. Jobbes med a etablere
et tilbud på Lia bø, i dialog med ungdomsrådet .

•
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HELS EST ASJO N

,

Beskrivelse Opprinnelig Årsbudsjet Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
budsjett t
2020 2021

Sum
driftsutgifter 7 231 606
Sum - -

driftsinntekter -231 194

Netto 7 000 412
Lønn inkl
sos utg/ref 6 290 906

4 HELsEs I4 sJ0 N 0 G SK0 LEn ELsE i JENEs I E 0 0 0 C,

au
003: HELSESTASJON  -. Økte utgifter  i

200 000 0 0 Cforbindelse med Familiens hus 2020

002. HELSESTASJON  . Vikarlønn under 318 269 0 0 0a 4 d h - 4 Mn 4

,
Barnevern

Målgruppe for barneverntjenesten er barn og unge i alderen 0-25 ar.
18-25 ardefineres som ettervern og kan handle om viderefør ing av etablerte hjelpetiltak, men
også etablering av nye t iltak. Tjenesten er lovpålagt.

Målgruppe for barneverntjenesten er barn og unge i alderen 0-25 ar.

, 18-25 ardefineres som ettervern og kan handle om viderefør ing av etablerte hjelpetiltak, men
også etablering av nye t iltak.

Hva gjør kommunalt barnevern
Sikre at barna får den hjelpen de har behov for ved å håndtere :
Bekymringsmeldinger
Undersøkelser
Treffe vedtak (hjelpetiltak, akuttvedtak mm)
Fremme begjær ing til fylkesnemnda i saker om tvang
Godkjenner og fører t ilsyn i fosterhjem
Iverksetter og evaluerer tiltak
Deltakelse i flerfaglige forum

Ny barnevernlov ventes fram lagt varen -2 1 og barnevern sreformen ventes -22. Mal for reformen er at
flere barn skal få hj elp t il rett t id der de bor.

,

•
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BARNEVERN

Beskrivelse Opprinnelig Årsbudsjett Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
budsjett 2021
2020

Sum
driftsutgifter 15 34 1 782
Sum
driftsinntekter -800 000

Netto 14 541 782
Lønn inkl
sos utg/ref 9 386 271

Helse og mestring

Helse og mestr ing i Heim kommune yter omfattende tjenester t il innbyggerne i kommunen.
Tjenestene er organisert i to enheter : enhet Helse og mestring avdeling Lia bø og enhet Helse og
mestring avdeling Kyrksæterøra. Det har væ rt viktig å signalisere betydningen av lokal
forankring av de grunnleggende tjenestene og at tjenester som innbyggerne bruker ofte og som
krever fysisk nærhet (basistjenester) skal lokaliseres nær der folk bor.

Det er lagt vekt på å bygge faglige gode og robuste tjenester som skal oppleves likt uansett hvor
du bor CH eim kommune. Enhetene skal vaere preget av felles kultur, felles faglig ståsted,
kompetanse, tverrfaglighet, kvalitet og serviceinnstilling.

Helse og mestr ing Kyrksæterøra og Lia bø jobbet i 2018/ 2019 med felles verdier og
kulturbygging .

•
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,

Nye verdier før Heim kommune,
helse og mestring

Vise nysgjerrighet!
• Vise opprktig interesse for bukere og

parorende

• Tenke nytt og væreåpen for ny

kunnskap

• Engasjere oss forautvklehelseog
mestring

• Bryoss wennomå vise interesse for
våre kollegaerog samarbeidspartnere

Jobbe sammen!
• Lose utfordnnge< sammen

• Delekunnskapogideer

• Inkludere hverandre tagl g og sosialt
• Gjo<ehverandre gode og jobbe

sammen tora nafelles ml

,
Ta ansvar!
• Bidra aktivt til et godt arbeidsmil yo
• Holdeoss laglig oppdatert

• Jobbe målrettet og effektivt
• Forholde oss lojalt tl beslutni nger  cg

f elles artedsmnetoder.

• Gjor det som magjores til beste for

brukereog komunen

,

Opptre respektfullt!
•  Vise respekt
•  Setteseg inn iandres situasjon

•  Vaerlyttende ogapen to andres
meninger

•  \lise omsorg for medmennesker

Både vekst i behov for tjenester og demografi vil bety økt press på kommunale tjenester.

,
Det krever koordinerte og helhetlige tjenester, riktig kompetanse, mer forebygging, tidlig
innsats og flere tjenester der folk bor . Det blir også vikti g alegge til rette for og støtte opp om
ressursene til den enkelte innbygger / familie/ sosiale nettverk. Nærmiljø, lokalsamfunn,
frivilligheten og næringsliv blir viktige samarbeidspartnere. Vi må arbeide for et nærmiljø og
lokalsamfunn som fremmer helse. Dette må skje ved astyrk e befolkningens generelle folkehelse,
men også ved t iltak som bidrar t il økt mestring hos de som er i risikogrupper eller allerede får
tjenester .

,

Hjemmetjenester
Begge enhetene har en inst itusjon og en avdeling for hjemmetjenester . Begge sykehjemmene er
Livsgledehjem og har egne institusjonskjøkken. Enhetene jobber akt ivt etter prinsippene i Meld
STl S. Leve hele livet og fokuserer på hverdagsrehabilitering, aktivitet, velferdsteknologi og
brukermedvirkning.
Det er utarbeidet felles t ildelingskriter ier for hele kommunen .

•



Å RS B U D SJ ET T 2 0 2 1

Psykisk helse og rus
Psykisk helse og rus er organisert som en felles tjeneste i Helse og mestring avdeling
Kyrksæterøra, med felles møtepunkt for å skape en felles kultur for tjenesten. Målsetningen er å
videreutvikle tjenesten slik at vi kan t ilby høy kvalitet innenfor forebygging, behandling,
veiledning, miljøterapi og koordinering innen psykisk helse og rus. Tjenesten vil ha stort fokus
på tver rfaglig samarbeid.

Rehabilitering
Rehabilitering er organisert i en felles tjeneste i Helse og mestring avdeling Kyrksæterøra, der
ansatte med kompetanse innen fagfeltet har felles møtepunkt for å videreutvikle tjenesten og
skape felles kultur og gode samarbeidsarena. Målet er å skape et godt tilbud innen rehabilitering
i Heim kommune, legge t il rette for at flest mulig kan bo i egen bolig så lenge som mulig og
oppleve mestring i livet.

Lege
Dagens legekontor på Lia bø og Kyrksæterøra er videreført. I intensjonsavtalen er det vedtatt at
det fortsatt skal være to legevaktsamarbeid i Heim, HAS (Heim, Aure og Smøla) og LiO
(Kommunene i Orkdalsregionen)
Alle legehjemler er dekt, men en av legene har permisjon fra sin st illing. Nye krav om
spesialiser ing av leger i kommunehelsetjenesten, kan gi utfordringer med å rekrutt ere leger.
Kommunene har fått større ansvar for leger i spesialiser ing, og har søkt om å bli godkjent som
utdanningsvirksomhet.

HELSE OG MESTRING LIABØ

Beskrivelse Opprinnelig Årsbudsjett Plan 2022 PIan 2023 Plan 2024
budsjett 2021
2020

Sum
driftsutgifter 59 530 816
Sum
driftsinntekter -8 484 618

Netto 51 046 198
Lønn inkl
sos utg/ref 45 390 543

HELSE OG MESTRING LIABO

064: HELSE OG MESTRING LIABO -
Iii Konsulent Helse og mestring Liabe

0

591 980

0

591 980

0

591 980

o I

591 980

•
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HELSE OG MESTRING KYRKSÆ TERØRA

,
Beskrivelse Opprinnelig Årsbudsjett Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

budsjett 2021
2020

Sum
driftsutgifter 111 103 625
Sum
driftsinntekter -14 231 225

Netto 96 872 400
Lønn inkl
sos utg/ref 94 736 425

a HELSE OG MESTRING KYRKSÆTERØRA 0 0 0 0

017: HELSE OG MESTRING, KYRKSÆTERØRA Bemanning ny avdeling 0 0 2 482 498 2 482 498
ca heldøgns omsorg 2020

029: HELSE OG MESTRING
KYRKSÆTERØRA

700 000 50 000 500 000 50 000Lasbrikker/Velferdsteknologi Heim
cu helsesenter avdeling Kr.øra

022: HELSE OG MESTRING
KYRKSE TE RORA Styrking av 2 457 037 2 457 037 2 457 037 2 457 037

ca rehabiliteringsavdelingen 2020
r

026: HELSE OG MESTRING
KYRKSÆTERØRA Trygdepensjonatet 611 076 611 076 611 076 611 076

@a økning grunnbemanning

023: HELSE OG MESTRING
KYRKSÆTERØRA Utvidelse av 615 115 615 115 615 115 615 115

Ga dagsentertilbud Støa 4 2020, 028: HELSE OG MESTRING
288 000 288 000 288 000 288 000ca KYRKSÆTERØRA Økt driftstilsdkudd

027: HELSE OG MESTRING
KYRKSÆTERØRA Økt grunnbemanning/ 1 101 084 1 101 084 1 101 084 1 101 084

ca heitidskultur

025: HELSE OG MESTRING
KYRKSE TE RORE Velferdsteknologi for 165 000 230 000 264 000 400 000

ca hjemmeboende 2020

030: HELSE OG MESTRING
KYRKSE TE RORA Utbygging av in ternett pa 400 000 0 0 0

@a Stegjerdet omradet

,

,

•
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Nav

NAV  er et partnerskap mellom stat og kommune (eierne) og skal sikre god samhandling om
felles samfunnsoppdrag på arbeids- og velferdsområdet. NAV-kontoret skal levere et helhetlig
og effektivt tjenestet ilbud med utgangspunkt i innbyggernes behov, og i samsvar med eiernes
mål, føringer og de rammer lovverket gir. Et vesentlig mål er at eierne gjennom NAV-kontoret
kan arbeide for a fa flere innbyggere i arbeid og akt ivitet, og færre på stønad.

NAV jobber etter flere forskjellige lovverk
Folketrygdloven
Lov om sosiale tjenester i NAV
Introduksjonsloven
Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen
Arbeidsmarkedsloven

NAV Heim har ansvaret for Arbeids- og velferdsforvaltningens tjenester i Heim kommune. Dette
omfatter følgende tjenester :
• Ansvar for a levere tjenester på området arbeidsrettet brukeroppfølging
• Oppfølging av arbeidsmarkedet og arbeidsgivere
• Oppfølging av ansvar etter lov om sosiale tjenester, herunder også gjeldsrådgivning
• Husbankens produkte r; - startlan, tilskudd t il tilpasning og utbedring av bolig, bostøtt e
• Bosetting av flyktninger

NAV PARTNERSKAP

Beskrivelse Opprinnelig Årsbudsjet Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
budsjett t
2020 2021

Sum
driftsutgi fler 20 158 457
Sum
driftsinntekter -449 974

Netto 19 708 483
Lønn inkl
sos utg/ref 14 091 856

•
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,
Teknisk, landbruk miljø
TLM sitt utfordringsbilde er sammensatt. På den ene siden har en drift av bygg og eiendom der
en har et eskalerende forfall på mye av bygningsmassen. Det investeres i nye bygg som letter
presset noe, men de byggene som nå må prioriteres er idrettsbygg, barnehager og omsorgs-,
trygde- og utleieboliger som har vært lavt prioritert tidligere. Det er behov for et tilstrekkelig
antall mennesker til å drifte disse verdiene. Det må prioriteres å ha et tilstrekkelig nivå med eget
drifts- og vedlikeholds personell for å ta vare på disse verdiene i framtida herunder
renholdsper sonell. Ti dligi den nye kommunens liv, vil det ve re en utfo rd ri ng a kunne
igangsette alle de investeringene som ønskes gjennomført da det ikke er samsvar mellom
investeringsønskene og personellressursene som er tilgjengelige.

,

,

Innenfor kommunaltekniske anlegg er det et stort fokus på reduksjon av lekkasjer på
kommunalt vannledningsnett, som fortsatt må ha fokus for å sikre trygt drikkevann til
innbyggerne. Når det gjelder avløpsanlegg og overvannshåndtering har det vært store
forsømmelser, og kommunen er svært utsatt med tanke på varslede klimaendringer. Skader som
følge av vann pa avveie kan true drikkevannsforsyning og sikkerhet til innbyggere med tanke på
samferdsel, ras og skade på privat eiendom. Det gjøres mange nødreparasjoner på vei, men en
ser behov for å iverksette større investeringsprosjekter for å heve standarden på mange
veistrekninger. Redusert veistandard skader til slutt privat næringsliv og bolyst i utkantene av
kommunen. Per i dag er det mange veistrekninger der transportører for næringsmidler, buss og
renovasjon må bryte regelverket for å yte de tjenestene som er forventet levert til innbyggerne.

Utover driftsansvar som angitt over har TLM også et stort ansvar med tanke på
forvaltningsoppgaver og tilrettelegging for næringslivet. Dette fordrer at det er tilstrekkelig
personell til å utøve de forvaltningsoppgavene som enheten er satt til å administrere. Selv med
ny kommune er det lite seighet i forvaltningskorpset. Innenfor områder som reguleringsplan
legges det fortsatt opp til at prosessene henger på ett menneske. Innenfor forvaltningsområdet
opplever en gjerne et høyt trykk og tunge prosesser når det skal fattes større
investeringsbeslutninger i det private næringslivet, og således vil det være kritisk for
næringsutviklingen i Heim kommune at kapasitet innenfor forvaltning blir tilstrekkelig
prioritert.

Heim kommune avhengig av et solid brann- og redningsvesen for å trygge innbyggerne. Brann-
og redningsvesenet må holdes oppdatert både med tanke på kompetanse og utstyr for å følge
utviklingen og kravene fra samfunnet rundt oss.,
TLM skal i forbindelse med opprettelsen av Heim kommune bygge en solid enhet som skal
ivareta innbyggernes og næringslivets behov for forsvarlige bygg og anlegg, sikker samferdsel
og en forsvarlig beredskapsstyrke. Denne driften må også ta inn over seg varslede
klimaendringer og ta høyde for nye miljøkrav som rettes mot vår virksomhet. Enheten vil være
akt iv i digitalisering for å sikre gode tjenester til innbyggerne i hele kommunen, og binde
sammen enhetens personell som har hele den nye kommunen som arbeidsplass. Det skal utøves
en åpen, forutsigbar, forsvarlig og likeverdig forvaltning innenfor enhetens mange
ansvarsområder i hele den nye kommunen.

¢
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TEKNISK LANDBRUK, MILJØ

Beskrivelse Opprinnelig Årsbudsjett Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
budsjett 2021
2020

Sum
driftsutg ifter 98 281 260
Sum
driftsinntekter -46 090 472

Netto 52 190 788
Lønn inkl
sos utg/ref 51 404 642

Ga TLM 0 0 0 0

048: TLM - Sentrumsomr der - Oktsatsing
250 000 250 000 250 000på vedlikehold av sentrumsgater og 250 000

auomkringliggende grøntområder 2020

cl 052 TLM - Brannvesen - Selvkost - Feier D 0 0 0

051: TLM- Bygg - Okt ramme vedlikehold
1 000 000 1 000 000 1 000 DOD 1 000 000@a kommunale bygg 2020

049: TLM - Miljo - Vedtatte tiltak fra 100 000 100 000 100 000 100 000fa kommuneplan for naturmangfold 2020

053: TLM - Tilskudd private veier - Avslutte
-158 255 -158 255 -158 255 -158 255fa tilskuddsordning

Ga TLM 0 0 0 0

015: TLM - Avlep - Selvkost - Reh abilitering
2 063 654 2 063 654 2 063 654 2 063 654fa av lednings n ett 2021

008: TLM - Avløp - Plan for overvann- og
727 308 0 0 0au avløpsanlegg i tettbygde strøk 2021

022: TLM - Av ep - Selvkost - Utbygging
13 590 000 0 0 0fa avlopsanlegg Taftoyan 2021

a 020: TLM - Brannvesen - Ny brannbil 2021 5 000 000 0 0 0

024: TLM - Bygg - Etablering lokaler for rus 6 326 385 0 0 0@a og psykisk helse 2021

021: TLM - Bygg - Reha bilit erin g Heim
11 923 692 5 982 308 0 0aa rådhus 2021

009 TLM - Bygg - Utbedring garderober
857 500 0 0 0Hemnehallen og Svømmehallen

3 Kyrksæterøra 2021

019: TLM - Bygg - Vaskeh all. oppholdsrom,
3 832 749 3 832 749 0 0ca lager Liabe 2021

018: TLM - Bygg - Vedlikehold og
2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000fa oppgradering kommunale bygg 2021

027: TLM - Bygg - branntekniske tiltak
2 448 250 D 0 Dfa Hemne samfunnshus

D13: TLM - Milj o - Bobiltomming
843 750 0 0 0£a Kyrksæterøra 2021

O10: TLM - Miljo - Rydding forurenset grunn 326 385 23 527769 0 0a og etablering friluftsområde Bugen verft 2021

a 025: TLM - NAV - Pilotprosjekt l eie til eie 4 612 500 0 0 0

012: TLM - Trafikksikk erhetstiltak - Gangvei - 163 654 5 213 654 0 0fa Llabo skole - x E39/Glåmenvegen 2021

014: TLM - Vannverk - Selvkost -
2 063 654 2 063 654 2 063 654 2 063 654au Rehabilitering av ledningsnett 2021

023: TLM - Vei - Gang og sykkelvei
5 119 892 0 0 0ca Anesøyan til Sodin

a 011: TLM - Vei - Ny bru Len eselva 2021 3 810 112 0 0 0

016. TLM- Vei - Omb ygging og 1 313 654 1 313 654 1 313 654 1 313 654ca modernisering av gatelys 202 1

O17: TLM - Vei - Vesentl i g oppgradering av
2 563 654 2 563 654 2 563 654 2 563 654Iii vei 2021

026: TLM - Vei - Oppgraderin g av gangbru
1 810 112 0 0 0ca Anesøyan 2021
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Kultur

¢
Heim har et rikt kulturliv preget av en god blanding av større ar rangementer, offentlige
kulturtilbud og frivillige lag og foreninger.
Det drives også et godt forebyggende ungdomsarbeid i kommunen. Kultur er en av de viktigste
suksessfaktorene for vellykket integrering.
Gjennom felles møteplasser og felles opplevelser styrkes tilhørighet og fellesskap i
lokalbefolkningen og også Lforholcit iLvåre n_ye landsmenn .

Idrett står sterkt i den nye kommunen. At vi har flere lag og aktvitetst ilbud som "kjemper" om
de samme målgruppene, er både en svakhet og en styrke.

Kommunen har i tillegg til museale bygg og andre kultur inst itusjoner, også godt besøkte
bibliotek og kulturbygg. I Kulturbygget på Kyrksæterøra finner man også kulturskolen.
Kulturskolet ilbudet er spredt i alle t re deler av kommunen, og er et godt og populært tilbud, der
det er venteliste pa akomme inne.

Den største utfordringen for kultur i Heim, blir askape en felles identitet og stolthet over den
nye kommunen.
Møter mellom mennesker på tvers av de gamle kommunegrensene, og i fellesskap bidra til at vi
verner om den stedlige kulturen samtidig som vi videreutvikler en ny og felles identitet og
stolthet, der omdømme bygging, eierskap og tilhørighet står i sent rum.

¢ KULTUR

Beskrivelse Opprinnelig Årsbudsjett Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
budsjett 2021
2020

Sum
driftsutgifter 19 6 18 181
Sum
driftsinntekter -1 587 860

Netto 18 030 321
Lønn inkl
sos utg/ref 12 574 357

¢

Ga KULTUR 0 0 0 0

liiil
016 KULTUR - Tils etting av museumsstyrer/

190 961 445 577 445 577 445 577
idrettskonsulent 170% stillin g

a
013: KULTUR - Bibliotek Økning av

318 269 636 538 636 538 636 538
personalre ssurs 100%

a 014: KULTUR - Fritidsklubb Økning av
286 442 572 884 572 884 572 884stillin gsressurs 100%

liiil
015: KULT UR - Museum Gjenoppretting av 159 134 318 269 318 269 318 269
50% stillin g Museumsstyrer

liiil
063: KULT UR - Pott til tildeling

300 000 300 000 300 000 300 000
kulturformal/arr,
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0

4 RADMANNENS KONSEKVENSJUSTERTE BUDSJETT

4.1 Hva kjennetegner et konsekvensjustert budsjett

Konsekvensj ustert budsj ett er framskrivning av dagens budsj ett , basert på de vedtak og avtaler som er kj ent pr.t.
på hver enkelt virksomhet I kommunen. Budsj ettprosessen på dette tidspunktet er administrativ.

Året 2020 blir litt spesielt i så måte, da vi må bygge ny kommune helt fra bunnen av og summere opp rammen
fra de tre opprinnelige kommunene. Grunnlaget er hentet fra de gamle kommunene i forhold til de opprinnelige
vedtatte budsj ettrammene for året 20 I 9. I budsj ettarbeidet for 2020 har rådmann tatt hensyn til ny politisk og
administrativ organisering og plassering av arbeidsoppgaver i denne.

Rådmannens framlegg til konsekvensj ustert budsj ett må sees på som et uferdig arbeidsdokument som skal forms
sammen med formannskapet/ kommunestyret I den politiske prosessen.

En egen tiltaksdel i budsj ettverktøyet gir oversikt over alle forslag til endringer i årsbudsj ett/økonomiplan i den
politiske budsj ettprosessen.

4.2 Radmannens kommentarer

Budsjettet for 2021 er fremdeles preget av en del usikkerhet. Regnskapsmessig ser det ut som
om 2020 kan gå i balanse. Usikkerheten knyt ter seg til at oppgjøret etter Snillfjord enda ikke er
ferdig og at store inntekter knyttes opp mot markeder som kan endres fort - som aksjeutbytte
Trønderenergi, Svorka og Havbruksfondet. Spesielt Havbruksfondet kan variere mye. Det er
budsjettert 30 mill. kroner i drift for 2020. Resultatet ble ca. 26,6 mill. kroner. For 2021 er det
varslet 12,3 mill. kroner. Alt ligger i drift i 2020. Det vil si at samme inntekt er framskrevet i
2020, hvilket betyr at vi starter med et handicap bare på grunn av Havbruksfondet på 17,6 mill.
kroner (differanse mellom budsjettert 2020 og kjent inntekt 2021).

Driftsutgiftene er beregnet t il 544,3 mill. kroner. Av dette utgjør lønn inkl. sos.utg. 403,5 mill.
kroner. Det vil si 75 %. Det er helt avgjørende å ha kontroll på denne delen av budsjettet.

Gjeld, pensjonsforpliktelser m.m. er en del av usikkerheten. I statsbudsjettet er det lagt opp t il
frie inntekter (skatt og ramme) på kr. 406.100.000 for Heim kommune. Ut fra regnskap 2020
har rådmannen foretatt egen vurdering av skatteinntekter. De frie inntektene er da øket til
409.800.00 i rådmannens konsekvensjusterte budsjett . Skatteendringen i Heim har ikke fulgt
samme linje som landet for øvrig da Covid 19 ikke har hatt fullt så stor negativ virkning.

Det konsekvensjusterte budsjettet legges fram med et underskudd på 47,6 mill. kr oner.

Dette framkommer slik:

• 38,1 mill. kroner er konsekvensjustert som bl.a. redusert havbruksfond med 17,6 mill.
kroner. Redusert rammetilskudd (innbyggertilskudd) pga befolkningsnedgang på 3,3
mill. kroner.

• 9,5 mill. kr oner gjelder følgekonsekvenser for poster med artsavhengighet som f.eks.
pensjon og prisendringer .

•
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,
I Heim kommune legges det opp t il en del investeringer som delvis er forankret i
intensjonsavtalen; rehabiliter ing av skole og barnehage på Ven og svømmeanlegg pa Liabo. I
t illegg er sykehjemmet på Lia bø under ombygging og rehabiliter ing.

På Kyrksæterøra legges det opp til nytt bibliotek pa Kulor' n. Biblioteket belaster imidlert id ikke
driftsbudsjettet da øket dr ift motregnes mot redusert leie i Meierigården og redusert
leiekostnad pa Kulor' n som følge av kjøp.

,
På selvkostområdet er ny vannkilde på Kyrksæterøra under utredning. Det gjenstår nå 3
alternativer; Rovatnet, Vindalsvatnet med evt. Anna vatnet i t illegg og grunnvann. Sak om valg av
vannkilde fremmes for polit isk behandling i oktober / november i 2020.

,

Lokaler
Sodvinbygget huser etter hvert barnevern, helsestasjon, pp-tjeneste og teknisk, landbruk og
miljø. Behov som gjenstår er å finne plass t il voksenopplæring, rus og psykisk helse og
legetjenesten. Dette bør skje med lavest mulig kostnadsøkning. Det vurderes nå en modell hvor
legetjenesten kan ta over helsestasjonens lokaler på legesenteret og en konsentrasjon av
tjenester i Sodvinbygget der også rus og psykisk helse og voksenopplæring kan bli en del av
dette. Det vil medføre at vi kan kvitte oss med lokaler på Kjørsetorget og riggen ved Sodin skole.
Dette vil i tilfelle gi en ikke ubetydelig kostnadsbesparelse. Lokalene for familiens hus på Liabø
er innflyttingsklare.

Uteområdet ved Sodin skole er under rehabiliter ing. Dette må fortsette da det er gitt tilskudd
over 5 år fra fylkeskommunen som forutsetter kommunen har egenfinansiering. Det er satt i
gang arbeide med en midlert idig forbedring av adkomst fra Sodin til Anesoyan.

,

Kontrakt bygging Ven skole og barnehage er tildelt og byggestart skjer i høst. Rådhuset på
Kyrksæterøra er under rehabilitering. Det gjenstår heis, ventilasjon og mindre rehabilitering av

servicekontor, inngangspart i og kontorer !KT. Legekontorene på Kyrksæterøra er trange og
nedslitte. Det kan se ut som om dette kan løses på en adskillig rimeligere måte en først antatt
ved at de tar over lokalene for helsestasjonen i tillegg til de lokaler de i dag disponerer. Noe
ombyggingsarbeid må påregnes, blant annet må det etableres ny ambulanseinngang. Dette
prosjekteres i 2021 hvis løsningen lar seg gjennomføre.

Eiendomsskatt
Modell for eiendomsskatt for Heim kommune er vedtatt og sakkyndig nemnd er godt i gang med
planleggingen. Kostnadene i forbindelse med taksering o.l. finansieres med bruk av fond for
2021, 2022 og 2023. Dette er gjort fordi det er et t idsavgrenset prosjekt og egner seg godt til å
unngå driftsbelastning.

,
Befolkningsendring
Den store utfordringen kommunen må møte, er nedgang i befolkningen og endring i
befolkningssammensetningen (demografisk utvikling) . Bare befolkningsnedgang vil i 2021
representere 3.300.000 i redusert innbyggertilskudd.

Det blir flere eldre og flere eldre over 80 år. Behov for heldøgns omsorg øker for aldersgruppen
80+, men helset ilstand i denne gruppen bedres. Dette antas å påvirke behovene positivt.
Kommunen må allikevel ta st illing til hvordan tjenester og bot ilbud t il denne aldersgruppen skal
dekkes.

, •
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Det er en logisk følge av befolkningsnedgang og en forskyving av alderssammensetningen mot
relativt sett flere eldre, at det blir færre yngre. Dette utløser et sterkt press på behov for
prioritetsvridning; at en større del av utgiftene må knyt tes t il eldre og en mindre andel t il yngre.

Digitalisering
Heim kommune er en desentralt organisert kommune. Gode digitale løsninger er en
nødvendighet for a unnga sentralisering. Digitalisering innebe rer a flytte manuelle løsninger
inn på en digital plattform. Dette hjelper bade innbyggere og ansatte t il en enklere hverdag.
Fleksibiliteten som ligger i gode digitale løsninger ble synliggjort i forbindelse med etablering av
hjemmekontor og stengte skoler og barnehager ved utbruddet av Covid 19.

Forutsetningen for en enklere hverdag for befolkningen er at de har tilstrekkelig kunnskap til a
bruke løsningene. Kommunen har også som oppgave a bidra til at befolkningen kan nytt iggjøre
seg tjenestene gjennom a gi opplær ing og alternativer for de som ikke har tilstrekkelig
kunnskap.

Gevinstrealisering sammenslåing / inndelingstilskuddet
Heim kommune vil ha det såkalte inndelingstilskuddet I 15 år i t illegg til 5 års nedtrapping. Det
ligger i kortene at det etter hvert må tas ut gevinster. Vi har i 2020 sett at vi har vært nødt til a
styrke enkelte fagområder; reguleringsplan og HR på personal. Dette er gjort innenfor
budsjettet, men på bekostning av mulige innsparinger. Det peker seg ut to områder i tillegg som
bør styrkes; arkiv og jordmortjeneste. Dette må søkes løst innenfor driftsbudsjettet. Vi ser
imidlertid at det kan hentes ut gevinst i form av færre årsverk i sentraladministrasjonen /
tekniske tjenester ved naturlig avgang de nærmeste årene.

Prioritering av tiltak - drift:
Økte ressurser t il helse og mestring - både forebygging og omsorg.

Prioritering investering:
1. Planlegging plasser for heldøgns omsorg i tråd med økende behov.
2. Rehabilitering / utbygging av Hemne legesenter
3. Oppgradering barnehager Kyrksæterøra / Vinje. Vurdere ny sentrumsbarnehage

Kyrksæterøra t il erstatning for Bakkely og Grøtnes.

Upr ior itert : Bibliotek Kulør'n (påvirker ikke driftsbudsjett). Utbygging skjer i regi av
aksjeselskapet . Heim kommunes oppgave blir a betale leie som opprinnelig. Dette finansier
renter og avdrag i selskapet. Biblioteket finansieres med midler avsatt på fond i selskapet og
lån.

Selvkost
Ny drikkevannskilde Kyrksæterøra 2. Lekkasjetett ing ledningsnett (bør skje uavhengig /
parallelt med drikkevannskilde) .

Heim 15.10.2020
Torger Aarvaag
Rådmann

•
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4.3 Det økonomiske opplegget for 2021

, Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 ble lagt fram 7 oktober. Følgende oversikt er
hentet fra Prop. 1 S (2020-2021) For budsjettåret 2021

Kommunesektorens inntekter i 2020
Regj eringen har varslet at kommunesektoren skal kompenseres f or merutg ifter og mindreinntekter
if orbindelse med virusutbruddet. I løpet av f ørste halvår 2020 er det g itt ekstrabevilg ninger og
iverksatt økonomiske tiltak til kommunesektoren som utgjor 19,6 mrd. Kroner. Dette inkluderer en
midlertidig reduksj on i arbeidsg iveravg iften, som g ir kommunesektoren en innsparing anslått til
2,2 mrd. Kroner. I tillegg er det g itt smittevernutstyr kostnadsf ritt tilsvarende 0,8 mrd. Kroner.

, I Prop. 142 S (2019-2020) f oreslar regj eringen a oke bevilg ning ene til kommunesektoren med
2,5 mrd. Kroner. Dette inkluderer en y tterligere økning i kompensasj onen ti/fylkeskommunene
kny ttet til bortf all av billettinntekter i kollektivtrafikken pd 1,5 mrd. Kroner. Regj ering en har også
varslet at den tar sikte på å dekke alle nødvendige kostnader kommunesektoren har if orbindelse
med testing og smittesporing i tråd med TISK-strategien i 2020 og 2021. Det f oreslås derf or d oke
skjønnsmidlene med 500 mill. kroner som skal målrettes til kommuner som har hatt særlig store
utg ifter til oppf ølg ing av TISK-strategien.

,
Regj eringen vil f ortløpende vurdere om det er behov f or å sette inn ny e tiltak overf or
kommunesektoren if orbindelse med virusutbruddet. I nysalderingen av statsbudsj ettet f or 2020 vil
regj eringen komme med en ny vurdering av merutg ifter, inntektsbortf all og eventuelle behov f or
j usteringer i bevilg ningene til kommunesektoren.

Kommunesektorens skatteinntekter i 2020 ser nå ut til å bli 2,25 mrd. Kroner høy ere enn anslått i
revidert nasj onalbudsj ett f or 2020. Årsaken er høy ere skatteinng ang enn ventet hittil i år f ra
f orskuddstrekket, noe som refl ekterer en bedre utvikling i arbeidsmarkedet enn ventet. I tillegg
viser ny inf ormasj on at utby ttene i 2019 ble en del høy ere enn anslått, noe som isolert sett bidrar til
å trekke kommunale skatteinntekter i 2020 opp med om lag 1 mrd. Kroner. Det understrekes at det
f ortsatt er stor usikkerhet om utviklingen i kommunesektorens skatteinntekter i 2. halvår 2020.

Kostnadsveksten i kommunesektoren i 2020 er oppj ustert fra 1,4 pst. I revidert nasj onalbudsj ett f or
2020 til 1,6 pst. Det skyldes en oppj ustering av både lønns- og prisvekstenf ra anslag ene i mai. Det
innebærer at virkningen av lavere lønns- og prisvekst nå anslås til 8,2 mrd. Kroner, mot 9,1 mrd.
Kroner i revidert nasj onalbudsj ett f or 2020.

Når ekstrabevilgning ene til kommunesektoren kny ttet til virusutbruddet holdes utenom, kan den
reelle veksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2020 anslås til 4,4 mrd. Kroner. De f rie
inntektene anslås reelt redusert med 2,6 mrd. Kroner. Reduksj onen if rie inntekter må ses i
sammenheng med at kommunesektorens skatteinntekter i 2019 ble oppj ustert med til sammen
6,6 mrd. Kroner sammenliknet med anslag et i revidert nasj onalbudsj ett f or 2020. Denne
oppj usteringen ble ikke videref ørt til 2020.

Kommunesektorens inntekter i 2021
I kommuneproposisj onenf or 2021 la regj eringen opp til en reell vekst i kommunesektorens
samlede inntekter på mellom 1,4 0g 1,9 mrd. Kroner. I tråd med etablert praksis reg nes veksten i
inntektene i utgangspunktet f ra anslått nivå på kommunesektorens inntekter i 2020 etter
Storting ets behandling av revidert nasj onalbudsj ett f or 2020. Ekstraordinære bevilg ninger i
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f orbindelse med virusutbruddet holdes utenom bereg ningsg runnlag et når veksten skal bereg nes,
slik ekstraordinære bevilg ning er vanligvis behandles.

Det som avviker f ra vanlig praksis, er at regj ering en f oreslår at det i år, som et særskilt t iltak i
f orbindelse med virusutbruddet, skal g is et særskilt tillegg ifrie inntekt er som kompensasj on f or
den reelle skattesvikten gj ennom 2020 utover det som automatisk kompenseres gj ennom at
kostnadsveksten også er lavere. Dette tillegg et holdes utenf or den bereg nede veksten
sammenliknet m ed anslatt niva fra revidert nasj onalbudsjett. Tillegg et erf astsatt til 1 926 mil l.
kroner. I praksis betyr dette at kommunesektoren i 2021 tilføres i overkant av 1,9 mrd. Kroner ut
over regj ering ens f orslag til vekst if rie inntekter. Dette er midler som g ir en varig økning i
sektorens inntekter, og de bidrar dermed til styrking av det kommunale tj enestetilbudet.

Holdes det særskilte t illegg et utenom, legg es det nå opp til en reell vekst i de samlede inntektene på
1 7 mrd. Kroner, jf Tabell 3.2. Dette tilsvarer en reell vekst på 0,3 pst. Ved bereg ning av realvekst i
kommunesektorens inntekter er det lag t til g runn en pris- og kostnadsvekst i kommunal
tjenestey ting på 2,7 pst.

I kommuneproposisj onenf or 2021 varslet regj ering en en realvekst i kommunesektorens fr ie
inntekter i 2021 på mellom 2,0 og 2,4 mrd. Kroner. Det ble varslet at kommunene ville f å mellom
1,6 og 2,0 mrd. Kroner av veksten, og at fylkeskommunene ville f å 0,4 mrd. Kroner.

Regj ering en legg er nå opp til en realvekst i kommunesektorens f rie inntekter i 2021 på 2,0 mrd.
Kroner. Dette tilsvarer en realvekst på 0,5 pst. Siden veksten bereg nes f ra anslått inntekt snivå i

r evidert n asj on albudsj ett, p dvirker ik ke oppj uste ring en av skatteanslag et f or 2020 m ed 2,25 mrd.
Kroner, jf. Punkt 3.1, nivået på sektorens inntekter i 2021.

Regj ering en f oreslår en vekst i kommunenesf rie inntekter på 1,6 mrd. Kroner. Av veksten
beg runnes 100 mill. kroner med en særskilt satsing på barn og ung es psy kiske helse.

For fylkeskommunene f oreslås det en vekst if rie inntekter på 0,4 mrd. Kroner. Av dette
beg runnes 100 mill. kroner med utg ifter kny ttet til f erj er og nullutslippsbåter.

Veksten if rie inntekter i 2021 må ses i sammenheng med kommunesektorens anslåtte merutg ifter
som f ølg e av bef olkningsutvikling en. Bereg ning er utført av Det tekniske bereg ningsutvalg f or
kommunal og fylkeskommunal økonomi {TBUJ viser merutg ifter f or kommunesektoren i 2021 på
1,4 mrd. Kroner som f ølg e av den demog rafiske utvikling en. Av dette er det anslått at om lag
1,1 mrd. Kroner må fi nansieres innenf or veksten if rie inntekt er. De anslåtte merutg iftene er et
uttrykk f or hva det vil koste å opprettholde tj enestetilbudet i blant annet skole, barnehag e og
omsorgstjenesten med uendret standard og produktivitet i tjenestene.

I kommuneproposisj onenf or 2021 ble det anslått en nedg ang i kommunesektorens samlede
pensj onskostnader i 2020 på rundt 1,9 mrd. Kroner sammenliknet med anslag et i statsbudsj ettet
f or 2020. Det ble anslått en vekst i kommunesektorens pensj onskostnader i 2021 pd om
lag 300 mill. kroner. Nedg ang en i pensj onskostnadene i 2020 er nå j ustert til rundt 1,7 mrd. Kroner
sammenliknet med statsbudsj ettet f or 2020. Veksten i pensj onskostnadene i 2021 anslås nå til om
lag 600 mill. kroner. Veksten i pensj onskostnadene f or 2020 og 2021 må ses i sammenheng.

Kommunesektorens handlingsrom anslås å øke med om lag 700 mill. kroner i 2021, jf Tabell 3.1.
Da er det tatt hensyn til merutg ifter som f ølg e av den demog rafiske utvikling en på 1,1 mrd. Kroner,
og satsing er f inansiert innenf or veksten ifrie inntekter på 200 mill. kroner .
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¢
Regj eringens budsj ettopplegg innebærer at kommunesektoren f år økt handlingsrom, men det er
f ortsatt nødvendig å prioritere og sikre god ressursbruk. Det gj ennomf øres i dag et betydelig
omstillings- og effektiviseringsarbeid i kommunesektoren, og bedre org anisering av tj enestene kan
f rigj øre midler som vil styrke handlingsrommet ut over veksten if rie inntekter.

Økning i kommunesektorens handlingsrom i 2021 (Tabell1.1)

Vekst i frie inntekter utover særskilt tillegg

Mrd. Kroner
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, merkostnader til demografi
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, Figur3.1
Vekst if rie inntekter ut over bereg nede demografi - og pensj onskostnader og satsinger innenf or
veksten if rie inntekter

Kilde :Prop. 1 S f or respekt ive år. Anslag f or pensj onskostnader f or 2011 og 2012 er g itt av TBU i
novemberrapporten 2010 og 2011. Veksten ifr ie in ntekter er reg net f ra anslått inntektsnivå i
revidert nasj onalbudsj ett f oreg ående år. For 2021 er veksten reg net f ra anslått inntektsnivå i
revidert nasj onalbudsj ett f or 2020, korrigert f or virkning ene av virusutbruddet.

,
Fig ur 3.1 illustrerer veksten i kommunesektorensf rie inntekter etter at bereg nede utg ifter kny ttet
til bef olkningsutvikling og pensj onskostnader, samt satsing er innenf or veksten if rie inntekter er
trukket fra. Fig uren viser at veksten if rie inntekter har g itt et handlingsrom, f ør
eff ektiviseringsg evinst, hvert år siden 2015. Handlingsrommet i regj ering ens f orslag til budsj ett
f or 2021 er høy ere enn i de senere årene.

Kommunesektoren skal kompenseres f or merutg ifter og mindreinntekter if orbindelse med
virusutbruddet. I denne proposisj onen f oreslås det at fylkeskommunene kompenseres f or
mindreinntekter i kollektivtrafikken med 1 250 mill. kroner. Dette kommer i tillegg til den
f oreslåtte veksten ifrie inntekter .
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Regj ering en vi/f ortsatt f ølg e nøy e med på utvikling enf or kommunesektoren. I løpet av november
vil regj ering en legg e f ram et tilleggsnummer til Prop. 1 S (2020- 2021) med f oreløp ig e anslag f or
merutg ifter og mindreinntekter f or kommunesektoren i 2021, med tilhørende bevilg ningsf orslag .

Nærmere om realveksten i samlede inntekter

I tabell 3.2 er realveksten i kom munesektorens samlede inntekter i 2021 på rundt 1,7 mrd. Kroner
dekomponert.

Tabell 3.2 Realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2021

Mrd.  kroner

Frie innte kt er

Særskilt tillegg

Frie inntekter knyttet  til  endringer i
oppgaver1

Øremerkede tilskudd

Gebyrinnte kter

Realvekst saml ede innteckter

·Saerskilt tillegg i frie innte kter

2.0
1.9

0.1

-0,8

0,5

3,6°
1,9

Realvekst samlede inntekter uten
sarskilt tillegg 1,7

Disse midlene bevilg es som f rie inntekter, men reg nes ikke med i veksten i f rie inntekter
siden midlene er kny ttet til endring er i pålag te oppg aver. Midlene medreg nes i veksten i de samlede
inntektene.

Veksten i kommunesektorens samlede inntekter anslås til om lag 3,6 mrd. Kroner inkludert
det særskilte tillegg et.

Ved pålegg om ny e eller utvidede oppg aver f or kommunesektoren, avvikling av oppg aver eller
reg elendring er som har økonomiske konsekvenser, blir kommunesektoren kompensert eller trukket
i f rie inntekter på g runnlag av bereg net endring i økonomisk belastning. Disse endring ene holdes
utenom den bereg nede veksten i f rie inntekter, men inng år i veksten i samlede inntekter. For 2021
utgj ør disse bevilgningsendring ene samlet sett en økning på knapt 0,1 mrd. Kroner. Endring ene
kny tter seg til moderasj onsordning er i SFO,jf Nærmere omtale under prog ramkateg ori 13.70.

Øremerkede tilskudd reduseres med netto 0,8 mrd. Kroner. Dette må ses i sammenheng med blant
annet bortfall av havbruksinntekter i 2020 .
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Nærmere om realveksten if rie inntekter

, Tabe/13.3 viser anslag på kommunesektorens f rie inntekter i 2020 og 2021 i løpende priser.
Inntektsnivået i 2020 er anslag på reg nskap i denne proposisj onen. Det innebærer at
oppj usteringen av skatteanslaget på 2,25 mrd. Kroner er medregnet. Videre er inntektsnivået f or
2020 korrigert f or oppgaveendringer, regelendringer og endring er ifinansieringen av
kommunesektorens oppgaver. Hensikten med å korrig ere f or oppgaveendringer med videre er a
gj øre inntektsnivået i 2020 sammenliknbart med inntektsnivået i 2021. I anslag på reg nskap 2020
er ekstraordinære bevilgninger kny ttet til virusutbruddet ikke medreg net, slik ekstraordinære
bevilg ninger vanligvis behandles. Disse bevilgningene videref øres ikke i 2021.

Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2021 bygger blant annet på en
sysselsettingsvekst på 0,6 pst. Og en årslønnsvekst på 2,2 pst. Fra 2020 til 2021.

Det er langvarig praksis f or at skattørene f astsettes med sikte på at skatteinntektene skal utgj øre
40 pst. Av kommunenes samlede inntekter. Forslag til kommunale og fylkeskommunale skattører
f or 2021 er f remmet i Prop. 1 LS (2020-2021) Skatter, avgifter og toll 2021. Den kommunale
skattøren f oreslås økt med 1,05 prosentpoeng til 12,15 pst. Den fylkeskommunale skattøren
f oreslås økt med 0,25 prosentpoeng til 2,70 pst. Skatteinntektene anslås etter dette å utgj øre om
lag 40 pst. Av kommunenes samlede inntekter i 2021.

,
Den f orholdsvis sterke økningen i skattøren sky ldes blant annet at veksten i inntektsskatt til
kommunesektoren anslås å bli lav f ør endring av skattøren. Dette skyldes blant annet relativt lav
lonnsvekst o g en betydelig nedj ustering av anslaget på skatt f ra utby tte f or 2020, som i stor g rad
f år bokf ørt virkning i 2021.

Tabell 3.3 Kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter

Mill.  kroner. Nominelle priser'

Kommunene" Fylkeskommunene' Kommunesektoreni alt

Pt. Pst. Pt.
2020° 2021 endr 2020° 2021 endr 2020° 2021 endr

Skatteri alt 184 363 195 496 6,0 34 540 37 500 8,6 218 903 232 996 64

, Herav skatt pd inntckt
og formue 169 560 180 700 6.6 34 540 37 500 8,6 204 100 218 200 6.9
Rammetilskudd" 140 957 139 560 -1,0 39 529 39 262 -0.7 180 486 178 822 -0,9

Sum frie inntekter 325 320 335 056 3,0 74 069 76 762 3.6 399 389 411 817 3.1

164 Pr is- og lønnsveksten i kommunesektoren i 2021 (detlator) er anslått til 2,7 pst.
2 Oslo er delt i en kommunedel og en fylkeskommunedel.
3 Anslag på regnskap korrigert for oppgaveendringer og virkningene av virusutbruddet, j f. Tabell 6.2 1 under
programkategori 13.70.
4 Omfatter ikke kap. 57 1, post 2 1 Spesielle driftsutgifter.

For nærmere omtale av endring er i rammetilskuddet vises det til programkategori 13.70, blant
annet tabe/16.21 og etterf ølgende omtaler av de ulike endringene .
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Eiendomsskatt

Regj ering en f oreslår at maksimal eiendomsskattesats f or bolig og fr itidsbolig reduseres f ra 5 til 4
promille fra 2021. Det isolerte inntektsbortfallet som f ølg e av satsreduksj onen anslås til 380 mill.
kroner. j ustert f or andre endring er komm unene kan gj ennomf øre i reg lene, anslås f aktisk bortf all
av eiendomsskatteinntekter f or de berørte kommunene til 300 mill. kroner samlet. Regj ering en
f oreslår at kommunene ikke kompenseres særskilt som f ølg e av redusert maksimal
eiendomsskattesats, i tråd med hvordan dette-ble-håndtert ved reduksj onenf ra 7 til 5 promille.

For kommunesektoren som helhet vil reduserte eiendomsskatteinntekter,for en g itt vekst if rie
inntekter, motsvares av økt skatt på inntekt og f ormue. Det sky ldes at eiendomsskatt inng år ved
bereg ning av skatteandelen på 40 pst. Av kommunesektorens samlede inntekter. Det legg es ikke
opp til å kompensere enkeltkommuner f or tap av eiendomsskatteinntekter.

Fra 2019 bortf alt adg ang en f or kom munene t il å ilegg e eiendomsskatt på produksj onsutstyr og
installasj oner. Storting et vedtok en kompensasj onsordning beg renset oppad til 500 mill. kroner.
Som følg e av at lovendring en f ases inn over en syvårsperiode, trappes kompensasj onen g radvis opp
over den samme perioden. l 2020 utgjør kompensasj onen 143 mill. kroner, som f ordeles til 116
kommuner.

Som et utg ang spunkt bør ikke staten kompensere enkeltkommuner f or endringer i skattereglene
når skatten er en f rivillig, lokal skatt. Etter en samlet vurdering f oreslår regj ering en aredusere den
samlede kompensasj onen til 300 mill. kroner. For 2021 innebærer det at kompensasj onen trappes
opp med 31,4m ill. kroner. Med videre årlig op ptrapp ing med samme beløp i perioden 2022- 2025,
vil samlet kompensasj on i 2025 utgjøre 300 mill. kroner.

Fordeling en av kompensasj onen i 2021 er vist i tabell c-k i Berekningsteknisk dokumentasj on til
Prop. 1 S (2020-2021) Grønt heft e (H-2468 NJ.

Boks 3.1 Kommunesekt orens inntekter i 2021
Kommunesektorens samlede inntekter anslås til om lag 580,7 mrd. Kroner i 2021. Tabell 3.4 viser
sammensetning en av inntektene i 2021 og nominell endring f ra 2020.

Tabell 3.4 Kommunesektorens inntekteri 2021

Mrd. kroner Andel av samlede inntekte r (pst.) Eadring ira 2020' ps )
-

Frie inntekter 411.8 70.9 3.1

Skatteinntekter 233,0 40.1 6.4

Ramm etl skudd 178,8 30.8 -0.9

Oremerkede tilskudd 37,0 6,4 0.5

Gebyrer 83.6 14.4 3.3

Mer verdiavgift skompensasjon 29.0 5.0 4.6

Andre inntekter 19.2 3.3 2.7

Totalt 580,7 100.0 3,0

164 Nominell endring. Beregningsgrunnlaget er anslag på regnskap for 2020 korrigert for
oppgaveendringer, innlemminger og virkningene av virusutbruddet.
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¢
2 Ekskl. tilskudd til kommunenes arbeid med flyktninger, personer med opphold på humanitært grunnlag og
asylsøkere.

Komm unesektorens skatteinntek ter og ram metilskudd er sektorens f rie inntek ter. De f rie
inntek tene utgj r 70,9 pst. Av samlede inntek ter. Disse inntek tene kan disponeres f ritt innenf or
rammen av lover og f orskrifter, og g ir komm unesektoren rom f or lokal tilpasning av virksom heten.

,

Skatteinntekter er komm unesektorens andel av skatt på alminnelig inntekt fr a personlige
skattytere,form uesskatt sam t eiendomsskatt i komm uner som har innf ørt det Størrelsen på
skatteinntek tene avheng er blant annet av utvikling en  i  skat teg runnlag ene og av de kommunale og
fylkeskomm unale skattørene. Rammetilskudd bevilg es på Komm unal- og
moderniseringsdepartem entets budsj et t, kap. 5 71 og kap. 572.

Øremerkede tilskudd skal beny t tes i tråd med f ormålet som er ang itt f or bevilgning en. Andelen
øremerkede t ilskudd utgj or 6,4 pst. Av de samlede inntekt ene.

Geby rinntek ter er komm unale avg ifter og eg enbetaling f or tj enester som leveres av komm unen,
eksempelvis tekniske tjenester, helse- og omsorgstjenester og barnehag er, og utgj or 14,4 pst. Av de
sam lede inntek tene. Merverdiavg iftskompensasj on er ref usj on til komm unesektorenf or
anskaff elser som er m erverdiavg iftsplik tig e, og utgj or 5,0 pst. Av de samlede inntek tene.

¢ 3.3 Aktuelle saker av betydning for kommunesektoren

Barn og unges psykiske helse
Det f oreslås at 100 m ill. kroner av veksten i de f rie inntektene til komm unene beg runnes med en
sats ing på barn og ung es psykiske helse. Det te må ses  i  sam menheng med Opp trappingsplan f or
barn og ung es psy kiske helse (2019- 2024) som ble behandlet  i  Storting et 30.j anuar 2020.
Opp trapp ingsplanen inneholder både helsef remmende, sy kdomsf orebygg ende og
behandlingsrettede init iativ. Forebygg ing av selvskading inng år i planen. Midlene f ordeles etter
delkostnadsnøkkelen f or komm unehelse. Se næ rmere om tale i Prop. 1 S (2 020- 202 1) f or Helse- og
omsorgsdepartementet.

¢

¢

Lav- og nullutslippsferjer og -hurtigbåter
Innenf or f erj esektoren har vi hatt fylkeskommuner som har g ått f oran og som har tatt i bruk lav-
og nullutslippsf erj er. Disse fylkeskomm unene har f ått merkostnader som f ølg e av denne
overg ang en. Vi ser at overg ang en til lav- og nullutslippsløsning er har kommet lang t innenf or
f erj ene. Hurtig båtseg mentet har ikke kommet like lang t, men det er g runn til aanta at vi vil se en
lignende utvikling f or hurtig båtene som vi har hatt f or f erj ene. For å g i fylkeskomm unene større
m ulighet til aprioritere lav- og nullutslippsløsning er f or f erj er og hurtig båter,foreslås det at
100 mill. kroner av veksten i de f rie inntektene til fylkeskomm unene g is med en særskilt f ordeling
til f erj e- og båtfylkene etter delkostnadsnokk elen f or båt og f erj e. Se nærmere om tale i Prop. 1 S
(202 0-2021) f or Samf erdselsdepartem entet.

Endring i finansieringen av landslinjer
Landslinj eordning en skal bidra til å sikre at elever f ra hele landet har et nasj onalt tilbud  i  små
og/ eller kostbare tilbud i videreg ående opplæring . Landslinj etilskuddet, som er fi nansiert via kap.
225, post 60 på Kunnskapsdepartementets budsj ett, består av et driftstilsk udd og et utstyrstilskudd
til særlig utstyrskrevende linj er .

,
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Videreg ående opplæring blir i hovedsak fi nansiert via fylkeskommunenes f rie inntekter. For å
unng å dobbeltf inansiering av landslinj ene, vil ny e landslinj et ilbud og utvidelser av eksisterende
landslinj etilbud bli f inansiert ved et trekk i samlet rammetilskudd til fylkeskomm unene, tilsvarende
budsj etteff ekten av en ny eller utvidet landslinj e. Nivået på trekket blir bereg net det året
landslinj en blir opprettet/ utvidet, og deretter videref ørt som et varig trekk uten j ustering f or
eventuelt endret elevtall innenf or g odkj ent elevtall.

For budsj ettåret 2021 er det ikke f oreslått trekk i rammetilskuddet f or ny e eller utvidede
landslinj er.

Friskere aldring
Hvorvidt økt levealder g ir fl ere f riske eller fl ere sy ke år, er av stor betydning f or vurdering er av
f ramtidig behov f or helse- og omsorgstjenester og f or langsiktig e analy ser av off entlig e finanser. I
f orskningslitteraturen pekes det oft e på tre ulike hy poteser om f orholdet mellom økt levealder og
behovet f or helse- og omsorgstjenester. Antakelsen om utvidet sy kelighet innebærer at økning en i
f orventet levealder f aller sammen med en like stor, eller større, økning i antall år med sy kelighet,
mens en antakelse om f orkortet sy kelighet innebærer at antall år med g od helse øker mer enn
f orventet levealder. Den tredj e hy potesen, utsatt sy kelig het, ligg er mellom disse y tterpunktene, og
innebærer at en økning i levealder både vil bety fl ere <ifriske» år og fl ere «sy ke» år. Det er denne
antakelsen som sy nes å ha stått sterkest i litteraturen de senere år.

I kortsiktig e utg iftsf ramskrivning er f or kommunesektoren og spesialisthelsetj enesten legges det i

dag til g runn at bruken av tj enester i ulike aldersg rupper f or kommende budsj ettår er lik bruken i
det siste året vi har tilgj eng elige f orbruksdata f or. Bereg ning ene legg er altså til g runn at en 70-
åring i 2021 vil ha behov f or like my e helse- og omsorg stj enester som en 70-åring i 2020. Dette
innebærer at vi i dag ikke tar hensy n til effekten det kommende året av eventuelle endring er i
bef olkning ens helsetilstand.

Flere institusj oner som utarbeider langsiktig e f ramskrivning er av helse- og omsorgsutg ifter,
f orutset ter at økt levealder ledsag es av en eller annen f orm f or f riskere aldring. Antakelsen har
tidlig ere også ligg et til g runn i ulike dokumenter til Storting et, som stortingsmelding er om
f ramtidens omsorgsutfordring er i 2006 09 2013, 09 inng år blant annet i basisf orløpet i de
langsiktig e f ramskrivningene av off entlige finanser i Perspektivmelding en 2017.

Det kan være fl ere f orhold enn endring er i helset ilstanden som påvirker bef olkning ens behov f or
tjenester, og som ikke f ullt ut ivaretas i dag ens demog raf ibereg ning er. Forholdet mellom økning i
levealder og helsetilstand er usikker, og vil påvirkes av både helse- og omsorgstjenestens tilbud,
sy kdomsutvikling, livsstil eller andre samf unnsmessig e f orhold. Internasj onalt har OECD bereg net
at ressursbruk i helsetjenesten kan f orklare over halvparten av veksten i f orventet levealder siden
1990. Det vil si at helsetj enesten har hatt større betydning enn endring er i livsstil og
sosioøkonom iske f aktorer til sammen. Hvordan vi videreutvikler helse- og omsorg stj enestene vil
derf or påvirke utvikling en if orventede f riske leveår. Det er behov f or mer kunnskap om
sammenheng en mellom økt levealder, helsetilstand og behovetf or tjenester. Finansdepartementet,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har derfor lyst
ut et forskningsoppdrag om disse spørsmålene.

Fig ur 3.2 illustrerer det årlige demog raf ibehovet i den kommunale helse- og omsorgstj enesten
under to ulike f orutsetning er om f riske leveår når levealderen øker. Fig uren viser at dersom ekstra
leveår ikke g ir fl ere f riske leveår, så anslås det økte demog raf ibehovet i 2030 til 3,2 mrd. Kroner.
Dette alternativet legg er til g runn at en 70-åring i 2030 vil ha behov f or like my e helse- og
omsorgstjenester som en 70-åring i 2020. Fig uren viser videre at dersom 3/ 5 av de ekstra
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leveårene er f riske år (dvs.f em ekstra leveår g ir tre f riske år), så anslås det økte demog rafibehovet
i 2030 til 2,3 mrd. Kroner. Dette alternativet legg er til g runn en antakelse om f riskere aldring der
antall f riske leveår øker med økt levealder, men ikke like my e som levealderen. Det årlige
demog rafibehovet i 2030 er 0,9 mrd. Kroner lavere dersom denne antakelsen om f riskere aldring
legg es til g runn sammenliknet med antakelsen om at økt levealder ikke g ir fl ere f riske leveår.

3.S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.5 - - - - - - "'=""'"-- - - - - - - - - - - - - - - -
1.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

o.s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

o.o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2021 201] 202 202 2026 2o2 r. 7 2029 20o

fr e aldring. Mar

Figur 3.2 Årlig demografibehov i den kommunale helse- og omsorgstjenesten under ulike
forutsetninger om ekstra leveår (mrd. Kroner)

,
4.4 Inntektsforutsetninger

Handlingsplanen vil alltid være preget av usikkerhet når det gjelder den generelle økonomiske
utviklingen, regjeringens økonomiske politikk, befolkningsutviklingen i størrelse og
alderssammensetning, lønns- og prisst igning samt utviklingen i finansmarkedene.

,

Om lag 85 % av kommunesektorens inntekter fastsettes indirekte av Stort inget, først og fremst
via dets vedtak for skatteopplegget og via bevilgninger over statsbudsjettet. Resterende
fastsettes lokalt, først og fremst i form av brukerbetalinger og andre salgs- og leieinntekter. Sett
i lys av dette er regjeringens og Stortingets opplegg for kommuneøkonomien den viktigste
forutsetningen for kommunens rammebetingelser, og mer eller mindre bestemmende for
volumet og kvaliteten på kommunens samlede tjenestet ilbud til innbyggerne. På denne
bakgrunn vil lønns- og prisveksten som forutsettes i statsbudsjettet også legges t il grunn for
kommunens budsjett. Videre vil renteframskrivningene i finansmarkedet være retningsgivende
for kommunens renteforutsetninger.
Finansieringen av kommunen kommer fra flere inntektskilder . Kort kan vi nevne følgende
hovedområder :

Skatteinntekter, inntekter fra brukerbetaling, utleie og kommunale avgifter, renteinntekter,
statlige rammetilskudd, øremerkede statst ilskudd, øvr ige statst ilskudd, ulike særinntekter.

,
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FRIE INNTEKTER

Rammetilskuddet utgjør sammen med skatteinntektene kommunens frie inntekter,
Dette er inntekter som kommunene og fylkeskommunene kan disponere fritt uten andre
før inger fra staten enn gjeldende lover og regler.

Rammetilskuddet og deler av skatteinntektene fordeles mellom kommunene ved hjelp av
inntektssystemet.
Det overordnede formålet med inntektssystemet er a jevne ut de økonomiske forutsetningene
for at kommunene og fylkeskommunene skal kunne gi et mest mulig likeverdig tjenestetilbud
over hele landet, samt ivareta regional- og distrikts polit iske målsett inger.

Basisen for inntektssystemet er innbyggert ilskuddet, som består i en bestemt overføring per
innbygger . Deretter justeres overføringer for ulikheter i inntekter og utgifter

Anslag frie inntekter for Heim kommune er 406 184 027 i 2021 Tallene bygger på regjeringens
forslag t il statsbudsjett ..
Til sammenligning lå anslaget på frie inntekter i 2020 på kr 399 537 000.

Dette anslaget på frie inntekter innebærer en vekst for Heim kommune fra 2020 til 2021 pa 3,3
prosent . I samme periode er anslått landsgjennomsnitt lig vekst for kommunene pa 3,0 prosent.

Veksten i frie inntekter er regnet fra anslag på regnskap for 2020.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2021 før i januar 2022, er det gjort et
anslag på hvor store skatteinntektene for 2021 vil være. Det presiseres derfor at det angitte
nivået på frie inntekter er et anslag .
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,
ARSBUDSJETT

2021 Konsekvens
BUDSJETT 2020 Baser t på justert

Statsbudsjettets budsjett
anslag PLAN 2022 PLAN 2023 PLAN 2024

Rammetilsk inkl
inntektsutj 244 132 000 239 509 000 24 1 409 000

Skatt formue og inntekt 155 405 000 164 053 000 168 471 600
Skatt inkl
naturressursskatten
vedtatt av
kommuenstyret (160 805 000)

399 537 000 406 184 027 409 880 600

404 937 000

, RAMMETILSKUDD

Rammetilskudd er overføringer fra Staten til kommunene. Dette tilskuddet har til hensikt a
bidra til at alle kommuner har de samme forutsetninger for a gi innbyggerne et likeverdig
tjenestetilbud, samt ivareta regional - og distr iktspolitiske målsettinger

KS modellen er benyttet til beregning av kommunens inntekter i perioden.
Modellen for 2021 er satt opp ut fra forslag til statsbudsjettet for 2021 og forutsetninger som
framkommer i Grønt Hefte for 2021.
Innbyggertilskuddet blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er 24 76 1
kroner i 2021. For Heim kommune utgjør dette: 24 761 kroner x 5 930 innbyggere =
14 6 8 34 83 5 kr oner. Til sammenligning var belopetkr 258 083 12020 og anta llinnby ggere
var 5986. I 2020 kom innbyggertilskuddet pa 150150 000. Dette innebærer en svikt i
overføringene fra staten på 3,3 millioner kroner.

,

Heim kommune vil i tillegg til engangsstøtte og reformstøtte motta et årlig inndelingstilskudd
fra sammenslåingstidspunktet. Inndelingstilskuddet er innarbeidet som en del av
inntektssystemet til kommunen og kompenserer sammenslåtte kommuner for en reduksjon i
rammetilskuddet som ellers ville oppstått som følge av sammenslåingen. Kommunene gis full
kompensasjon for tap av basistilskuddet, som er et fast beløp per kommune, og netto nedgang i
samlede regionalpolitiske tilskudd. Den nye kommunen mottar fullt inndelingstilskudd i femten
ar, for tilskuddet dere tter trappes ned over fem ar. At inndelingstilskuddet h ar en bestemt
varighet betyr at Heim må tilpasse seg nye rammebetingelser i løpet av perioden.
Inndelingstilskuddet er på kr 25 493 000 og er prisjustert. I 2020 var beløpet på kr 24 823 000,
jfr tabellen.

2020

Kommuner som har slått seg sammen

,
• Borf all av basistilskudd

Nedgang av distrkt stilskudd

• 15+5 r

Prisjustert med kommunal deflater

Det er tildelt skjønn knyttet til utilsiktede
Virkninger ved kommunesammenslåing

Trondheim

Steinkj er

Nam5sos

mnderoy

Indre Fosen

Heim

Hitra

Orland

Afjord

Orkla nd

Naereysun0

1S 110

15 611

42 755

20 871

16 503

25 493

6 225

19 102

20 602

49 486

15 110

246 868
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Rammetilskuddet for Heim kommune framkommer slik:

2020 202 1

Innbyggertilskudd 150 150 000 146 834 835 Innbyggert ilskuddet blir først fordelt med et likt beløp per

innbygger. Dette beløpet er  24 761 kr oner  i 2021.

For Heim kommune utgjør dette: 24 761 kroner x 5 930

= 146 834 835 kr oner.
- innbyggere

Antall innbyggere er redusert fra 5986 til 5930

Tilskuddet er redusert fra 25 083 til 24 761

Utgiftutjevning 26 789 000 30 829 264 Beregning av kommunene trekk/ tillegg i utgiftutjevningen

Korreksjon for elever i Enkelte kommuner har elever i statlige og private

statlige og pr ivate skoler grunnskoler. Disse elevene har ikke kommunene utgifter for.

Trekkordningen for statlige og private skoler medfører at

kommuner med elever i statlige og private skoler trekkes et

gitt beløp per elev for de elevene kommunene ikke yter

3 308 781 grunnskoletjenester til. Summen av trekk fra kommuner med

2 969 000 elever i statlige og private skoler fordeles ut igjen til alle

landets kommuner etter kommunenes andel av beregnet

utgiftsbehov (kostnadsnøkkelen). Korreksjonsordningen for

elever i statlige og private skoler omfordeler midler fra

kommuner med mange elever i statlige og pr ivate skoler til

kommuner med få eller ingen elever i statlige og private

skoler.

2020 2021

lnndelingstilsk 24 823 000 25 493 000

Helsestasjon/ skolehelsetjeneste 959 000 960 000

Tilskudd til særskilt Lærertetthet 986 000 304 000

fordeling 28 017 000 27 204 000 Frivilligsentraler 790 000 0

Særskilte saker enkeltkommuner 459 000 447 000

Endringer i kr iteriedata, befolkningsnedgang og

systemendringer i inntektssystemet kan for enkeltkommuner

føre til brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til det

neste. Inntektsgarantiordningen (INGAR) skal skjerme

Inntektsgarantiordningen -322 000 -223 955 kommunene mot slike endringer.

8 361 0 0 0
Gis til kommuner i Sør-Norge med særskilte distrikts

Distriktstilskudd Sør Norge 8 197 000 utfordringer.

Skjønnstilskuddet blir brukt til akompensere kommuner for

spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen

Skjonn 30 000 av inntektssystemet

Rammetilsku dd 215 8 29 000 216 314 000

Etter hvert som skattetallene foreligger omfordeles

skatteinntekter mellom kommunene for å utjevne forskjeller i

Inntekts utievning 28 303 000 23 195 000 skatteinntekter mellom kommunene -

Samlet rammetilskudd 244 132 000 239 509 000

•
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Utgiftsbehovet i rammeoverføringene
Utgiftsbehovet er et anslag på hvor mye det vil koste for kommunene samlet å gi
velferdstjenester til innbyggerne sine. Vi beregner også et utgiftsbehov for hver enkelt
kommune og fylkeskommune i utgiftsutjevningen ved hjelp av behovsindeksen.

,
Utgiftsutjevning
Gjennom utgiftsutjevningen omfordeles innbyggert ilskuddet mellom kommunene ved hjelp av
behovsin deksen. Midler omfordeles fra kommuner med lavt beregnet utg iftsbehov t il
kommuner med høyt beregnet utgiftsbehov. Utgiftsutjevningen skal gi kompensasjon for
forskjeller i utgiftsbehov som kommunene ikke kan påvirke selv.

Her vises behovsindeksen for Heim kommune
Behovsindeksen forteller noe om hvor dyr en kommune er å drive i forhold til
landsgjennomsnittet. Den samlede behovsindeksen er beregnet ved hjelp av et sett kriter ier og
vekter som sier noe om hvorfor kommunenes utgifter varierer. Indeksen brukes videre t il å
beregne kommunens trekk eller tillegg i utgiftsutjevningen.

,
Utgift sutj evningen er beregnet på følgende måte:

Behovsindeksen mult ipliseres med landsgjennomsnitt lig utgiftsbehov per innbygger
1,0923 x 56 318 = 61 517

Deretter finner man differansen mellom landsgjennomsnittet og kommunens utgiftsbehov
61 517 - 56 318  =  5 199

Differansen mult iplisert med innbyggertallet i kommunen utgjør kommunens t rekk/ t illegg
5 199 X 5 930 = 30 829 264

,
2020: 54 839 pr innbygger

Beregnet utgiftsbehov 2020-2021
1,8 000

1,7000

1,6000

1,5000 1

1,4 000

1,3000 \..
1, 2000 ', .E '1,1000 '"'
1,0000

0, 9000

0,8000

0 ,7000

0 ,6000

u ndeks beregnet utgift sbehov
Landet

- Endring i indeks beregnet utgiftsbehov 2020-2021

Indeks 1=56 318 ku innb.
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l andsgjennomsnitt = 1

Kriterium Vekt Krlterleindeks

lnnbyqgere 0. 1 ii 0,0055 0,7179 I
lnnbycgere2-5 i 0,1363 0,9701 I
lnnbyqgere6-1Sår 0,2628 0,9270 r
nnbyqgere 16 22 4 0,0231 I 1,0301

Intuggere 23-66ar 0,1054 0,9199 I
lnnbyqgere 67.-79 i 0,0572 I 1,3780

lnnpyqgere 80-_39 4 0,0781 I 1,4038

lnnbyggere 90 i og  over 0,0393 I 1,3040

l andbrukslcrileriml 0,0021 I 3,6670

ReiseaystandtLnarmeste sonesenter 0,01 I 3,9714

- - - - ---
I

- - - - -
Reiseavstand bl nærmeste nabokrets 0,01 1,9641

Gradert basiskritenum 0 016 2,8683

Innvandrere 6-15 år 0,007 0,7756

Dodel gh et 0,0464 1,0522

£am0-15itmed enslig forsarger 0,0167 0,9841

l avmnleklskritenet 0,0105 0,5210

u ere 18-49 ar 0,0063 1,2689

Flitinger uten intearernqstulskudd 0,0082 0,2501

Op2honingsgndels 0,0093 0,2077

Pskisk ubikiingshemmede 16 ir og over 0,0497 1,0593

lldce-qifle 67 år og over 0,0464 1,3413

Barn 1år uten kontantstøtte 0,0166 0,5803

lnnbyqgere med ho yere utdanning 0,0182 0,5778

Aleneboende 30-66 ar 0,0189 0,8440

•
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Dist riktst ilskudd Sør-Norge

Distriktst ilskudd Sør-Norge skal ivareta kommuner i Sør-Norge med svak

samfunnsmessig utvikling.

Tildelingen av dist riktst ilskudd Sør-Norge tar utgangspunkt i dist riktsindeksen, som

måler graden av dist riktsutfordringer i en kommune og består av ulike indikatorer

som måler forskj eller i geografi, demografi, arbeidsmarked og levekår. Her finner du

mer informasjon om distriktsindeksen.

For akvalifi sere for distriktst ilskudd Sør-Norge må kommunen ha hatt

gjennomsnitt lig skatteinntekt de siste t re årene som er lavere enn 120 prosent av
landsgjennomsnittet , ha under 3 200 innbyggere eller en dist riktsindeks på 46 eller

lavere, og ikke mott a distr iktst ilskudd Nord-Norge.

Tilskuddet t il kommuner med 3 200 innbyggere eller mer gis med en sats per

kommune og en sats per innbygger, mens t ilskuddet til kommuner med under 3

200 innbygger gis med en sats per kommune:,

- Komm uner med svak samfunnsm ess @tvkdmng 2020 2021,.... etter graden av distr ikts-utfordringer ( I) Steinkjer 17 674 18 078
5etu Osen 5 875 6 034- Under 3 200 innbyggere/ 01=46og mindre Oppdal 9 308 9 589
4ire Gauits

Skatteinnt ekt under 120% av landsg . (3 år) Rennebu 5 875 6 034.....,
Røros 7 736 7  909Tron.them- Ikke distriktstilskudd Nord-Norge Holtalen 5 875 6 034, lea Selb 1 199 1 225- Meraker 5 875 6 034

' Frosta 41 4 700 4 s27

2
Under 3 200  innbyggere -  sats per Verdal 44 7 392 7 592- kommune, gradert enerDI lnderey 38 7 292 7 502- Over 3 200 innbyggere - sats per kommune Indre Fosen 4 1 7 712 7 954- Her 27 8 197 8 361

ere og Innbyggere. gradert etter DOI Hrtra 44 2 821 2 911-- Høyeste sats Dl=0-35 ra nd 32 13 067 13 519-hy #fjord 23 6 223 6 380- Ord and 45 4 448 4 579- Prisjustert med anslat pris- og kostnadsvekst
Rindal 25 5 875 6 034
SUM 127 144 130 587

Kommuner med 3 200 innbyggere eller Kommuner med under 3
mer 200 innbyggere

Distriktsindeks Sats per kommune Sats per innbygger Sats per kommune (1000 kr)
(1000 kr) (kroner)

0 - 35 1 307 1 183 6 034

36 - 38 1 047 947 5 432

39 - 41 785 710 4 827

42 - 44 522 473 4 225

45 - 46 262 23 7 3 620

Over 46 0 0 3 017

,
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SKATTEANSLAG

Det er ingen endring i måltallet for skattens andel av samlede inntekter i 2021, med andre ord
skal disse også i 2021 utgjøre 40 prosent av samlede inntekter. Det er forslag om å justere opp
den kommunal skatteøre med 1,05 pro sentp oeng t il 12,15 prosent.

P 
Endring fra 2020

rosent (pst. poeng )

Kommunene 12,15 1,05

Fylkeskommunene 2,70 0,25

For å kunne vurdere skatteinngang for 2021 må en se på skatteinngang 2020. Endelig
skatteinngang vil en ikke kunne vite for sikkert før begynnelsens av året 2021.

Budsjettert skatteinngang for Heim kommune for 2020 er på 160 805 000. Slår anslaget pa -1,4
% til, vil Heim kommune ende med en skatteinntekt på kr. 156 549 667.
Mindreinntekt vil da være 4 255 333.

I Statsbudsjett 2020 ble skattevekst anslått til
I Revidert nasjonalbudsjett (RNB) ble vekstanslagene satt t il
I prop 127 ble anslaget ytterligere justert til
Budsjett 2020 Heim kommune
Prognose 2020 Heim kommune justert med virkelige tall:

1,3 %
-1,1 %
-1,4 %
1,3 % (kr. 160 805 000)
0,9 % (kr. 160 238 843)

Rådmann foreslår å korrigere anslaget i 2020 med 600 000 med bakgrunn i virkelige tall i
tert ialrapporten for 2/ 2020. Benytter vi prognosen for 2021 ut fra forventet inngang i 2020 vil
skatteanslaget for Heim bli 168 ,4 millioner kroner . Inntektsutjevning settes lik
prognosemodellen.

Dette innebærer at skatteanslaget settes til 168 4 71 600 for 2021.

Vedtatt budsjett Korr igert Anslag fra Anslag 2021
2020 budsjett 2020 statsbudsjettet skatteinngang ut

KS modellen fra anslag inngang
5,16% 2020 + 5,16%

Skatteinngang 160 805 000 160 205 000 164 053 000 168 471 600

•
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I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringa at kommunesektoren får et særskilt tillegg på 1,9
milliarder kroner som kompensasjon for skattesvikt som følge av koronakrisa i 2020. For Heim
kommune utgjør dette omtrent 1,9 millioner kroner, derfor har rådmann valgt alegge dette inn i
2021 budsjettet.

EIENDOMSSKATT

Utvikl ing eiendomsska tt i egen kommune

,
Budsjett Budsjett PLAN PLAN PLAN 2024
2020 2021 2022 2023

Eiendomsskatt
Heim (bolig,kraft, 20 620 000 18 055 000 17 736 000 17 416 000 17 096 000
næring, verk

For årene 2021 og 2022 blir det ikke mer i eiendomsskatt. Grunnlaget er justert ut fra kjente
tall i 2020 og for resten av perioden er det for verker / bruk redusert med 1/ 7 fram til 2024 hvor
dette utgår. Kompensasjon kommer gjennom rammetilskuddet til kommuner som taper på
ordningen

, I statsbudsjettet ligger følgende om eiendomsskatt:
• Reduksjon i kompensasjonsordningen for bortfall av inntekter fra verk og bruk
• Maksimal eiendomsskattesats for bolig og fritidsbolig reduseres fra 5 til 4 promille
• Fritak for eiendomsskatt for reindriftsanlegg
• Opphevelse av eiendomsskatteloven § 8 C-1 tredje ledd
• Mindre retting i eiendomsskatteloven § 4
• Større endringer i vannkraftbeskatningen - betydning for eiendomsskatten
• Forenklede verdsettelsesregler for boligeiendom

, •
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Eiendomsskatt fra Aure/ Hitra
Aure har t idligere sendt en oversikt som er benyt tet ved framskrivning av eiendomsskatt herfra.
Det sies her at det er året 2021 som blir siste året at eiendomsskatten fra Tjeldbergodden er høy
nok til a dekke de særskilte utgiftene til Aure og Heim. Dette betyr at 2021 blir det siste året
eiendomsskatten fra Tjeldbergodden fordeles på samarbeidskommunene.

I vedtatt budsjett for 2020 vedtok kommunestyret a sette inn 1 mill kroner i refusjon fra Aure
som gjelder kompensasjon for inntektsbortfall. Videreført i per ioden.

Budsjett Budsjett PLAN PLAN PLAN 2024
2020 2021 2022 2023

Eiendomsskatt Aure 2 500 000 1 500 000 - -
Eiendomsskatt Hitra 610 000 610000 610 000 610 000 610 000

KONSESJONSKRAFTINNTEKTER
Heim kommune vil etter a ha tatt ut eget forbruk, ha et overskudd av konsesjonskraft på mellom
8-9 GWh per år. Denne krafta selges direkt e t il lokalt energiselskap til markedspr is . Dette vil
kunne gi en minimal redusert pr is i forhold t il å la et selskap megle kraft på Nordpool sin
kraftbørs.

Resultatet av denne strategiendr ingen er at en får stabile driftsbudsjetter da prisene fastsettes
av Olje og Energidirektoratet i desember for det påfølgende året. Finansinntektene vil som før
svinge med svingningene i spotmarkedet

I 2021 har rådmann sett på dagens markedspris og beregnet salget til 1,2 mill kroner . Det er en
liten nedgang fra 2020.

INTEGRERINGSTILSKUDD FLYKTNINGER
For bosetting av flykt ninger mottar kommunen Integreringstilskudd i 5 år. I tillegg mottas
særskilt tilskudd for enslige mindreår ige t.o.m. året de fyller 20 år.
Heim komm une fikk anmodning på 10 nye bosett inger i 2020, men det ble full stans i
bosett ing på grunn av den pågående koronapandem ien. Bosett ing av overføringsflyktninger er
i gang igjen, men det er veldig uklart om det fakt isk blir bosett ing av overføringsflyktn inger i
2020. Rådmann har innarbeidet integreringstilskudd i perioden basert på dagens bosett ing i
den sammenslåtte kommunen og en forutsetning på bosett ing pa 5-6 personer hvert år i plan
per ioden.

Årsbudsjett Årsbudsjett
Beskrivelse 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 PLAN 2024

Integreringst ilskudd 9 159 000 5 500 000 4 200 000 4 100 000 4 100 000

•
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,

UTBYTTE
Utbytte fra Trønder Energi og Svorka ble beregnet for den sammenslåtte kommunen og satt til
11,6 millioner kroner i 2020. Regnskapet viser i skrivende stund en utbetaling på 7,1 millioner
kroner som kun gjelder Trønder Energi. En forventer nå utbytte fra Svorka på rundt 1,5
millioner kroner. Til sammen vil 2020 gi et samlet utbytte på 8,5 mill. kroner.
Kommunestyret har besluttet kjøp av 8 aksjer tilsvarende 10 mill kroner. Det er beregnet at
utbytte etter dette vil være 7,9 millioner etter utbytte pr aksje etter årets nivå. Rådmann har
beholdt anslag 2020 foL202LLkon sekven sjustert budsjett .

HAVBRUKSFOND
Utbetaling fra havbruksfondet skjer en gang i året i oktober rett før regnskapsavslutning.
For den sammenslåtte kommunen har vi for 2020 forutsatt 30 mill. til utbetaling. Regnskapet
viser at vi får 26,6 millioner kroner. Det antydes videre at vi får 12,3 mill. kroner neste år.

, Tabellen under viser utbetalingene i perioden 2018 - 2019 og anslag for 2021-2021 sortert
etter kommuner

Ut beta Iingsa nslag for Havbruksfondet .

,
Anslang 20.21-

Ansltr sumAnslag 2021- pott formye·- utbetaline 2018-2019 utbetaline 20 20 --- :zøao+aou
FR YA 116 ! 31 321 86 422 48 5 20 579 782 17 3 3 211 124152 471

NE R YSUND 120 790 365 75 346 257 17 939 585 15 347 640 101133 '83

HJTOA 50 2553 23 57 60 5 496 13 7, .. ... 1 5gs Ass e 'll1711!9

ÅfJOl'<D 56 -0461.!A 32 317 077 7 706M 7 6 17192 1 46 757 445

FAT ANGER 42 547 432 21 175 ... 6 94s 30 6 020415 42 142892

HElM 44 531 52 27 172056 6 511585 5 710 107 3 970747

NAMSOS 2 007 23 399 119 5 571 «19 4 828 5 SS 7" 615

LE«A 24 526 032 16 439 183 3 914 09 1 5 592 212 2 74 5 487

RKLAND 16 85U. 745 10 9'8 063 2 .,.. ... 2 g 2 5 g 2 4 4s 13 B69

OS! N 19 539 27¢ 10 66 3 254 2 5SH 70 2 200S!M 19 ,10247&

ØRIAND 1! 240 581 10 11H OII 2 '2' 62 1 2 10 1 SSI 1A '70IJ67

Sum 560 911 752 3I0 223 ... 90 529 296 7a 4s8 723 549 211 06s

rr andeli " fK 7&620 6i9 54 3 17 578 24 141 146 7 j « 724

Tall i o ra nsje er ans ag, og må ikke unde r noe n
omst end ghet 6emktes som ende 1ge .

For 20 18-2019 er utbeta lingene s ort ert ener
kommunest rukturen p er 1.1.2020 . Utbetalinger til
Snillfjord er fordelt jevnt me llom Heim,  Htr  og
Orklend.

f o rutsetninger for anslagene er:

- 1) Ansl11g for 20 21 forut se:ter lik lokalit etsstruk:u r
som i 20 20 .

- 2)De t e r forutsa tt at a ndelen so m s.cal fordeles
ba se r nye lokalt et er si st e tzo rspe riode
ist edenfor fordele r se e vnt bese r p as/e
loka l'tete r

Kile. Neeringog s ker departerentet

,

,

•
tit
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4.5 Utgiftsforutsetninger

For a fa t il et virkelighetsforankret budsjett skal rådmann gjennom sitt a rbeid med budsjettet ha

fanget opp konsekvenser av bl. a . følgende:

• Rikt ig lønnskostnad

• Nye avtaler m.m

• Årseffekt av vedtak gjort i inneværende år

• Tiltak vedtatt kun for 2020 som skal ut fra 2021

• Feilrett ing/ omposter ing

Kommunesektoren kompenseres for anslått pris- og lønnsvekst (deflator) pa 2,7 pst. innenfor
de foreslåtte inntektsrammene for 2021 Realveksten i samlede og frie inntekter kommer i tillegg
t il kompensasjonen for pris- og lønnsvekst

Lønnskostnader utgjør 2/ 3 av deflator og er satt ti l 2,2%.

Stats- Anslagbudsjettet Revidert Statsbudsjettet
20 19 2020

RNB 2020
2020 202 1

Lønnsvekst 3,2 3,6 1,5 1,7 2,2

Deflator 3,0 3,1 1,4 1,6 2,7
Lonn utgjor
2/ 3 deflator

Bundne kostnader er kostnader kommunen er nødt ti l a dekke for a ivareta lovpålagte oppgaver
og minstestandarder i tjenesteproduksjonen.

LØNNSVEKST, PENSJON OG ARBEIDSGIVERAVGIFT

Følgende ligger til grunn for budsjett forslaget :

Lønnsdata er hentet direkte fra lønnssystemet.

I Statsbudsjettet for 2021 er det lagt inn en årslønnsvekst pa 2,2 %. Denne er videreført som
grunnlag for lønnsbudsjettet i Heim.

Lønnsoppgjøret for 2020 ble utsatt til høsten. Lønnsforhandlingene er ikke gjennomfort p.t , men
det er grunn til a tro at resultatet blir bet raktelig lavere enn oppr innelig budsjettert . I og med at
deflator er redusert i RNB vil dette påvirke Heim sitt lønnsregnskap. Det ble i det oppr innelige
budsjettet budsjetter t med en lønnsøkning på 3,1 %. RNB har nå juster t lønnsveksten ned ti l 1,5
%.

En bør væ re varsom med a redusere prosentsatsen for lønnsutvikling i 2021 lavere enn de 2,2 %
som ligger i konsekvensjustert budsjett . Resultatet av lønnsoppgjøret 2020 ligger ikke i
grunnlaget, så det er prosentveksten som skal ta høyde for dette.

Arbeidsgiveravgift er som for 6,4 %

•
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¢
KLP

Ut i fra beregninger vi har fått fra KLP har en beregnet en samlet prosentsats for premien av
pensjonsgrunnlaget pa 15,9 mot 6 19,65 i 2020. I t illegg kommer 2 % fra de ansatte.

AFP kostnadene er beregnet ut fra at Heim kommune har valgt 100% % utjevning som
finansiering av AFP ordningen,
Alderssammensetning blant medarbeiderne den sammenslåtte kommunen t ilsier dett e. En kan
imidlertid vurdere ny finansieringsordning senere år.

¢

SPK

Prognose for ordinær premie og administ rasjonspremie er beregnet av virksomhetens
pensjonsgrunnlag pr 30.04.20. Endringspremien beregnes i prosent av premiereserven pr
samme dato. I prognosen for 2021 er det tatt hensyn t il premien for ny offentlig tjenestepensjon
for ansatte født 1963 og senere. Premien er estimert t il 8,62%. Satsen er noe lavere enn i 2020.
I t illegg kommer 2  %  fra de ansatte.

,

PREMIEAVVIK

Premieavviket framkommer som differansen mellom innbetalt premie og den kostnad som
aktuaren regner seg fram til.
Posit ivt premieavvik inntektsføres og føres mot en kortsiktig fordring.
Her har premieinnbetalingene vært større enn pensjonskostnaden samme år

Negativt premieavvik utgiftsføres og balanseføres mot kortsikt iggjeld.
Her har premieinnbetalingene væ rt mindre enn pensjonskostnaden samme år

Dersom man har et posit ivt premieavvik vil denne komme som utgift i sin helhet neste år
dersom man ikke velger å ta den over 7 år. Har man et negativt premieavvik blir det motsatt.
Et premieavvik resulterer ikke i noen pengestrømmer. Det er bare en regnskapsmessig
stør relse.

¢

Amortiseringstida for den sammenslåtte kommunen for KLP er satt t il 7 år, noe som samsvarer
med de gamle kommunenes praksis. I det konsekvensjusterte budsjettet er dette hensyntat t.
Amortiseringstida for den sammenslått e kommunen for SPK er 1 år.

Ut fra prognoser for 2020 og videre i 2021 er det stor differanse i forhold til prognoser vi fikk
oppgitt for 2020 høsten 2019. Prognosesignalene vi har fått er innarbeidet i budsjettet.

Prisforutsetninger for øvrig
Innenfor område forsikring har vi fra leverandør mottatt melding om vesentlige endringer og
dette er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett.

,
Øvrig generell prisstigning er ikke innarbeidet. Eventuelle økninger her må dekkes innenfor
enhetenes rammer og må sees på som rammereduksjoner. Ikke innarbeidet økning utgjør i
underkant av 3 mill. kroner .

¢ •
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LANEGJELD  -  RENTER/ AVDRAG

Renter / avdrag løpende lån er beregnet ut fra dagens markedsrente på eksisterende lån i
henhold t il vår låneprotokoll.
Både Hemne og Halsa har benyttet KBN Finans som verktøy slik at gjeld samlet for den
sammenslåtte kommunen Heim fikk vi gjennom dette verktøyet. Gjeldsforpliktelser fra Snillfjord
er tatt inn med et forventet anslag etter in formasjon fra Snillfjord kommune

Lånesaldo i perioden 2020  -  2023 (eks nye tiltak i planperioden)

Vedtatt 2020 jfr 2021 2022 2023 2024
budsjett tert ialrapport
2020 2/ 2020

Lånesaldo 637 140 300 597 017 000 677 872 000 650 519 000 623 916 000 597 670 000

Oversikt over rente og avdragsbelastning i perioden (eks nye tiltak)

Avdrag Avdrag Avdrag Avdrag Avdrag
Lanetvpe 2020 2021 2022 2023 2024
0ppforingslan 19 676 300 24 600 000 27 400 000 26 600 000 26 300 000

Forvaltningslan 3 300 000 3 300 000 3 600 000 3 900 000 4 1 00 000,

Renter Renter Renter Renter Renter
Lanetype 2020 2021 2022 2023 2024

0ppforingslan 10 893 387 7 500 000 7 400 000 7 400 000 8 000 000

Forvaltningslån 1 400 000 700 000 650 000 614 000 575 000

Forventede NIBOR-renter

Tabellen nedenfor viser forventede rente r frem i t id (implisitt e re nter), basert på markedsdata på
ana lyset idspunktet .

NIBOR3M
Endring

0,23% 0,40%
0,17%

0,62%
0,39%

0,82%
0,59%

•
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r

4.6 Konsekvensjustert investeringsbudsjett

Prosjektregnskap og årsregnskap for investeringer har forskjellige formål. Prosjektregnskapet
har fokus på prosjektets utgifter og inntekter i prosjektets levetid, mens årsregnskapet vil ha
fokus på utgifter og inntekter i et årsperspekt iv.

Investeringsbudsjettet er ettårig, altså årsavhengig.

Dersom det skjer endringer i budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som
årsbudsjettet bygger på, skal kommunestyret foreta nødvendige endringer i budsjettet. Tidligere
års budsjettvedtak regnes ikke som bevilgninger som kan disponeres i inneværende år .
Prosjekt som er vedtatt og påbegynt, overført er innarbeidet i konsekvensjustert
investeringsbudsjett. Dette gjelder følgende prosjekt:,

,

,

Beskrivelse Budsjett 2021

Heim

0 (Ingen prosjekt)

05100 Avdragsutgifter 3 300 000

09100 Bruk av lån -156 699 083

09200 Mottatte avdrag på utlån -3 300 000

09700 Overføring fra driftsregnskapet - 750 000

Netto (Ingen prosjekt) -157 449 083

2202 Bygg  - Ny svømmehall Liabø

Netto Bygg - Ny svommehall Liabo 15 127 074

2203 Bygg  - Akusti sk oppgradering Halsahallen

Netto Bygg - Ak usti sk oppgradering Halsahallen 750 000

3601 Bygg  - Ny barnehage Ven og personalrom Ven skole

Netto Bygg - Ny barnehage Ven og personalrom Ven skole 14 620 000

6201 Vann - Ny hovedvannledning Stavase n/Geilhaugen

Netto Vann - Ny hovedvannledning Stavåsen/Geilhaugen 4 676 300

6202 Vann  -  Ny vannkilde og vannbehandlingsanlegg Eide kommunale vannverk

Netto Vann - Ny vannkilde og vannbehandlingsanlegg Eide kommunale vannverk 110 381 221

6203 Vann  -  Nytt vannbehandlingsanlegg Staurset Vannverk

Netto Vann - Nytt vannbehandlingsanlegg Staurset Vannverk 11 894 488

,

4.7 Resultat rådmannens konsekvensjuster te budsjett

•f
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TIL FORDELING DRIFT OG FORDELT DRIFT  I  RADMANNENS KONSEKVENSJUSTERTE BUDSJETT VISER

Beskrive ls Års budsjett Plan Plan Plan

e 2021 2022 2023 2024

Netto utgift 47 682 864 48 74 1 147 49 175 028 48 42 1 694

Differansen framkommer slik:

Beskrivelse Vedtatt Årsbudsjett Plan Plan Plan

års budsjett 2021 2022 2023 2024

2020

Til fordeling -442 872 882 -431 190 507 -429 014 000 -428 743 600 -428 723 600

Fordelt 442 872 882 478 873 371 477 755 147 477 918 628 477 145 294

47 682 864 48 74 1 147 49 175 028 48 421 694
.. .

Oppsumme rt 20 20/ 202 1 :

• 38,1 mill er konsekvensjustert som bl.a. redusert havbru ksfondet 17,6 mill. kroner
Redusert rammetilskudd (innbyggertilskudd) pga. befolkningsnedgang pa 3,3 mil l.
kroner

• 9,5 mill kroner gjelder følgekonsekvenser for poster med artsavhengighet som f.eks.
pensjon og prisendringer

•
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,

Oversikt over vedtatt budsjett for 2020 sammenlignet med rådmannens
konsekvensjusterte budsjett for perioden

,

,

,

Beskrivelse Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024

442 872 882 478 873 371 477 755 147 477 918 628 477 145 294

Rådmann m stab 82 658 831 95 193 165 94 743 165 95 243 165 95 243 165

Sodin skole 50 121 300 49 066 144 49 066 144 49 066 144 49 066 144

Svanem skole 6 393 489 6 808 573 6 808 573 6 808 573 6 808 573

Halsa barne- og ungdomsskole 19 966 439 23 320 897 23 320 897 23 320 897 23 320 897

Vinjeøra skole 5 787 846 5 986 047 5 986 047 5 986 047 5 986 047

Ven skole 3 220 205 3 183 392 3 183 392 3 183 392 3 183 392

Grøt nes barnehage 9 365 725 9 249 177 9 249 177 9 249 177 9 249 177

Vinje barnehage 4 366 915 3 751 700 3 751 700 3 751 700 3 751 700

Bakkely barnehage 6 345 058 6 365 725 6 365 725 6 365 725 6 365 725

Halsanaustan barnehage 3 487 246 3 108 723 3 108 723 3 108 723 3 108 723

Liabo barnehage 4 946 694 5 138 320 5 138 320 5 138 320 5 138 320

Vals yfjord barnehage 3 773 854 3 568 777 3 568 777 3 568 777 3 568 777

Ven barnehage 3 679 534 2 946 832 2 946 832 2 946 832 2 946 832

Svanem barnehage 4 820 491 3 544 209 3 544 209 3 544 209 3 544 209

PPT 4 296 535 4 243 577 4 243 577 4 243 577 4 243 577

Helsestasjon 7 000 412 7 267 310 7 267 310 7 267 310 7 267 310

Helse og mest ring Liabø 51 046 198 54 755 915 54 755 915 54 755 915 54 755 915

Helse og mest r ing Kyrksæterøra 96 872 400 102 402 096 102 402 096 102 402 096 102 402 096

Barnevern 14 541 782 14 513 764 14 513 764 14 513 764 14 513 764

Nav part nerskap 19 708 483 19 162 869 19 162 869 19 162 869 19 162 869

Teknisk landbruk milj ¢ 52 190 788 56 758 042 55 440 863 55 440 863 55 440 863

kult ur 18 030 321 15 834 526 15 834 526 15 834 526 15 834 526

Finans skjema 1B -29 747 664 -17 296 408 -16 647 453 -16 983 972 -17 757 306

,

,

•



Å RS B U D SJ E T T 2 0 2 1

Oversikt over bevilgn inger t il fordeling vedtatt 2020 sammenlignet med rådmannens
konsekvensjuster te budsjett

9901 Finans skjema 1A
15000 Renteutgift er, låneomkostninger 10 893 387 7 500 000 7 400 000 8 000 000 8 000 000

1500 1 Renter formidlingslån 1 400 000 700 000 650 000 614 000 575 000

15100 Avdragsutgift er 19 676 315 24 595 093 27 352 600 26 603 000 26 303 00 0

15400 Avsetninger t il d isposisj onsfond 9 073 416 350 000 350 000 350 000 350 000

15500 Avsetninger t il bundne fond 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000

15700 Overføring t il investeringsregnskapet 0 750 000 0 0 0

18000 Rammetilskudd ·215 829 000 -218 214 002 -220314 000 -220 314 002 -220 314 000

18001 Inntekt sutj evning -28 303 000 -23 195_000 -23 195_000 ·23 195 002 ·23 195 000

18100 Andre statlige overføringer -40 779 000 -19 520 000 -18 220 000 - 18 120 000 -18 120 000

18700 Skatt på inntekt og formue -158 505 000 -166 171 600 · 166 171 600 -166 171 600 -165 171 600

18740 Eiendomsskatt annen eiendom - 11 870 000 -12 280 000 - 11 961 000 - 11 64 1 000 -11 321 000

18750 Eiendomsskat t boliger og fritidseiendommer ·8 750 000 ·5 775 000 -5 775 000 ·5 775 000 ·5 775 000

1877 1 Konsesj onsavg ift ·600 000 ·600 000 ·600 000 ·600 000 ·600 000

18772 Naturressursskatt · 2 300 000 ·2 300 000 -2 300 000 ·2 300 000 -2 300 000

19000 Renteinntekter -4 030 000 ·3 330 000 -3 280 000 -3 244 000 -3 205 000

1900 1 Renter av bankinnskudd ·2 000 000 ·2 000 000 ·2 000 000 ·2 000 000 ·2 000 000

19050 Utbyt te og eierutt ak · 11 600 000 - 11 600 000 · 11 600 000 · 11 600 000 - 11 600 000

19400 Bruk av disposisj onsfond 0 -750 000 0 0 0

Netto Finans skjema1A -442 872 882 -431 190 507 -429 014 000 -428 743 600 -428 723 600

•
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5 VEDLEGG

5.1 Detaljer t over sikt over foreslått e tiltak dr ift / invester ing

Rådmann med stab

For eslått e dr iftstiltak
¢

,

Kapitt el : RÅDMANN MED STAB

Tiltak 04 2: SENTRAL ADM IKT- overgang til EasyCruit

Beskr ivelse Visma EasyCruit er en moderne rekrutteringsløsning (skyløsning). Den er mobiltilpasset slik at

jobbsøkere kan søke på stillinger både via smarttelefon og nettbrett. Ved hjelp av Facebook eller

Linkedin profil kan søkeren automatisk fylle ut nødvendig personalia og nøkkelinformasjon hvis de

ønsker det.

I dag brukes Visma Enterprise Rekruttering for rekrutteringsprosessene. Modulen er ikke

brukervennlig for jobbsøkerne. Modulen er også i ferd med afases ut fra Visma sin side, blant annet

fungerer ikke funksjonaliteten med overføring av rekrutteringssakens dokumenter til kommunens

- - arkivsystem P360, dett e må gjøres manuelt. Dette kommer på plass igjen med ny løsning. Søkerne

kan heller ikke laste opp dokumenter og CV når de søker, det vil bli mulig i ny løsning. Det er derfor

et stort behov for å få på plass ny rekruttering slosning,

202 1 2022 2023 2024 Tota lt

SUM NETTO TILTAK 172 000 4 2 000 4 2 00 0 4 2 000 298 000

Til tak 044 : SENTRAL ADM - IKT -Visma Enter pr ise Bl Styr ing og ana lysever kt øy

Beskrivelse Felles lederverktøy som gir beslutningsstøtte på alle nivåer i virksomheten. Konkrete nøkkeltall,

tilpasset den enkeltes ansvarsområde

Gir ledere best mulig oversikt -når som helst

Lett ase avvik/ Lettere ajustere kursen

202 1 20 22 20 23 2024 Tota lt

SUM NETTO TILTAK 10 0 000 10 0 000 10 0 000 10 0 000 4 00 000

Tiltak 0 19 : SENTRAL ADM - Sam f.utv . - Kurs og op plæ r ing folkehelse

Beskrivelse Ut fra tidligere praksis og erfaring ønskes noe midler til aarbeide med og delta eksternt omkring

folkehelseoversikt m.m.

2021 2022 2023 2024 Totalt

SUM NETTO TILTAK 35 000 0 35 00 0 0 70 000

Tiltak 033: SENTRAL ADM - Sam funn sutv - Tilsku dd dekning h usle ie HLF Heim

Beskrivelse HLF Heim fikk tildelt kr 21 000 fra disposisjonsfondet til husleiedekning i 2020. Dette er også gjort

tidligere år for asikr e lokal tilstedeværelse for audiograf.

2021 2022 2023 2024 Totalt

SUM NETTO TILT AK 2 1 500 22 000 22 50 0 23 000 89 00 0

•
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Tiltak 043: SENTRAL ADM - Sam funns utv - Alternativ fremt idig lokaliser ing av helse - og

omsorgsbebyggelse på Kyrkse terora - skisseprosjekt

Beskr ivelse Finansiering

Overordnet lokalitetsvurdering Kyrksæterøra sentrum kr 200 000,-

+ Mulighetsstudium prioritert areal kr 300 000,-

Totalt: 500 000,- (midlerti dig est.)

Tilbud fra valgt tilbyder, Common Ground (mottas ila. September når pågående mulighetsstudie er

ferdigstilt)

2021 2022 2023 2024 Totalt

SUM NETTO TILT AK 500 000 0 0 0 500 000
- - - - - - -

Tiltak 056: SENTRAL ADM - Radhuset - Info.skjermer og m øteromsbooking. 2020

Beskr ivelse Leie av informasjonsskjemer, i første omgang monteres skjermer på rådhuset Kyrksæterøra og i

Heim kommunes lokaler på Liabø. Dette for aprove ut løsningen. Senere kan det bli aktuelt med

info.skjermer andre steder, eks.vis på Kulørn.

Leie av møteromsbooking montert ved kommunestyresal og formannskapssal på Kyrksæterøra og

likedan ved begge møterom på Liabø. Viser status på møterom, hvem leier/ når ledig o.a.

Møterommet kan bookes direkte på displayet, snakker med Outlook.

Leasing: kr. 80.000,- pr. år.

2021 2022 2023 2024 Totalt

SUM NETTO TILTAK 80 000 80 000 80 000 80 000 320 000

Tiltak 055: SENTRAL ADM - Oppvekst - Implement eri ng av digitale ve rkt øy

Beskrivelse

2021 2022 2023 2024 Totalt

SUM NETTO TILT AK 505 000 0 0 0 505 000

Tiltak 059: SENTRAL ADM - Innkjop av kamerautstyr

Beskrivelse Heim kommune har behov for et eget utstyr for bildetaking og opptak, både ved enhetene og ute i det

fri.

Målet er at vi i løpet av noen år har bygget opp en god bildebank fra enheter og aktiviteter i

kommunen.

Bilder til bruk i forskjellige presentasjoner og på hjemmeside blir av en helt annen kvalitet når en

benytter kamera til formålet, i stedet for bilder tatt av mobiltelefon.

Utstyret skal i første omgang benyttes av !KT og informasjonsansvarlige

2021 2022 2023 2024 Totalt

SUM NETTO TILTAK 30 000 0 0 0 30 000
- -

Tiltak 047: HEIM KIRKELIG FELLESRAD - Hem ne kirke malingsarbeider

Beskrivelse Jfr investeringsplan

2021 2022 2023 2024 Totalt

SUM NETTO TILTAK 200 000 0 0 0 200 000

•
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Tiltak 046 : HEIM KIRKELIG FELLESRÅD- Lønnsmidler t il d iakonst illing

Beskrivelse Søknad av 02.09.20om lønnsmidler til diakonstilling. Lønnskostnader utgjør kr 690 000.Fellesrådet

foreslår en deling og søker derfor om at kommunen går inn med kr 345 000.Det vises for øvrig til

dok 20/00543-9

2021 2022 2023 2024 Totalt

SUM NETTO TILT AK 34 5 000 34 5 000 34 5 000 34 5 000 1 380 0 00

¢

Tiltak 04 5: HEIM KIRKELIG FELLESRÅD- 0kt drift ram m e 202 1- 2024

Beskrivelse Opprinnelig driftsramme budsjett 2020kr 6 370 119

Fellesrådet har i møte 26.08.20kommet med forslag til driftsbudsjett for Heim kirkelig fellesråd i

perioden. Økning i driftsrammen er tatt inn i tiltaket

2021 2022 2023 2024 Totalt

SUM NETTO TILT AK 9 14 88 1 1 166 88 1 1 44 5 8 8 1 1 72 3 8 8 1 5 25 1 524

¢ Tiltak 058: HEIM KIRKELIG FELLESRÅD Vedlikehold kirkene

Beskrivelse Jfr invester ingsplan , egne rapporter

2021 2022 2023 2024 Totalt

SUM NETTO TILT AK 0 0 0 600 000 600 000

¢

Tiltak 0 57: HEIM KIRKELIG FELLESRAD - Heim kirk e - oktt ilskudd ved likehold dr ift 20 20

Beskrivelse Jfr invester ingsplan

Utskifting av råteskadet materiale og maling av kirka

2021 2022 2023 2024 Totalt

SUM NETTO TILTAK 200 000 0 0 0 200 000

¢

Tiltak 0 54 : HELSE,MESTRING,FAMILIE (felles) - Innfør ing Helsepla ttformen 2020

Beskrivelse Helseplattformen er anskaffelsen og innføringen av ny felles pasientjournal (PAS/ EP)) ved sykehus

og kommuner i hele Midt-Norge. Journalen setter pasienten i sentrum på alle nivå i helsetjenesten.

Det er første gang det etableres en felles journaløsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste,

fastleger og avtalespesialister. Gjennom Helseplattformen er Midt -Norge regional utprøvingsarena

for det nasjonale ml bildet eninnbygger - en journal.

Helseplattformen skal gi økt kvalitet i pasientbehandling, styrket pasientsikkerhet, mer

brukervennlige systemer og dermed sette helsepersonell i stand til a utfore sine oppgaver på en

bedre og mer effektiv måte.

Alle kommuner i Møre og Romsdal og Trøndelag har opsjonsavtaler knyttet til Helseplattformen.

Det legges inn kr 300,-pr innbygger, men når vi får sikrere tall og informasjon om utgifter knyttet til

innføring vil tallene trolig endres. lnnføringsplanen for Helseplattformen er justert og blir lagt fram

for styret 28.10.20.Tidligst oppstart for Heim blir høsten 2021.Videre driftskostnader etter 2022er

vanskelig a ansla pr. dags dato. Kostnader til fagsystem som helsetjenestene bruker i dag, vil falle

bort når helseplattformen er innført. Det er av den grunn ikke lagt inn tall fra 2023

2021 2022 2023 2024 Totalt

SUM NETTO TILT AK 500 000 1 330 000 0 0 1 8 30 000

¢

•
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Foreslåtte investeringstiltak

Kapittel : RÅDMANN MED STAB

Tiltak 002: HEIM KIRKELIG FELLESRAD - Hemn e kirk egard - Barehus,garasje 2020

Beskr ivelse Jfr invester ingsplan

Totalt Investert Tid ligere Brukt i år 2021 2022 2023 2024 Gjenståen

brukt de

2021 2022 2023 2024 Totalt

Sum invester inger 500 000 3 000 000 0 0 3 500 000

Netto finansier ing nye 500 000 3 000 000 0 0 3 500 000

tiltak

SUM NETTO 0 0 0 0 0

DRIFTSKONSEKVENSE

R

Tiltak 003: HEIM KIRKELIG FELLESRAD - Hemne/ Halsa gra vplasser - Anska ffelse av utstyr 2020

Beskrivelse Jfr Invester ingsplan

Anskaffelse av traktor / maskin, med redskaper, til Hemne gravplass og Halsa gravplass
- - -

Anskaffelse av minigraver

Totalt Invester t Tidligere Brukt i år 2021 2022 2023 2024 Gjenståen

brukt de

2021 2022 2023 2024 Totalt

Sum invester inger 280 000 0 280 000 200 000 760 000

Netto finansier ing nye 280 000 0 280 000 200 000 760 000

tiltak

SUM NETTO 0 0 0 0 0

DRIFTSKONSEKVENSE

R

Tiltak 004: HEIM KIRKELIG FELLESRAD - Navnede minnelunder 2020

Beskr ivelse Jfr invester ingsplan

Navnede minnelunder ved Halsa kyrkje, Valsoyfjord kirke og Heim kirke

Totalt Investert Tidligere Brukt i år 2021 2022 2023 2024 Gjenståen

brukt de

2021 2022 2023 2024 Totalt

Sum invester inger 400 000 0 250 000 0 650 000

Netto finansier ing nye 400 000 0 250 000 0 - 650 000

tiltak

SUM NETTO 0 0 0 0 0

DRIFTSKONSEKVENSE

R

•
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¢

Tiltak 006:  HEIM KIRKELIG FELLESRAD - Univers ell tilpasning i kirkene

Beskrivelse Jfr invester ingsplan

Totalt Investert Tidligere Brukt i år 2021 2022 2023 2024 Gjenståen

brukt de

2021 2022 2023 2024 Totalt

Sum invester inger 500 000 0 0 0 500 000

Nett o finansier ing nye 500 000 0 0 0 500 000

tiltak

SUM NETTO 0 0 0 0 0

DRIFTSKONSEKVENSE

R

, Tiltak 007: HEIM KIRKELIG FELLESRAD - Utarbeidelseav digitale kart på gravplassene

Beskrivelse Jfr invester ingsplan

Totalt Invester t Tidligere Brukt i år 2021 2022 2023 2024 Gjenståen

brukt de

2021 2022 2023 2024 Totalt

Sum investeringer 0 0 250 000 0 250 000

Netto finansier ing nye 0 0 250 000 0 250 000

tiltak -
SUM NETTO 0 0 0 0 0

DRIFTSKONSEKVENSE

R

Tiltak 005: HEIM KIRKELIG FELLESRAD - Valsoyfjord kirk e - dapssakristi 2020

Beskrivelse Jfr invester ingsplan

Totalt Investert Tidligere Brukt i år 2021 2022 2023 2024 Gjenståen

brukt de

2021 2022 2023 2024 Totalt

Sum invester inger 100 000 0 0 0 100 000

Netto finansier ing nye 100 000 0 0 0 100 000

tiltak

SUM NETTO 0 0 0 0 0

DRIFTSKONSEKVENSE

R

¢

•
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Oppvekst

Foreslått e driftstiltak

Tiltak 021: BARNEHAGE FELLES - okni n g i bemanningsressurs

Beskrivelse Vedtektene for barnehage er revidert . Det ble flertall for abeholde 10 timers åpningstid. Det er

- mange små barnehager som betyr at tidligvakt er alene på vakt opptil 1,5 timer med den risikoen

og stresset det medfører.

Fra 01.01.2020 ble det innført betalt pause for alle ansatte i barnehagene. Dette forverret

situasjonen. I en barnehage med 10 ansatte, betyr det 5 timer mindre voksent etthet pr. dag. Dette

går utover barna. Bemanningen må derfor styrkes med SO% assistent pr. avdeling i de fleste

barnehager for 2021 for at kvaliteten skal bli den samme som før betalte pauser ble innført og

samtidig minimere tiden tidligvakt og seinvakt er alene på vakt.

2021 2022 2023 2024 Totalt

Sted Ansvar: Grotnes barnehage (3000)
- - -

1 226 227 l 2 6 227
- -

Sum netto 1 226 227 1 226 227 4 904 908

Sted Ansvar : Vinje barnehage (3100)

Sum netto 306 556 306 556 306 556 306 556 1 226 224

Sted Ansvar : Bakkely barnehage (3200)

Sum netto 613 113 613 113 613 113 613 113 2 452 452

Sted - Ansvar : Halsanaustan barnehage ( 3300)

Sum netto 306 556 306 556 306 556 306 556 1 226 224

Sted Ansvar: Liabo barn ehage (3400)

Sum netto 547 423 547 423 547 423 547 423 2 189 692

Sted Ansvar : Valsøyfjord barnehage (3500)

Sum netto 306 556 306 556 306 556 306 556 1 226 224

SUM NETTO TILTAK 3 306 4 3 1 3 306 4 31 3 306 4 3 1 3 306 4 3 1 13 22 5 724

Tiltak 008: OPPVEKST - Innkjøp av nye lærebøker som følge av ny læreplan

Beskr ivelse Mål:

Ny læreplan innføres fra høst 2020. Det må skiftes ut mange læreverk på alle trinn i løpet av 2021.

Dagens læreverk er både utslitt, utdatert og ikke tilpasset de nye kompetansemålene i de ulike

fagene

Forlagene vil i løpet av 2020 ferdigstille nye læreverk. Skolen vil gjøre et grundig vurderingsarbeid

av ulike læreverk før vi går til innkjøp. Dette er en stor engangsinvester ing som skolen må

gjennomføre i løpet av 2021. Budsjetterte midler for lærebøker vil ikke dekke opp denne

kostnaden.

2021 2022 2023 2024 Totalt

SUM NETTO TIL TAK 800 000 0 0 0 800 000

•
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Kapittel : SODIN SKOLE

Tiltak 007: SODIN SKOLE Miljøarbeiderstilling

Beskrivelse Mål: bidra til økt trivsel i skolemiljøet

For aforebygge et trygt og godt skolemiljø vil skolen tilsette en miljøarbeider som skal jobbe med

alegge til rette for elevens fysiske og psykososiale skolemiljø. Dette skal i hovedsak gjelde for

elevene på 5. -10.trinn. Miljøarbeideren skal blant annet ha i oppgave alegge til rette for

trivselsfremmende til tak i friminutt. Miljoarbeidern skal jobbe for aoke trivsel, samt hindre

mobbing og krenkelser . Tiltaket kommer som en følge av utfordringer med askape et godt nok

skolemiljø for alle elever på skolen, og som en konsekvens av større fokus på elevenes rett igheter

gjennom lovendring i Opplæringsloven kap. 9A.

2021 2022 2023 2024 Totalt

SUM NETTO TILTAK 589 722 589 722 589 722 589 72 2 2 358 888

, Tiltak 009: SODIN SKOLE 100% Fast stilling som lærer

Beskrivelse Enheten har i løpet av starten på skoleåret 2020/ 2021 mottatt flere elever med store

spesialpedagogiske behov.

Skolen har løst dette ved aredusere på den ordinære rammen. Det er viktig at det legges inn ekstra

ressurser med til sammen 100% lærerstilling for akunne ivareta god kvalitet på opplæringa for

elevene.

2021 2022 2023 2024 Totalt

SUM NETTO TILTAK 654 592 654 592 654 592 654 592 2 618 368

, Tiltak 018: SO DIN SKOLE - Opplerin g kurs 2020

Beskrivelse Mål: kompetanse:

1. 1 dagens skole er det nodvendig abygge kollektiv kompetanse. Alle ansatte har behov for stor

endringskompetanse. Kurs og opplæring er derfor nødvendig for aopprettholde og utvikle

kompetansen til ansatte.

2. Opplæringsloven med forskrift stiller nye og klare krav til fagkompetansen som den enkelte

lærer må ha for aundervise. Vi er avhengig av at mange lærer tar videreutdanning for akunne

tilfredsstille kompetansekravene som vil gjelde fra 2025.

2021 2022 2023 2024 Totalt

SUM NETTO TILTAK 250 000 250 000 250 000 250 000 1 000 000

,
Kapittel : SVANEM SKOLE

Tiltak 032: SVANEM SKOLE - Kjøp av konsulenttjenester 2020

Beskrivelse Svanem skole har behov for a kjopetjenester både fra kompetansesenter, konsulenter

(f.eks.logoped) og kulturskolen og ønsker derforastyrke denne budsjettposten.

2021 2022 2023 2024 Totalt

SUM NETTO TILTAK 23 589 23 589 23 589 23 589 94 356

,

•
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Tiltak 031: SVANEM SKOLE  -  Velferdstilta k 2020

Beskrivelse For a kunne ivareta og motivere til et godt psykososialt arbeidsmiljø på Svanem skole/SFO

ønskes en budsjettpost med midler til velferdstiltak.

/2021 [2022 [2023 2 024 !Totalt

Sted Ansvar: Svanem skole (2100)

SUM NETTO TILTAK 112 000 112 000 112 000 1 2 000 148 000

Kapittel : VINJEØRA SKOLE

Tiltak 035:VINJEØRA SKOLE - Kursvika rer 2020

Beskr ivelse For akunn e gjennomføre kurs og faglig kompetanseheving ved enheten ønskes det økte midler til

innleie av vikarer .

SUM NETTO TILTAK [11794 [11794 111 794 [11 794 147 176
- - - -

Tiltak 034: VINJEØRA SKOLE- Kompetanseheving ansatte 2020

Beskrivelse For aholde tritt med og imøtekomme kr av til faglig- og teknologisk utvikling ønskes det en

juster ing av midler til kurs for ansatte.

SUM NETTO TILTAK [24 000 [24 000 124 000 [24 000 [96 000

Tiltak 038:VINJEØRA SKOLE- Vedlikehold av uteområde vl

Beskrivelse år har Vinjeøra skole mottatt to leikeapparater fra FAU. Dette hjelper godt på, men fremdeles er

det store utgifter til vedlikehold og fornying av eksisterende lekeapparat, da de er helt nedslitt e.

Skolen har per i dag ingen økonomi til innkjøp av nytt eller generelt vedlikehold av det vi har.

[2021 [2022 /2023 [2024 !Totalt

Sted Ansvar : Vinjeøra skole (2300)

SUM NETTO TILTAK [5o 000 ls o ooo ls o ooo ls o ooo 1200 000

Kapittel  :  VEN SKOLE

Tiltak 041: VEN SKOLE  -  Lekeapparat 2020

Beskrivelse Ven har ønsket nytt lekeapparat i mange år. Da det ble bygget fotballbane for mange år siden,

ble lekeapparatet revet. I forbindelse med oppgradering av Ven er det også med tanke på

uteområdet til elevene og barna på Ven. Vi har et ønske om et stort lekeapparat som også de

store barna kan leke med. l sammenslaingspro sessen ble midler til lekeapparat satt av til Ven.

2021 2022 2023 2024 Totalt

SUM NETTO TILTAK 200 000 0 0 0 200 000

•
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HELSE MESTRING OG FAMILIE

Foreslåtte driftstiltak

,

Kapittel : HELSESTASJON OG SKOLEHELSETJENESTE

Tiltak 003: HELSESTASJON -. Økte utgifter i forbindelse med Familiens hus 2020

Beskrivelse Videreført tiltak fra 2020 til 2021 da det ikke ble prioritert i 2020.

Heim helsestasjon har flytta inn i nye lokaler- Familiens hus. Det vil forts att b li endringer her i

forhold til flere kontor. Familiens hus skal ha lokaler både på Liabø og på Kyrksæterøra. Hvor mye

penger vi vil ha behov for er vanskelig å si. Det vil være behov for nytt kontorutstyr /

kontormøbler på begge stedene.

2021 2022 2023 2024 Totalt

SUM NETTO TIL TAK 200 000 0 0 0 200 000

,

Tiltak 002: HELSESTASJON . Vikarlønn under utdanning av ansatt 2021

Beskr ivelse Videreført tiltak fra 2020 til 2021 da det ikke ble prioritert i 2020. En av våre ansatte er ikke

utdannet helsesykepleier. Det er et krav om alle faste ansatte i helsestasjon skal ha

helsesykepleierutdanning. Vår ansatt må ta utdanning 2021 - 2022. Den ansatte får full lønn under

studiet. Helsestasjon må ha vikar under studiet, til det må vi ha ekstra lønnsmidler.

2021 2022 2023 2024 Totalt

SUM NETTO TIL TAK 318 269 0 0 0 318 269

,

,

Kapittel : HELSE OG MESTRING LIABØ

Tiltak 064: HELSE OG MESTRING LIAB - Konsulent Helse og mestring Liabø

Beskrivelse 100 % stilling som konsulent Helse og mestring Liabø.

Arbeidsoppgaver :

Innleie av personell ved fravær ønsker å flytte dette fra seksjonslederne da de må bruke mer tid

på oppfølging av vedtak i Gerica og prosedyrer for kvalitetssikr ing slik at Liabø er samkjørt med

Kyrksæterøra. Felles kulturbygging.

Jeg mottar veldig mange lønnsbilag fra legetjenesten hver måned, timelister fra HAS samarbeidet -

mottar timelister fra tre kommuner, bonuslønn fastleger mm, alt dette skal kvalitetssikres og

arkiveres i Public 360. Jeg gjør alt dette nå, men flere av disse oppgavene kan utføres av konsulent.

Skal anvise men mye koordineringsoppgaver, og oppfølging for å sikre at dette blir arkivert og

sendt til lønn. LISl leger nye i alle tre kommuner samtidig hvert halv år må innhente

personopplysninger mm.Vedtak i Gerica kontroll om at vedtak følges opp f eks avlastningstiltak

fra dato til dato noen må kvalitet sikre at vedtak får nye vurdering før vedtak går ut på dato.

Vi har en stor utfordring med å få på plass elektronisk betalingsordning for enkelt tjenester vi er i

gang slik at betaling for trygghetsalarm og korttidsopphold nå utprøves denne måneden i fra

fagprogrammet Geri c, men vedtak må følges opp og kontrolleres slik at dette blir rett.

Søknader på tjenester blir mottatt og skannet inn i Gerica mm.

Oppfølging av kommunale boliger 2 boliger på Lia bø og to boliger på Lia bø som benyttes av LISl

leger, vikarleger, og de som har legevakt i HAS-samarbeidet. Koordinering, nye avtaler, renhold,

leieavtaler etc. Mye og følge opp jamt. Vi er i behov av et ansikt utad at noen alltid er tilstede for å

ta imot og videreformidle informasjon.

Arbeidet kan godt utføres av konsulent slik at lederne for mer frigitt tid til å utøve lederskap.

Årskostnad 590 000 med utgangspunkt en en årslønn pa 450 000.

2021 2022 2023 2024 Totalt

SUM NETTO TILTAK 591 980 591 980 591 980 591 980 2 367 920

¢ •
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Kapittel : HELSE OG MESTRING KYRKSÆTERØRA

Tiltak 017: HELSE OG MESTRING KYRKSÆTERØRA Bemanning ny avdeling heldøgns omsorg 2020

Beskrivelse Alle prognoser viser at behovet for heldøgns omsorg/ sykehjemsplasser vil øke betydelig framover.

I Heim har vi pr. i dag 354 personer over 80 år, dette er en aldersgruppe hvor det er høy forekomst

av demens. Framskriving til 2030 viser en økning på 215 personer til 569 personer.

Demensteamet i Heim har pr. i dag innskrevet 32 pasienter for enhet Kyrksæterøra. Dette er

personer som har fatt en diagnose og som folges opp i hjemmet, og som i nr fremti d vil ha behov

for sykehjemsplass/ bolig med heldøgns omsorg. Dette er personer det er vanskelig å gi en tjeneste

i hjemmet som gir nok hjelp og trygghet, selv om velferdsteknologi og hjemmebaserte tjenester

kan være med å gi en god tjeneste på et tidlig stadium i sykdomsforløpet.

Vi start et i 2018 en utredning, sammen med RO, i forhold til fremtidig behov for sykehjemsplasser

i Hemne. Konklusjonen fra RO var at vi har tilstrekkelig antall sykehjemsplasser, men at vi har

store mangler på omsorgsboliger med heldøgns omsorg i fremtiden. Vi tenker da at

sykehjemsplasser kun skal dekke behovet for skjerming, avlastning, rehabilitering og behandling

ved akutt sykdom.

I 2030 har vi i Heim kommune anslagsvis 350 personer over 80 år som har utviklet en

demenslidelse, i tillegg til at yngre også statistisk sett vil utvikle en slik lidelse.

Enheten er i en planleggingsfase hvor vi ønsker å benytte eksisterende omsorgsboliger for å kunne

møte fremtidens behov for plasser med heldøgns omsorg. Vi tenker da å utrede muligheten for å

gjøre om de 20 leilighetene i Trygdepensjonatet til fire mindre boenheter isteden for å planlegge

bygging av nye sykehjemsplasser. I tillegg vil det være behov for leiligheter med livsløpsstandard i

det private markedet der kommunen går inn med tjenester etter behov.

Enheten planlegger at 10 leiligheter skal defineres til omsorgsboliger for demente med store

behov, som ansatte skal møte med miljøterapeutiske prinsipper.

Dette vil kreve stor økning på personalressursen i årene framover. Endringer i driftsmodell vil skje

over flere år.

Vi legger inn ressurser for oppstart av 1 avdeling i planperioden, og ressursbehovet er beregnet til

3x1/ 1 stilling.

Enheten er i gang med et samarbeid med et arkitektfirma for å se på utvikling / endring av

Støaområdet

2021 2022 2023 2024 Totalt

SUM NETTO TIL TAK 0 0 2 482 498 2 482 498 4 964 996

•
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Tiltak 029: HELSE OG MESTRING KYRKSÆTERØRA Låsbrikker/ Velferdsteknologi Heim helsesenter

avdeling Kr.øra

Beskrivelse Innføring av velferdsteknologi bidrar til bedre helse- og omsorgstjenester. Velferdsteknologi er

brukerrettet teknologi som har til hensikt aunderstotte og forsterker brukernes trygghet,

sikkerhet, muliggjøre økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet som er i tråd med St.

Meld 15 Leve hele livet.

I Helsedirektoratets rapport Andre gevinstrealiseringsrapport med andre anbefalinger. Nasjonalt

velferdsteknologiprogram ser man at satsingsområdene som anbefales nå er blant annet digitalt

tilsyn, som er i tråd med Heim kommunes overordnede plan for velferdsteknologi. Et annet

område som er meget viktig for enheten er nye dørlås i langtidsavdeling B. Her er det ,pasienter

med kognitiv svikt som vandrer mye i avdelingen og går på feil rom dette som følge av redusert

hukommelse og orienteringssans. Dette fører ofte til konflikter mellom pasienter. En slik løsning

har vi allerede installert i Kårstua og her er det en stor nedgang i antall avvik på vold/ trusler . Vi

ser derimot en økning i antall avvik på vold og trusler på avdeling B. Behovet

for ulike velferdsteknologiske løsninger er i stadig endring og styres ut i fra brukernes behov.

Økt bruk av velferdsteknologi er en av flere faktorer som kan bidra til en bærekraftig

omsorgstjeneste i framtida.

Velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i helse og omsorgstjenesten jfr

Fremtidens primærhelsetjeneste St Meld 26. Det vil være pasientenes ulike behov som bestemmer

hvilke tiltak vi til enhver tid vil sette i drift.

Bruk av velferdsteknologi åpner et mulighetsrom på flere måter og samler flere virkemidler inn i

ett og samme tiltak for pleie og omsorg.

Heim helsesenter avdeling Kyrksæterøra legger inn nytt låssystem som tiltak.

Innføring av velferdsteknologi bidrar til bedre helse- og omsorgstjenester og gir flere muligheter

til amestre egen hverdag og oppleve trygghet. Det har vært diskutert innføring av e-rom i

institusjonen, noe som vi velger aavvente med tanke på innføring av Helseplatt formen.

Behovet for ulike velferdsteknologiske løsninger er i stadig endring og styres ut i fra brukernes

behov.

Føringer fra helsedirektoratet i regjeringens plan for omsorgsfeltet Omsorg 2020 og St. Meld 15

Leve hele livet. Økt bruk av velferdsteknologi er en av flere faktorer som kan bidra til en

bærekraftig omsorgstjeneste i framtida.

Velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i helse og omsorgstjenesten jfr

Fremtidens pr imærhelsetjeneste St. Meld 26. Det vil være pasientenes ulike behov som bestemmer

hvilke tiltak vi til enhver tid vil sette i drift. Eksempler på velferdsteknologiske løsninger som vi ser

for oss at vi vil få behov for kan være sporingsteknologi ( GPS) digitale tilsyn og bevegelsessensor

med alarm eller kameratilsyn.

Bruk av velferdsteknologi åpner et mulighetsrom på flere måter og samler flere virkemidler inn i

ett og samme tiltak for pleie og omsorg.

Hemne helsesenter har ingen budsjettpost og vi legger inn dette som tiltak, innstallering i 2021

2021 2022 2023 2024 Totalt

SUM NETTO TILTAK 700 000 50 000 500 000 50 000 1 300 000

,
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Tiltak 022: HELSE OG MESTRING KYRKSÆTERØRA Styrking av rehabilitering savdelingen 2020

Beskrivelse Utskrivningspraksisen fra 2. linjetjenesten utfordrer kommunen pa a gi god og målrettet

rehabilitering slik at pasientene kommer seg raskest mulig til hjemmet for a fort sette opptrening

der. Regjeringens føringer går ut på at tilbudet til store pasient- og brukergrupper skal utvikles i

kommunen og en forutsetning for et godt kommunalt tilbud er koordinering og samarbeid mellom

tjenestene. Fysio- og ergoterapitjenestene er viktige samarbeidspartnere til

rehabiliteringsavdelingen på Heim helsesenter avd. Kyrksæterøra, men vi har en marginal
- grunnbemanning i avdelingen.

Rehabiliteringsavdelingen har 8 sengeplasser. For a gjennomfore aktiv rehabilitering av

pasientene er det 2 ansatte på dagtid hver dag. På kveldene er det felles bemanning på

rehabiliteringsavdelingen og en langtidsavdeling som til sammen har 16 sengeplasser. 3 ansatte på

kveld/ hverdager og 2 ansatte på kveld/ helg. De aller fleste pasientene har omfattende

tjenestebehov, enten i form av rehabilitering eller komplisert sykepleiefaglig oppfølging.

Vi ser at dagens pasientgruppe er endret til a omfatt e i større grad alle aldersgrupper som har

behov for opphold etter operasjoner eller sykdom, og det er viktig at disse får tilbud om

rehabilitering slik at de kan bli mest mulig selvhjulpne og fungere i egen bolig.

Det er behov for a tilfore avdelingen en ansatt på dag-kveldstid 7 dager i uken for a mote dagens

behov. Dette vil utgjøre 3 stillinger med høyskolekompetanse.

Tiltaket er lagt inn med tilleggslønn for kveld og helg

[2021 [2022 /2023 [2024 [Totat

Sted Ansvar : Heim helsesenter avdeling Kyrksæterøra (4201)-
l2 457 037 [2 457 037 /2 457 037 [2 457 037 [9 828 148SUM NETTO TILTAK

Tiltak 026: HELSE OG MESTRING KYRKSÆTERØRA Trygdepensjonatet økning grunnbemanning

Beskrivelse Pasientgruppen i Trygdepensjonatet er i endring og har større utfordringer og behov for bistand.

Antall ansatte er pr. i dag 2 ansatte på dagtid, 2 ansatte på kveldstid og 1 ansatt på natt som skal

ivareta pasienter i 20 leiligheter. Flere pasienter har demenslidelser, er mer pleietrengende og

avhengige av bistand. Innvilgede vedtak er ikke i samsvar med grunnbemanning i boligen og det er

sterke signaler fra ansatte at de føler utilstrekkelighet i forhold til a bista alle pasientene/

beboerne i Trygdepensjonatet. Her legger vi inn en økning på 110% stilling helsefagarbeider

Økende stillingsressurs vil bli sett i sammenheng med allerede vakante helgestillinger i helse og

mestring avd. Kyrksæterøra, noe som kan bidra til redusert deltid.

2021 2022 2023 2024 Totalt

SUM NETTO TIL TAK 611 076 611 076 611 076 611 076 2 444 304

Tiltak 023: HELSE OG MESTRING KYRKSÆTERØRA Utvidelse av dagsentert ilbud Stoa 4 2020

Beskrivelse Dagsenteret, Stoa 4, er pr. i dag åpent tre dager i uken, mandag, onsdag og fredag. Det er plass til

åtte brukere hver dag. I den siste tiden har vi sett et økende behov for tilbudet, både som

aktivitetstiltak for den demensrammede og som avlastningstiltak for pårørende.

Ut fra innskrevne brukere i Demensteam ser vi også at etterspørselen etter et slikt tilbud er

økende. Vi ser derfor behov for a oke kapasiteten på dagaktivitetsplasser med to dager pr. uke, slik

at senteret blir åpent 5 dager hver uke. Aha et tilbud om dagaktivitet spesielt tilrettelagt for

personer med demens vil føre til at disse brukerne kan bo lengre i eget hjem og at pårørende som

står i en krevende hverdag kan få avlastning. Legger inn ressurs for 2 X 40% stilling med

fagarbeiderlønn som gjør det mulig a opprette dagsentertilbud 5/ 7 pr. uke.

2021 2022 2023 2024 Totalt

SUM NETTO TILTAK 615 115 615 115 615 115 615 115 2 460 460

••
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Tiltak 028: HELSE OG MESTRING KYRKSÆTERØRA Økt driftstilsdkudd

Beskrivelse Berg Manuell og fysioterapi søker om økning av driftstilskudd fra 75% til 160%.

Dette begrunnes i faktisk etterspørsel etter tjeneste og drift, som gjenspeiler behovet for denne

tjenesten i kommunen.

Det er lagt inn økning av driftstilskudd til 100% i konsekvensjustert budsjett.

Ytterligere 60% økning legges inn som nytt tiltak.

2021 2022 2023 2024 Totalt

SUM NETTO TIL TAK 288 000 288 000 288 000 288 000 1 152 000

,

Tiltak 027: HELSE OG MESTRING KYRKSÆTERØRA Økt grunnbemanning/ heitidskultur

Beskrivelse Det ble i hjemmesykepleien utarbeidet ny turnus etter budsjettvedtak for 2020 , ny turnus med

hinkehelg fra alle ansatte. Dette som et resultat for a far store stillingsprosenter og kontinuitet i

kompetanse i tjenesten. Dette ble det stor misnøye med i tjenesten og de tillitsvalgte ville ikke

godkjenne utarbeidet arbeidsplan. Som et resultat av dette må enheten opprette 3 små

helgestillinger med sykepleiekompetanse (14.08% )for a fa arbeidsplanen til a ga opp. Enheten

legger inn økt grunnbemanning på 60% x 3 for a kunne opprette 3x75% sykepleierstillinger,

sammen med vakante helger vil dette bli ressurser som vil øke grunnbemanningen i enheten.

2021 2022 2023 2024 Totalt

SUM NETTO TILTAK 1 101 084 1 101 084 1 101 084 1 101 084 4 404 336

,

,

,

Tiltak 025: HELSE OG MESTRING KYRKSÆTERØRE Velferdsteknologi for hjemmeboende 2020

Beskrivelse Innføring av velferdsteknologi bidrar til bedre helse- og omsorgstjenester. Velferdsteknologi er

brukerrettet teknologi som har til hensikt a understotte og forsterker brukernes trygghet,

sikkerhet, muliggjøre økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet som er i tråd med St.

Meld 15 Leve hele livet.

I Helsedirektoratets rapport (Andre gevinstrealiseringsrapport med andre anbefalinger Nasjonalt

velferdsteknologiprogram ) ser man at satsingsområdene som anbefales nå er blant annet digitalt

tilsyn, som er i tråd med Heim kommunes overordnede plan for velferdsteknologi. Behovet for

ulike velferdsteknologiske løsninger er i stadig endring og styres ut i fra brukernes behov.

Økt bruk av velferdsteknologi er en av flere faktorer som kan bidra til en bærekraftig

omsorgstjeneste i framtida.

Velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i helse og omsorgstjenesten jfr

Fremtidens primærhelsetjeneste St. Meld 26. Det vil være pasientenes ulike behov som bestemmer

hvilke tiltak vi til enhver tid vil sette i drift.

Bruk av velferdsteknologi åpner et mulighetsrom på flere måter og samler flere virkemidler inn i

ett og samme tiltak for helse og mestring.

I tråd med kommunens plan for velferdsteknologi og Helse og mestrings kompetanseplan vil Helse

og mestring avdeling Kyrksæterøra prioritere digitalt tilsyn for hjemmeboende i 2021. Det er

innkjøpt fire kamera til utprøving og vi vil legge inn enn gradvis innføring / økning de neste 2-3 ar

med målsetting om 10 i drift fra 2023. Innføring av digitale løsninger i Heim kommune, krever at vi

knytter oss til et responssenter.

Det er ikke lagt inn egenbetaling på denne tjenesten.

2021 2022 2023 2024 Totalt

SUM NETTO TIL TAK 165 000 230 000 264 000 400 000 1 059 000

•
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Tiltak 030: HELSE OG MESTRING KYRKSÆTERØRA Utbygging av internett pa Stogjerd et omradet

Beskrivelse Området Heim helsesenter avdeling Kyrksæterøra, og omliggende omsorgsboliger har en alt for

dårlig trådløsdekning i forhold til dagens bruk. Området må bygges ut med nye baser for at de 35

institusjonsbeboerne og 29 beboerne i omsorgsboliger kan få nytte av internettjenester og

velferdsteknologi. Dette har blitt synliggjort i Koronatiden da kommunikasjon med pårørende stort

sett har vært mulig via nettbaserte tjenester. I tillegg ser vi at Velferdsteknologiske løsninger er på

trappene, noe som er viktig i forhold til trygghet og ressursbruk.

Tiltaket legges inn av helse og mestring, dette er et samarbeid med IKT og teknisk, legges på

ledelse og fordeles på de ulike tjenesteområdene i etterkant

Kommunen har mottatt tilsagn på tilskudd til prosjektet ( Kostanden legges inn netto)

2021 2022 2023 2024 Totalt

SUM NETTO TILTAK 400 000 0 0 0 400 000

•



¢
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TEKNISK, LANDBRUK, MILJØ

Foreslåtte tiltak

Kapittel : TLM

Tiltak 048: TLM - Sentrumsomrader - k t satsing på vedlikehold av sentrumsgater og omkringliggende

grøntområder 2020
-

Beskrivelse Heim kommune har et kommunesentrum som må vedlikeholdes hvis sentrum skal framstå som

attraktivt for besøkende og beboere. Det er behov for økt satsing på vedlikehold av installasjoner,

vei og gangveier i sentrum, spesielt med tanke på skiferbelagte arealer. I tillegg må

omkringliggende grøntområder og oppholdsarealer i kommunalt eie vedlikeholdes bedre enn det

som gjøres i dag. Det er også i løpet av 2018-2019 etablert flere sentrumsnære grøntområder og

oppholdsarealer som må følges opp med bedre vedlikehold.

2021 2022 2023 2024 Totalt

SUM NETTO TILTAK 250 000 250 000 250 000 250 000 1 000 000

¢

¢

Tiltak 052: TLM  - Brannvesen - Selvkost - Feier

Beskrivelse Vi ser at det er behov for en feier til i Heim. Vi har 4760 piper som skal feies av disse er det 2313

boliger og 2447 fritidsboliger. Det er lagt til grunn at alle fritidsboligene skal feies i løpet av fire år .

En del av disse ligger veldig avsides til og det kreves mer av ressursene for å gjennomføre feiing av

fritidsboliger enn vanlige boliger.

Bolighus har ulike frekvenser alt etter type skorstein og bruk av ildstedet. Hyppighet varierer

mellom årlig feiing til hvert fjerde år . Alle boliger og fritidsboliger skal også ha tilsyn minst hvert

fjerde år. Da skal ildsted sjekkes om det brukes riktig og er riktig montert etter forskr iftene.

Vi prøvde i vår å søke etter feierlærling, noe vi ikke lyktes med. Alternativt kan ve re ata inn en

person på voksenopplæring, som vil gå i lære frem til han blir feier . Vi har mulige interne

kandidater i organisasjonen per i dag som kan være aktuelle.

Slik situasjonen er rundt oss nå, vil det sannsynlig vis være mulig å få leie eventuell overkapasitet

som kan oppstå på sikt. Det er stor mangel på feier i kommunene rundt oss. Det er krevende å få

tak i feiere, og derfor er det viktig å start e tidlig med rekrutter ing for at kommunen ikke skal

komme i en vanskelig situasjon. Manglende feiing og tilsyn medfører økt risiko for boligbranner.

Brannvesenet er av den formening at det på grunn av et større miljø med feiere i Heim, skal være

lettere å rekruttere her enn til andre kommuner. Stillingen som feier går også på selvkostområdet,

og vil ikke bidra i negativ retning i kommunebudsjettet. Hvis vi ikke greier å ta unna den mengden

feiing som mengden boliger og fritidsboliger utgjør, får vi en dårligere tjeneste og høyere risiko for

boligbranner. Inntjeningsmuligheter ved utleie av feieren gjør at kostnadene for innbyggerne i

Heim blir redusert .

2021 2022 2023 2024 Totalt

SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0

,

•
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Tiltak 051: TLM - Bygg - 0kt ramme vedlikehold kommunale bygg 2020

Beskr ivelse Midler avsatt til vedlikehold kommunale bygg i budsjettet er langt under forsvarlig nivå for å drive

et planmessig vedlikehold av bygningsmassen.

Den årlige rammen for vedlikehold av bygg må vesentlig økes for astoppe et eskalerende forfall.

Det er behov for midler til materiell og innleie av håndverkskompetanse som ikke kommunen selv

innehar.

Det refereres til tilstandsanalyse og rapport for bygg for beskrivelse av tilstand og

vedlikeholdsbehov. Vi er i en tidlig fase av tilstandsanalyse bygg, og vedlikeholdsbehovet er mange

ganger høyere enn det som foreløpig er kartlagt

2021 2022 2023 2024 Totalt

SUM NETTO TIL TAK 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000

Tiltak 049: TLM - Miljo - Vedtatte tiltak fra kommuneplan for naturmangfold 2020

Beskrivelse I forbindelse med vedtak av kommunedelplan for naturmangfold i Ksak 27 / 18 i Hemne

kommunestyre, ble det besluttet at de økonomiske virkemidlene i planen skulle inn i

budsjettbehandlingen for kommende periode.

Følgende økonomiske virkemidler, foreslås innarbeides i driftsbudsjett for 2020 og videre ref

Strategi C i kommunedelplan for naturmangfold, for afremme naturmangfoldet i Hemne:

Kr 50 000 per år som skal dekke kommunens arbeid med astyrke kunnskapsgrunnlag og

gjennomføre tiltak for afremme naturmangfoldet.

Kr 25 000 kroner per år til en søknadbasert tilskuddsordning for afremme naturmangfoldet innen

- - - Heim kommu ne.

Kr 25 000 per år som skal være en søknadbasert tilskuddsordning for fiske-forvaltningstiltak til

gode for allmennheten og som skal brukes innenfor rammene av bærekraftig og naturvennlig

forvaltning

2021 2022 2023 2024 Totalt

SUM NETTO TILTAK 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000

Tiltak 053: TLM - Tilskudd private veier - Avslutte tilskuddsordning

Beskrivelse Fra Hemne har vi med oss en ordning der private veilag kan søke om tilskudd til drift og

vedlikehold av sine veier. Det er laget egne retningslinjer for disse midlene. Tilskudd regnes ut fra

veilengde, antall oppsittere m.m.

Dette er en tilskuddsordning som gir noen hundrelapper til de enkelte veilagene, og vil gi enda

mindre utbetalinger når det kommer inn flere private veier, da tilskuddsordningen må være lik for

hele den nye kommunen.

Ordningen er tung aadministrere, og er ikke tilpasset en større kommune med tanke på

bevilgningens størrelse. Det kreves stor grad av oppfølging fra administrasjonen for aholde rede

på antall beboere m.m, og vi har i realiteten ikke tilgang til akvalitetssikre dataene som ordningen

baserer seg på.

Administrasjonen anbefaler at ordningen avvikles eller får en ny form som er mer hensiktsmessig

aadministrere enn dagens ordning.

2021 2022 2023 2024 Totalt

SUM NETTO TILTAK -158 255 -158 255 -158 255 -158 255 -633 020

•
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For eslå tte investe r ingsti ltak

Kapittel : TLM

Tiltak 015: TLM - Avlop - Selvkost - Rehabi litering av ledningsnett 2021

Beskr ivelse Heim kommune har et aldrende avløpsnett Vi ser at vi stadig vekk får store hendelser med avløp som kollapser, da

spesielt gamle betongrør lagt ned pa 70-tallet. Disse anleggene har nå kommet til slutten på sin levetid.

En må se på rehabilitering av avløpsnett i sammenheng med den samme jobben som må gjøres på vannverk og på

vei, da det som oftest er fel lesforinger for spillvann , overvann og vann forsynin g, og at disse ligger i umidd elbar

nærhet av vei.

Et mer planmessig fokus på ledningsnett må på plass for a sikr e at kommunen ikke ender opp i situasjoner med

store regresskrav på grunn av manglende vedlikehold med påfølgende skade på andres bygg og eiendom. Det

foreslas a avsette investeringsmidler hvert år i økonomiplanperioden til vedlikehold av ledningsnett . Det er ikke

lagt inn spesifikke prosjekter, da en må ta de strekningene som til enhver tid anses a vaere kritisk.

Lekkasjer på avløpsnettet gjør også at det er en større fare for inntrenging av forurensninger i drikkevannet, som

er en stor risiko for folkehelsen.

Friske investeringsmidlene hvert år, gjør det mulig a renovere lengre ledningsstrekk, og skape en forutsigbarhet i

vedlikeholdet.

Det anbefales a avsette midler til rehabilitering av ledningsnett over invester ingsbudsjettet. Hvis det ikke tas over

investering, så må kommunen som ansvarlig for innsamling av avløpsvann uansett ta disse kostnadene hvert år for

a kunne sørge for forsvarlig avløpshåndtering. Ledningsnett kan avskrives over en per iode på 40 til 80 år (i praksis

40 år pga max lånetid) når det tas over investering. Tas rehabilitering over driftsbudsjettet må de samme utgiftene

nedbetales i løpet av 5 år, pga generasjonsprinsippet vedr avsetting/ bruk av selvkostfond. Pga at anleggene

vesentlig mtp kvalitet og kapasitet, kan rehabiliteringen føres i investering i stedet for drift

Totalt Investert Tidligere Brukt i år 2021 2022 2023 2024 Gjenstående

brukt

2021 2022 2023 2024 Totalt

Sum 2 063 654 2 063 654 2 063 654 2 063 654 8 254 616

investering

er

Netto 2 063 654 2 063 654 2 063 654 2 063 654 8 254 616

finansiering

nye tiltak

2021 2022 2023 2024 Totalt

Driftskonse

kvenser

Sted Ansvar : Administra sjon TLM til fordeling (6001)

SUM -63 654 -63 654 -63 654 -63 654 -254 616

NETTO

DRIFTSKON

SEKVENSER

,

, •
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Tiltak 008: TLM - A op -Plan for overvann- og avløpsanlegg i tettbygde strøk 2021

Beskrivelse Landets kommuner har fått seg en vekker på at vi er inne i en klimaperiode med mye nedbør. Basert på

spådommene for framtida, så skal dette bli verre i årene som kommer.

Også vår kommune ser større utfordringer med vann på avveier med påfølgende skader på vei, privat eiendom og

avløpsstrukturer. Dette medfører økende kostnader år for år, og stadig flere regresskrav. Det er ingen tvil at det

basert på forsikringsselskapenes vilkår og rettspraksis ikke finnes noen unnskyldninger for aikke drive en

forsvarlig planlegging og utbygging av overvann- og avløpsløsninger i kommunene.

Plan for overvann- og avløpsanlegg i tettbygde strøk krever vesentlig planlegging. Dette er arbeid som kommunen

selv ikke har mulighet for alose innenfor de årsverkene som er tildelt. Dette innebærer vesentlig kjøp av

konsulenttjenester, men også en vesentlig egeninnsats.

Planen må utarbeides, og basert på den må Heim kommune iverksette nødvendige tiltak på sine avløpsløsninger.

Hvis ikke vil vi etter hvert kunne pådra oss store erstatningskrav. Kommunen må også ta inn over seg at dette er et

stort samfunnsansvar inn i en ny tid.

Dette tiltaket har vært ført opp i budsjettet i mange år, og det må nå prioriteres i investeringsregnskapet.

Administrasjonen finner det uforsvarlig aikke iverksette denne typen planlegging pga farene for store

erstatningskrav i framtida, og må vurdere å ta kostnaden over ordinær drift hvis ikke midler stilles til rådighet.

Dette vil igjen påvirke muligheten til autbedre ledningsnett på kort sikt, og belaste abonnentene for høyere

kostnad enn ata tiltaket over investering som kan fordeles over flere år.

Totalt Investert Tidligere Brukt i år 2021 2022 2023 2024 Gjenstående

brukt

2021 2022 2023 2024 Totalt

Sum 727 308 0 0 0 727 308

investering

er

Netto 727 308 0 0 0 727 308

finansiering

nye tiltak

2021 2022 2023 2024 Totalt

Driftskonse

kvenser

SUM -127 308 0 0 0 -127 308

NETTO

DRIFTSKON

SEKVENSER

•
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Tiltak 022: TLM - Avlop - Selvkost - Utbygging avlopsanlegg Taft0yan 2021

Beskrivelse JfrK-sak 77/ 17 fra Hemne er det vedtatt a bygge ut et felles avløpsanlegg i Taftøyan. I forbindelse med utarbeidelse

av anleggsbidragsavtaler før sommeren i 2020, ble det klart at sivilombudsmannen har uttalt at ordningen med

anleggsbidrag til denne typen utbygging er lovstridig. Basert på dette ble det fremmet sak til Formannskapet

vedrorende videre framdrift og finansiering. Formannskapet vedtok ta a utsette saken og ba om en vurdering pa

om det er sannsynlig at flere hyttefelt kan komme med samme anmodning senere.

Administrasjonen har sett på hyttefeltene i Heim kommune, og en ser at det er flere store hyttefelt i kommunen

som har varierende grad av utbygging av avløpsanlegg. Det er også varierende standard og alder på de ulike

hyttefeltene. Administrasjonen har kommet frem til at man mener Taftoyan er i en særstilling med tanke på behov

for et felles kommunalt avlopsanlegg. - Dette basert på stør relse ( ca 120 fritidsboliger / boliger) i vanskelig ter reng

der det er kommunalt vannverk. I tillegg er det mulig a fore avløpet til sjø, noe som gjør at det er mulig a fa på plass

en forsvarlig avløpsløsning for et fellesanlegg. Det vil være store utfordringer med mange enkeltanlegg i området

pga behov for a krysse fylkesvei, og dårlige resipientforhold i form av bekker o.l. - det anses a kunne bli et stort

miljøproblem i Taftoyan om ikke kommunen tar ansvar for utbygging.

En utbygging av avløpsanlegg i Taftoyan etter etablert solidar itetsprinsipp i kommunen, vil påvirke

avløpsgebyrene noe for alle abonnenter til kommunale avløp. Dog ser en at det er behov for store utbedringer også

av sentrale avløpsnett, slik at nye abonnenter i Taftoyan vil også være med å bære denne kostnaden for framtida.

Det er nå svært viktig a fa på plass dette anlegget i løpet av 2021, da utfordrende avløpsforhold skaper

miljøproblemer, samt at det er utfordrende a utvikle området videre.

Det er gjort foreløpige beregninger for kostnader og som legges til grunn for budsjettering. Det er fortsatt en viss

usikkerhet rundt eksakte utbyggingskostnader.

Anlegget bygges ut som selvkost, der det betales ordinær tilknytningsavgift for eiendommer som skal tilknyttes på

lik linje med andre tilknytninger til kommunalt avløpsnett i kommunen. Anleggsbidrag som tidligere var lagt inn i

modellen er nå tatt ut, og selvkostområdet må bære hele investeringskostnaden. Anlegget er prisjustert til 2021.

Totalt Investert Tidligere Brukt i år 2021

brukt

2022 2023 2024 Gjenstående

2021 2022 2023 2024 Totalt

Sum

investering

er

13 590

000

0 0 0 13 590 000

Netto

finansiering

nye tiltak

13 590

000

0 0 0 13 590 000

2021 2022 2023 2024 Totalt

Driftskonse

kvenser

SUM

NETTO

DRIFTSKON

SEKVENSER

-200 369 0 0 0 -200 369

•
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Tiltak 020: TLM - Brannvesen - Ny brannbil 2021

Beskrivelse Primær mannskapsbilen til brannvesenet på Kyrksæterøra er 22 år gammel, og moden for utskifting.

Det er for liten plass på bilen for dagens utstyr. Bilen er bygget den gangen at det var et brannvesen

som kun hadde bruk for slokkeutstyr og slanger. I dag er det like mye et redningsvesen som krever en

annen type utstyr, dett e er det vanskelig a fa plass til i dag pa bilen som brannvesenet har i dag. Dette

innebærer at den er lastet til over lovlig vekt for a fa med utstyret ut, noe som gjør bilen vanskeligere a

kjore.

kj ore utrykning er vel det farligste brann- og redningsvesenet gjør. Det kjøres med store biler, og

mannskaper som kjører forholdsmessig lite storbil, som blir satt til å kjøre utrykning. Med tanke på

HMS så holder ikke dagens bil mål. Det skal være 3 punkts sikkerhetsbelter i bilen for mannskapenes

sikkerhet I dag er det bare et magebelte for de som sitter i baksetet, noe som ikke er forsvarlig.

Motorkapasiteten er heller ikke noe a skryte av, og med tung bil i tillegg, går dette på bekostning av

utrykningstid.

Kostnad for en ny mannskapsbil er ca 4.mill.

Totalt Investert Tidligere Brukt i år 2021 2022 2023 2024 Gjenstående

brukt

2021 2022 2023 2024 Totalt
-

Sum investeringer 5 000 000 0 0 0 5 000 000

Netto finansiering nye 3 900 000 0 0 0 3 900 000

tiltak

SUM NETTO 0 0 0 0 0

DRIFTSKONSEKVENSE

R

•
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Tiltak 024: TLM - Bygg - Etablering lokaler for rus og psykisk helse 2021

Beskr ivelse Avdeling for rus og psykisk helse har i dag ikke tilfredsstillende lokaler i kommunal bygningsmasse på

Kyrksæterøra. Per nå leies det midlertidige lokaler i andre etasje over NAV på Kjørsetorget ut 2021.

Administrasjonen har funnet det mest hensiktsmessig at rus og psykisk helse skal etableres i de

loka lene som Helsestasjonen har flyttet ut av. Disse loka lene ligger i samme bygg som Hemne

legesenter. Det er viktig med nærhet til øvrige helse- og mestringsfunksjoner samt legesenteret.

Lokalene er svært nedslitt, og har ikke vært rehabilitert siden de ble bygget tidlig på 70-tallet. Det må

gjennomføres en vesentlig rehabilitering av lokalene pga råte i vinduer, dårlig ventilasjon, mangelfulle

branntiltak og generell tilstand.

Det er gjennomført planlegging av nye lokaler, og man er klar t il a starte arbeidene så fort det blir gitt

bevilgninger til tiltaket. Pga de høye kostnadene med tiltaket er det valgt a ikke start e det før det har

gått gjennom ordinær budsjettbehandling. Leieavtale pa Kjorsetorget gar ut 31.12.2021, 0g derfor må

tiltaket gjennomføres i løpet av 2021.

1budsjettet er det lagt inn investering på de nødvendige arbeidene som må gjennomføres. Tallene er

svært usikre, da en ikke har kommet langt nok i kartlegging og prosjektering til å fastslå eksakte

kostnader . Når prosjektet er gjennomført , får det effekt fra 2022 med redusert e driftsutgifter til husleie

på Kjørsetorget.

Totalt Investert Tidligere Brukt i år 2021 2022 2023 2024 Gjenstående

brukt

2021 2022 2023 2024 Totalt

Sum investeringer 6 326 385 0 0 0 6 326 385

Netto finansier ing nye 5 076 385 0 0 0 5 076 385

tiltak

2021 2022 2023 2024 Totalt

Driftskonsekvenser

SUM NETTO -76 385 -240 000 -240 000 -240 000 -796 385

DRIFTSKONSEKVENSE

R

,

, •
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Tiltak 021: TLM - Bygg - Rehabilitering Heim radhus 2021

Beskrivelse Ansatte ved servicekontor, økonomi, ikt og rådmannens stab har i dag de dårligste kontorlokalene av alle i

organisasjonen. Spesielt i første etasje av rådhuset er forholdene ille. Første etasje av Heim rådhus, har ikke vært

vesentlig oppgradert siden det ble bygget pa 60-tallet, noe som det bærer vesentlig preg av.

Det er dårlige vinduer som har vesentlige råteskader, og som gir trekk og utfordringer med temperaturregulering.

Det er ingen ventilasjon i bygget og det er asbest i gulv i inngangsparti og hall. Bygget har heller ikke universell

utforming, og det er vanskelig a orientere seg i bygget I tillegg er det mangel på toaletter for personale og

besøkende i første etasje. Dårlig vent ilasjon og kummerlige arbeidsforhold har vært tema i lang tid for Heim

rådhus, og vernetjenesten har påpekt manglene i flere år .. En ser at den nye kommunen og organisasjonen må få

satt seg før en begynner a se på langsiktige permanente løsninger for Heim rådhus. Kommunen har vært gjennom

store endringer, og det antas at de i de nærmeste årene vil skje flere endringer med tanke på kommunale oppgaver.

Ut fra dette anser rådmann at det er fornuftig a se pa a benytt e eksisterende rådhus i et tiårsperspektiv. Dette

sammenfaller også med leieavtale i Holla veien 2 der familiens hus og TLM holder til.

For å kunne benytte rådhuset i ti år til, må det gjøres tiltak for å ha forsvarlige arbeidsforhold for de ansatte.

Primært går dette på ventilasjon og vinduer. TLM har vurdert hva som vil være det mest hensiktsmessige a

gjennomføre for a beholde rådhuset i angitt periode. Det er konkludert med at følgende aktiviteter bør prioriteres:

Utskifting av vinduer i første etasje må gjennomføres pga omfattende råteskader. Vinduer i andre etasje kan bestå i

10 år til. Fasade som vender mot Øragata må utbedres. Dagens ventiler / ventilasjonssjakter erstattes med enkle

ventilasjonsaggregat i både første og andre etasje for a bedre luftkvalitet på hele rådhuset. Formannskapssal og

kommunestyresal har allerede ventilasjon. Tilpassing av lokaler for a maksimere antall kontorer. Maling og flikking

av kontorlokaler behøver en ansiktsløfting. Asbestsanering i inngangsparti og hall. Nytt inngangsparti / ytterdør

med låsesystem. Resepsjon for mottak av publikum i hall første etasje. Løfteplattform (heis) mellom første og andre

etasje i hall første etasje. Universelt utformet toalett for besøkende i første etasje.

Hemne kommune avsatte i budsjett for 201 9kr 3.375.000 til rehabilitering av inngangsparti , nodutganger og heis i

rådhuset. De samme arbeidene er nå inkludert i de kostnadene som ligger inne i dette tiltaket, og prosjekt 1503 kan

termineres hvis det bevilges friske midler til renovering av l. etasje samt ventilasjon i 2. etasje.

Kostnad for de beskrevne arbeidene er beregnet til kr 10.040.000. På dette må vi legge en sikkerhetsmargin på

40% pga at en kan støte på store utfordringer når en begynner med fasadearbeider, asbestsanering og elektrisk

anlegg. Total ramme for prosjektet anbefales til kr 14.4 mill eks mva inkludert usikkehetsmargin og lønn intern

prosjektledelse. Rådmann vil understreke viktigheten av a fa på plass verdige arbeidsforhold for de ansatte i viktige

service- og publikumsfunksjoner ved rådhuset. Arbeidsforholdene har vært et tema de siste 20 årene, og nå er det

på høy tid at det blir tatt tak i disse utfordringene for a fa på plass et forsvarlig arbeidsmiljø og universell

utforming.

Totalt Investert Tidligere Brukt i år 2021

brukt

2022 2023 2024 Gjenstående

2021 2022 2023 2024 Totalt

Sum

investering

er

11 923 692 5 982 308 0 0 17 906 000

Netto

finansiering

nye tiltak

9 578 692 4 812 308 0 0 14 391 000

2021 2022 2023 2024 Totalt

Driftskonse

kvenser

Sted Ansvar : Administrasjon TLM til fordeling (6001)

SUM

NETTO

DRIFTSKON

SEKVENSER

-203 692 1-127 308 0 0 -331 000

•



Å R S B U D SJ E T T 2 0 2 1

,

,

Tiltak 009: TLM - Bygg - Utbedring garderober Hemnehallen og Svømmehallen Kyrksæterøra 2021

Beskrivelse Det har over flere år kommet frem at mange elever ved Sod in opplever garderobesituasjonen i

Hemnehallen som svæ rt belastende. Dusjgarderoben er åpen og elevene føler seg eksponert og iaktatt

under dusjing. Åpningen mellom omkledningsrommet og selve dusjområdet er også uforholdsmessig

stor, slik at det b lir innsyn inn til de som dusjer . Dette fører t il at et stort antall elever ikke dusjer etter

endt gymtime, og noen dropper også gym på grunn av garderobesituasjonen. Dette har en rekke

uheldige konsekvenser for bade skoletrivsel, helse og utdanningslop. Det er ogsa samme problematikk i

dusjgarderoben i svømmehallen

Det er behov for skillevegger mellom hver enkelt dusj i Hemnehallen. Dette for a unn ga a bli så

eksponert under dusjing. Det er også ønskelig med en skjerming mellom dusjområdet og

omkledningsgarderoben slik at innsyn et inn t il dusjene begrenses.

Det er også behov for skillevegger i svømmehallen, men behovet er imidlert id størst i Hemnehallen da

den er mest i bruk og det er med den elevene uttrykker størst misnøye.

Totalt Invester t Tidligere Brukt i år 2021 2022 2023 2024 Gjenstående

brukt

2021 2022 2023 2024 Totalt

Sum invester inger 857 500 0 0 0 857 500

Netto finansier ing nye 686 000 0 0 0 686 000

tiltak

SUM NETTO 0 0 0 0 0

DRIFTSKONSEKVENSE

R

,

•



Å R S B U D SJ E T T 2 0 2 1

Tiltak 019: TLM- Bygg - Vaskehall, oppholdsrom, lager Liabø 2021

Beskr ivelse Lia bø brannstasjon ble i 2017 godkjent av arbeidstilsynet som ren sone. Det vil si at biler og utstyr må

vaskes før det settes inn på stasjonen. Det bør derfor bygges en vaskehall med oljeutskiller i tilknytning

til brannstasjonen pa Liabo. I dag vaskes biler på utsiden og alt vaskevannet forsvinner ned i bakken.

Problemet med det er at det brukes kjemikalier (oljebaserte på vinteren) som forsvinner i grunnen og

like nedenfor brannstasjonen er det et boligfelt. Før eller siden kommer disse kjemikaliene til overflaten

i boligfeltet. Kommunen kan ikke være bekjent av a drive med denne typen forurensning på lengre sikt.

Vaskehall vil også kunne benyttes av drift- og vedlikeholdspersonell som er samlokalisert med

brannstasjonen.

Mannskapene må også få bedre forhold a vaske i, det holder ikke mål og måtte stå utendørs i all slags

vær og vaske biler. Dette går ut over helsa til mannskapene. Hvis vognhallen skal være ren sone, må

kjøretøy vaskes før de settes inn i vognhallen, det er lett for at det kan bli slurv med dette hvis det er en

utrykning midt på natten og det er ruskvær når det returneres til stasjonen. Dette utsetter da

mannskapene for ekstra påvirkning av sotpartikler, som de drar med seg i egne biler og hjem til

familien. Det er stort fokus på kreft blant brannmannskaper i dag. De er overrepresentert i statistikkene

på flere typer kreft. Hvis det påbygges med to løp vegg i vegg med dagens brannstasjon, blir det også

plass for båten som står lagret i et annet bygg og plass til bilhengeren som står stablet opp langs en vegg

i dag.

I forbindelse med at ReMidt tok over drifta av miljøstasjonen, har de behov for oppholdsrom, toalett og

garderober for sitt personell. Det er ikke kapasitet til dette innenfor de arealene som kommunen

disponerer i dag. Det kan derfor være aktuelt a leie ut denne typen arealer til ReMidt, og en kan derfor

beregne en leieinntekt på arealer som bygges til formålet.

Prosjektet tenkes løst som tilbygg til eksisterende lager, eller som eget bygg nedenfor brannstasjon.

Kostnader skissert er svært usikre.

Totalt Investert Tidligere Brukt i år 2021 2022 2023 2024 Gjenstående

brukt

2021 2022 2023 2024 Totalt

Sum investeringer 3 832 749 3 832 749 0 0 7 665 498

Netto finansiering nye 3 082 749 3 082 749 0 0 6 165 498

tiltak

2021 2022 2023 2024 Totalt

Driftskonsekvenser

Sted Ansvar : Administrasjon TLM til fordeling (6001)

Sted Ansvar : Kommunale bygg og grøntanlegg (6040)

SUM NETTO -82 749 -118 749 -72 000 -72 000 -345 498

DRIFTSKONSEKVENSE

R

•



Å R S B U D SJE T T 2 0 2 1

,

Tiltak 018: TLM  - Bygg - Vedlikehold og oppgra derin g komm unale bygg 2021

Beskrivelse Midler avsatt til vedlikehold kommunale bygg i budsjettet er langt under forsvarlig nivå for a drive et

planmessig vedlikehold av bygningsmassen. Bygningsmassens verdi forringes kraftig for hvert år som

går pga eskalerende forfall.

Det er også behov for a oppgradere mange av de kommunale byggene i forbindelse med større

vedlikeholdsoppgaver, noe som gjør at vedlikehold kan legges inn under investering. På denne måten

har man mulighet til a fordele utgiftene til vesentlig·vedlikehold over lengre tid enn ved a legge

kostnadene i drift. Det foreslas a legge inne en investering på kr 2 mill per år i perioden for a kunne

bidra til a ta igjen noe av det eskalerende forfallet. For eksempel kan nevnes at rehabilitering av eldre

trygdeleilighet gjerne kommer på opp mot 1 mill kr på grunn av lang tids manglende vedlikehold.

Det refereres til tilstandsanalyse og rapport for bygg for beskr ivelse av tilstand og vedlikeholdsbehov. Vi

er i en tidlig fase av tilstandsanalyse bygg, og vedlikeholdsbehovet er mange ganger høyere enn det som

foreløpig er kart lagt.

,
Totalt Investert Tidligere Brukt i år 2021 2022 2023 2024 Gjenstående

brukt

2021 2022 2023 2024 Totalt

Sum investeringer 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 10 000 000

Netto finansiering nye 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 8 000 000

tiltak

SUM NETTO 0 0 0 0 0

DRlFTSKONSEKVENSE

R

,

,

Tiltak 027: TLM - Bygg - branntekniske tiltak Hemne samfunnshus

Beskr ivelse Etter tilsyn med branntekniske løsninger, så er det kommet krav om vesentlige branntekniske

oppgrader inger av Hemne samfunnshus. For noen år siden ble det bevilget midler til noen av disse

tiltakene blant annet nytt brannvarslingsanlegg, men en del bygningstekniske krav ble aldri ferdigstilt,

og prosjektet ble avsluttet.

Nå er det kommet nye krav med tanke på brannsikring som går på bygningstekniske løsninger som

rømningsdører, låesystemer m.m. Det er viktig a gjennomfo re disse påleggene, hvis ikke vil vi kunne få

permanente begrensninger for publikumstall etc i Hemne samfunnshus.

Totalt Investert Tidligere Brukt i år 2021 2022 2023 2024 Gjenstående

brukt

2021 2022 2023 2024 Totalt

Sum investeringer 2 448 250 0 0 0 2 448 250

Netto finansiering nye 1 956 500 0 0 0 1 956 500

tiltak

SUM NETTO 0 0 0 0 0

DRIFTSKONSEKVENSE

R

,

•
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Tiltak 013: TLM - Miljo - Bobil tomming Kyrksæterøra 2021

Beskr ivelse En ser en stadig økning av antall bobiler som besøker Heim kommune. Det finnes i dag ikke et skikkelig

anlegg for bo biltømming i omradet Kyrksterora . Det finnes en begrenset tømmemulighet ved det gamle

samvirkelaget på Vinjeøra, men dette tilfredsstiller ikke dagens behov og betjener ikke aksen RV680. Da

det kommer mye trafikk som går nordover via RV680, så er det også behov for a fange opp denne

veiaksen for bo biltømming.

En har vurdert flere lokasjoner for et-fullverdig anlegg for bo biltømming:

Kirksæter Marina:

Ikke ønskelig pga potensiell luktproblematikk og plassmangel.

Industriområde innenfor Blakstad Auto og Allvekst: Utfordrende pga manglende areal og øvrig

in frastruktur

Ved avløpsrenseanlegg på Vessøra: Utfordrende med tanke på tilgjengelighet og at det ligger langt inne

på et industriområde nå også avsperret med bom.

Storøya: Dette er det alternativet som framstår som best. En anbefaler at det etableres et fullverdig

bobiltømmeanlegg mellom brua og kriseboligene ved Haugafossen, med felles avkjørsel med

kr iseboligene. Dette anlegget vil være lett synlig fra vei, nært sentrum samtidig som det fanger opp

aksen RV680. Anlegget blir også etablert i umiddelbar nærhet til strøm, vann og avløp.

Anlegget er planlagt som helårs anlegg med mulighet for tømming av septiktank direkte fra bil eller fra

baerb ar septikcontainer. Det b lir tilre ttelagt med spylemuligheter og belysning.

Totalt Investert Tidligere Brukt i år 2021 2022 2023 2024 Gjenstående

brukt

2021 2022 2023 2024 Totalt
1--- -
Sum investeringer 843 750 0 0 0 843 750

Netto finansiering nye 675 000 0 0 0 675 000

tiltak

SUM NETTO 0 0 0 0 0

DRIFTSKONSEKVENSE

R

•



,
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,

,

,

Tiltak 010: TLM  -  Miljo  - Rydding forurenset grunn og etablering friluftsområde Bugen verft 2021

Beskrivelse Det er utarbeidet reguleringsplan for friområde i gamle Bugen verft.

For afa på plass dette friområdet, er det samtidig nodvendig a rydde opp forurensede masser i grunnen.

Kostnader er basert på innspill fra ekstern konsulent, og det hersker stor usikkerhet rundt faktiske

kostnader. Tiltaket har tidligere vært fremmet som en fullstendig utbygging til ca 18,7 mill (framregnet

til 2021 kostnad). Det kan være mulighet for å få tilskudd fra Miljødirektoratet til opprydding av

foru renset grunn. Det vil ve re ett i dssporsmal for det k omm er palegg fra Fylkesmannen om opprydding

av forurenset grunn.

Rådmann foreslår at det for 2022 legges inn en egenandel på kr 12 mill til opprydding og etablering av

friluftsområde. Denne egenandelen benyttes så som grunnlag for asoke støtte fra Miljødirektoratet for

de resterende 6,7 mill kr. Det er ikke realistisk med oppstart i 2021, men administrasjonen anbefaler å

sette av denne egenandelen i økonomiplanen, slik at det er mulig asoke/ forhandle med

Miljødirektoratet om et tilskudd ut fra kommunens intensjon om gjennomføring i 2022. Prosjektet vil

ikke bli iverksatt uten fullfinansier ing. Det understrekes at kostnadene med tiltaket og muligheten for

statlig finansiering er svært usikre.

For 2021 legges inn lønn for prosjektleder som må jobbe med saken, samt konsulentbistand for miljø

vurderinger m.m.

Totalt Investert Tidligere Brukt i år 2021 2022 2023 2024 Gjenstående

brukt

2021 2022 2023 2024 Totalt

Sum investeringer 326 385 23 527 769 0 0 23 854 154

Netto finansiering nye 276 385 12 152 769 0 0 12 429 154

tiltak

2021 2022 2023 2024 Totalt

Driftskonsekvenser

Sted Ansvar : Administrasjon TLM til fordeling (6001)

SUM NETTO -76 385 -152 769 0 0 -229 154

DRIFTSKONSEKVENSE

R

•
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Tiltak 025: TLM - NAV - Pilotprosjekt Leie til eie

Beskrivelse Gjennom tverrfaglig arbeid mellom NAV, TLM og andre enheter har man kommet fram til at det er et

stort behov for a se på alternative løsninger til kommunale utleieboliger. Det finnes svært mange

personer med ulike behov for bistand til å få etablert et stabilt boligforhold. Enkelte vil ha behov for en

kommunal utleiebolig hele livet, mens det er andre som ville kunne fått en bedre framtid med et

boligforhold der de ikke bare betaler leie, men også bedrer sin økonomiske framtid gjennom a kunne eie

en bolig og kunne ta ut gevinst av denne.
-

Modellen fra leie til eie i en kommune forutsetter at kommunen kjøper en ny eller

brukt bolig i markedet. Boligen finansieres med et tilskudd til utleieboliger fra

Husbanken og et lån som kommunen tar opp. Det inngås en femårig leiekontrakt

med det aktuelle husholdet, der leien settes til hva husholdet maksimalt vil klare a

betale i denne femårsperioden. I det sjette året kan husholdet velge a kjope boligen.

Kjøpesummen bestemmes ved å ta utgangspunkt i den prisen kommunen

opprinnelig betalte for boligen. Differansen mellom den husleien som er betalt i de

fem årene og boligens driftsutgifter regnes som nedbetalinger på kommunens lån og

gir et fradrag i prisen som husholdet skal betale. Ikke-betalte renter på kommunens

lån akkumuleres over de fem årene og legges til opprinnelig kjøpspr is.

Utleietilskuddet fra Husbanken overtas av kjøper og nedskrives etter regler for det

individuelle boligtilskuddet.

Administrasjonen ber om at det for 2021 blir avsatt midler til et eller to pilotprosjekt for leie til eie, slik

at kommunen kan få etablert rutiner for tildeling, etablering og avtaleinngåelse for slike leieforhold. Det

- vil kunne i nngas avtale om kjop av eldre bolig, ell er nybygg hvis det skulle etablere s gode p rosjekter

lokalt. Pilotprosjektene vil gå i tett samarbeid med Husbanken. Endelige retningslinjer for tildeling vil

- - bli utarbeidet og framsendt til politisk behandling før det inngås bindende avtaler. - -
Totalt Investert Tidligere Brukt i år 2021 2022 2023 2024 Gjenstående

brukt

2021 2022 2023 2024 Totalt

Sum investeringer 4 612 500 0 0 0 4 612 500

Netto finansiering nye 4 612 500 0 0 0 4 612 500

tiltak- - - - - - - - - -
2021 2022 2023 2024 Totalt

Driftskonsekvenser

Sted Ansvar : Kommunale utleieboliger (6041)

SUM NETTO -50 000 -150 000 -200 000 -200 000 -600 000

DRIFTSKONSEKVENS

ER
-

•
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Tiltak 012: TLM - Trafikksikkerhetstiltak - Gangvei - Llabo skole - x E39/ Glamenv egen 2021

Beskrivelse Tiltak for bygging av gangvei mellom Lia bø barne- og ungdomsskole til kryss E39 / Glåmenvegen er

hentet fra okonomiplan 2019-2023 for Halsa kommune. Det er stor trafikk i området og gangvei på

strekningen er et viktig trafikksikkerhetstiltak.

Reguleringsplan for området må ferdigstilles. Dette arbeidet må påbegynnes i 2021 om tiltaket skal

kunne gjennomføres 12022.

Totalt Investert Tidligere Brukt i år 2021 2022 2023 2024 Gjenstående

brukt

2021 2022 2023 2024 Totalt

Sum investeringer 163 654 5 213 654 0 0 5 377 308

Netto finansiering nye 163 654 4 183 654 0 0 4 347 308

tiltak

2021 2022 2023 2024 Totalt

Dr iftskonsekvenser

Sted Ansvar : Administrasjon TLM til fordeling (6001)

SUM NETTO -63 654 -63 654 0 0 -127 308

DRIFTSKONSEKVENS

ER

•



Å R S B U D SJ E T T 2 0 2 1

Tiltak 014: TLM - Vannv erk - Selvkost - Rehabilitering av ledningsnett 2021

Beskrivelse Heim kommune har et aldrende ledningsnett for kommunale vannverk. Dette kommer av at fokus for

egne vannverk har vært produksjonsanlegg over en lang periode, samt at det er overtatt flere vannverk

med gammelt ledningsnett. Et mer planmessig fokus på ledningsnett må på plass. Kommunen har ennå

mange kilometer med eternitt vannledninger. Det foreslas a avsette investeringsmidler hvert år i

økonomiplanperioden til vedlikehold av ledningsnett. Det er ikke lagt inn spesifikke prosjekter, da en

må ta de strekningene som til enhver tid anses a vaere kritisk. En anslår i dag at omtrent 50% av alt

produsert vann i våre kommunale vannverk renner ut i jorda gjennom lekkasjer. Dette er svært dyr t, og

skaper store driftsproblemer. Disse lekkasjene gjør også at det er en større fare for innt renging av

forurensninger i drikkevannet, som er en stor risiko for folkehelsen.

Friske investeringsmidlene hvert år, gjør det mulig a renovere lengre ledningsstrekk, og skape en

forutsigbarhet i vedlikeholdet.

Det ble vedtatt ny drikkevannsforskrift i 2017, som stiller strengere krav til kommunene enn tidligere. 1

lys av dette har Mattilsynet varslet at de vil intensivere arbeidet med tilsyn rettet mot rehabilitering av

ledningsnett.

Det anbefales a avsette midler til rehabilitering av ledningsnett over investeringsbudsjettet. Hvis det

ikke tas over investering, så må kommunen som vannverkseier uansett ta disse kostnadene hvert år for

a kunne sørge for forsvarlig drikkevannsforsyning. Ledningsnett kan avskrives over en periode på 40 til

80 år (i praksis 40 år pga max lånetid) når det tas over investering. Tas rehabilitering over

driftsbudsjettet må de samme utgiftene nedbetales i løpet av 5 år, pga generasjonsprinsippet vedr

- avsetting/ bruk av selvkostfond. Pga at en for det meste oppgraderer anleggene vesentlig mtp kvalitet og

- funksjonalitet, kan rehabiliterigen føres i investering i stedet for drift.
- - - -

Totalt Investert Tidligere Brukt i år 2021 2022 2023 2024 Gjenstående

brukt

2021 2022 2023 2024 Totalt

Sum investeringer 2 063 654 2 063 654 2 063 654 2 063 654 8 254 616

Netto finansiering nye 2 063 654 2 063 654 2 063 654 2 063 654 8 254 616

tiltak

2021 2022 2023 2024 Totalt

Driftskonsekvenser

Sted Ansvar : Administrasjon TLM til fordeling (6001)

SUM NETTO -63 654 -63 654 -63 654 -63 654 -254 616

DRIFTSKONSEKVENS

ER

•
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Tiltak 023: TLM - Vei - Gang og sykkelvei n esoyan til Sodin

Beskrivelse I forbindelse med at Sodvinhallen ble etablert i Anesoyan, har behovet for gang og sykkelvei mellom

Anesoyan og Sodinplatået blitt aktualisert . Dette er også et behov som har vært tilstede tidligere, da det

mangler en god skolevei for barn og unge som går gjennom Anesoyan. En ny gang og sykkelvei vil også

øke attraktiviteten til området.

Det planlegges en gang og sykkelvei som starter vea gangbrua i n esoyan og som går opp på skrå mot

fylkesveien ved Sodin. Det er ikke mulig a fatil universell utforming på traseen, men den vil være en

revolusjon i forhold til tidligere adkomst Det planlegges asfaltering, rekkverk og belysning langs veien.

Dette er et kostnadskrevende prosjekt pga bratt terreng og at hovedledning for vann som går gjennom

området må legges om.

Totalt Investert Tidligere Brukt i år 2021 2022 2023 2024 Gjenstående

brukt

2021 2022 2023 2024 Totalt

Sum investeringer 5 119 892 0 0 0 5 119 892
- -

Netto finansier ing nye 4 103 552 0 0 0 4 103 552

tiltak

2021 2022 2023 2024 Totalt

Driftskonsekvenser

Sted Ansvar : Administrasjon TLM til fordeling (6001)

SUM NETTO -38 192 0 0 0 -38 192

DRIFTSKONSEKVENS

ER

•



Å RS B UD SJET T 2 0 2 1

Tiltak 011: TLM  - Vei - Ny bru Leneselva 2021

Beskrivelse Leneselv bru er i svært dårlig forfatning. Bruas overbygning og kjørebane er av tre oppført på

bærebjelker av stål. Aksellast på veien er satt ned til 6 tonn spesielt pga denne brua. Dette gir store

begrensninger på tyngre transport i området. Brua er nå i en så dårlig forfatning at noe vesentlig må

gjøres med den.

Brua bærer preg av mangelfullt vedlikehold og har flere skader med betydning for bæreevne og

trafikksikkerhet. Utglidning og utrasing av stein i landkar akse-1. Hovedbjelker har mye korrosjon og

påbegynt tverrsnittreduksjon ved opplagring. Slitelag i tre begynner a fa en del råte og oppflising, nytt

må vurderes. Brudd og deformasjon i rekkverk. Samlet sett er skadene ved brua så omfattende at det

anbefales bygging av ny bru.

Hvis en ikke gjør noe med brua nå, må politisk nivå vurdere om Lenesveien skal stenges for

gjennomkjøring på permanent basis for a redusere kostnader for kommunale veier. Det må i så fall

utredes hvilken konsekvens dette har for skolebuss og behov for opparbeiding av busstopp ved

fylkesvei.

Totalt Investert Tidligere Brukt i år 2021 2022 2023 2024 Gjenstående

brukt

2021 2022 2023 2024 Totalt

Sum investeringer 3 810 112 0 0 0 3 810 112

Netto finansiering nye 3 060 112 0 0 0 3 060 112

tiltak

2021 2022 2023 2024 Totalt

Driftskonsekvenser

Sted Ansvar : Administrasjon TLM til ford eling (6001)

SUM NETTO -60 112 0 0 0 -60 112

DRIFTSKONSEKVENS

ER

•
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Tiltak 016: TLM - Vei - Ombygging og modernisering av gatelys 2021

Beskrivelse Heim kommune har med virkning fra 2020 overtatt ansvaret for drift og vedlikehold av gatelys fra

nettselskapene Svorka og Nettselskapet (tidligere Sodvin). Dette pga at nettselskapene ikke lenger har

lov til a drive denne typen aktivitet. Tidligere har det vært gamle avtaler om drift og vedlikehold, som

ikke har sikret en modernisering av gatelysene.

I og med at Heim kommune nå har overtatt ansvaretselv, ser en at det vil komme krav fra

nettselskapene om måling av forbruk på alle anlegg, samt en del ombygging for a skill e ut fra øvrige

ledningsnett hos nettselskapene. I tillegg ser en at det kan være vesentlige summer a spare pa a

modernisere gatelysene. Dette gjennom aktive styringssystemer og overgang fra gasspærer til LED-

belysning. Basert på 4000 driftstimer per år på ca 900 gatelyspunkter a 90W i snitt, går det 324.000

kWh strøm til disse anleggene. Ved overgang til LED og moderne styring, vil man kunne forsvare en stor

utbyggingskostnad hvis man ser på hvor stor lånekostnad en forsvarer med f.eks halvering av

strømforbruk. I tillegg må man anta at man vil kunne få støtte fra ENOVA for en modernisering av

gatelysnettet.

Det anbefales at det avsettes kr 1 mill per år til modernisering av gatelys de kommende åra. Dette vil

bety at en kan bytte ut minimum 40 gatelyspunkter per år . Sammen med modernisering av styring antas

at det kan gi en årlig akkumulert reduksjon i dr ifts- og strømutgifter på anslagsvis 15.000 per år. I tillegg

vil gatelys få en bedre kvalitet og levetid. Ved eventuell støtte fra Enova må en anta at en kan øke

utskiftingstakten betydelig.

Totalt Investert Tidligere Brukt i år 2021 2022 2023 2024 Gjenstående

brukt

2021 2022 2023 2024 Totalt

Sum investeringer 1 313 654 1 313 654 1 313 654 1 313 654 5 254 616

Netto finansiering nye 1 063 654 1 063 654 1 063 654 1 063 654 4 254 616

tiltak

2021 2022 2023 2024 Totalt

Driftskonsekvenser

Sted Ansvar : Administrasjon TLM til fordeling (6001)

Sted Ansvar : Samferdsel (6020)

SUM NETTO -78 654 -93 654 -108 654 -123 654 -404 616

DRIFTSKONSEKVENS

ER

•



Å RS B U D SJET T  2 0 2 1

Tiltak 017: TLM  - Vei - Vesentlig oppgradering av vei 2021

Beskrivelse Midler avsatt til veivedlikehold kommunale veier i budsjettet er for begrensede til a drive et planmessig

vedlikehold av veimassen.

Det anbefales at det settes en årlig ramme for vesentlig oppgradering av vei. Dette vil gjøre det mulig a

gjennomføre større vedlikeholdsarbeider fordelt over tid. Det foreslas a bevilge midlene over

investering, da potensielle prosjekter vil være en vesentlig nivåheving.

Det refereres for øvrig til Hovedplan vei for henholdsvis Halsa og Hemne for beskrivelse av tilstand og

vedlikeholdsbehov kommunale veier.

Totalt Investert Tidligere Brukt i år 2021 2022 2023 2024 Gjenstående

brukt

2021 2022 2023 2024 Totalt

Sum investeringer 2 563 654 2 563 654 2 563 654 2 563 654 10 254 616

Netto finansiering nye 2 063 654 2 063 654 2 063 654 2 063 654 8 254 616

tiltak

2021 2022 2023 2024 Totalt

Driftskonsekvenser

Sted Ansvar : Administrasjon TLM til fordeling (6001)

SUM NETTO -63 654 -63 654 -63 654 -63 654 -254 616
- - a - . -

DRIFTSKONSEKVENS

ER

•
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Tiltak 026: TLM  - Vei - Oppgra derin g av gangbru Ånesøyan 2021

Beskrivelse Gangbru som går mellom Anesoyan og Elvegata/ Sodin er i noe dårlig forfatning. Det er ikke vesentlige

skader på brua som medfører umiddelbar fare ved ferdsel over brua. Det er likevel noen

driftsutfordringer med brua som følge av at den ikke har bredde og bæreevne for brøyting med større

maskinelt utstyr. Dette medfører at det er is og snødannelse på brua om vinteren, noe som kan skape

farlige situasjoner for barn med tanke på å skli på isen og mulighet for afalle utfor brua.

Det f or esls arehabilitere brua med nye bærebjelker, bærelag i tre samt rekkverk. I tillegg vil det

gjennomføres vedlikeholdsarbeid på brukar . En slik oppgradering vil gjøre det mulig abroyte brua med

maskinelt utstyr, samt tillate kjøring med utrykningskjøretøy. Safecontrol som gjennomfører

bruinspeksjoner har foreslått modifikasjoner som nevnt over. Det er gjennomført kostnadsberegninger

av Safecontrol. Som grunnlag for tiltaket benyttes dette kostnadsoverslaget, men det legges på en større

usikkerhetsmargin enn det Safecontrol har gjort. Vår usikkerhetsmargin settes til 40%.

Totalt Investert Tidligere Brukt i år 2021 2022 2023 2024 Gjenstående

brukt

2021 2022 2023 2024 Totalt

Sum investeringer 1 810 112 0 0 0 1 810 112

Netto finansiering nye 1 460 112 0 0 0 1 460 112

tiltak

2021 2022 2023 2024 Totalt

Driftskonsekvenser

Sted Ansvar : Administrasjon TLM til fordeling (6001)

SUM NETTO -60 112 0 - 0 0 -60 112

DRIFTSKONSEKVENS

ER

,

•
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Kultur

Foreslåtte tiltak

Kapittel : KUL TUR

Tiltak 016: KULTUR - Tilsetting av museumsstyrer/ idrettskonsulent i 70% st illing

Beskr ivelse Idretten har i flere år ønsket seg et kontaktpunkt inn mot kommunen. Samtidig mangler enheten
-

en ressurs på museumssiden. Stillingene kan kombineres for a fa til en størst mulig stillingsandel.

2021 2022 2023 2024 Totalt

SUM NETTO TIL TAK 190 96 1 445 577 445 577 445 577 1 527 692

Tiltak 013 : KUL TUR - Bibliotek Økning av personalressurs 10 0%

Beskrivelse Biblioteket er pålagt en rekke nye oppgaver . Blant annet opplæring i bruk av digitale medier til

befolkn ingen. Skolebib liotekene blir ikke godt nok ivaretatt i dagens situasjon, og tilgjengeligheten

skulle vært større ved hovedbiblioteket

Det er svært utfordrende a fa fer ieplanen til a henge sammen uten a matte stenge biblioteket i 3

uker på sommeren. Per i dag holdes biblioteket åpent kun med en sæ rdeles stor velvilje fra

ansattes side.

2021 2022 2023 2024 Totalt

SUM NETTO TILTAK 318 269 636 538 636 538 636 538 2 227 883

Tiltak 014: KULTUR - Frit idsklubb Økning av stillingsressurs 100%

Beskr ivelse Ressurs til a kunne a ldersdele ungdomsgruppen. Spranget fra 13 år til 23 år er alt for stort . De

yngste tør ikke oppsøke klubben pga. av de eldste og de eldste gidder ikke komme da det er for

mange unge der .

Et sterkt ønske om a kunne tilby fritidsklubb også for de eldre ungdommene våre, da må vi innføre

en egen klubbkveld for de.

Åpen klubb i ferier . Et paradoks at vi stenger i skolefer iene når mange av våre ungdommer ikke

har andre t ilbud. Her er det potensiale for a redde noen av ungdommene våre som ellers kan ha

lett for a skli over på feil side. En stor del av våre ungdommer er ikke med på fotball eller andre

aktiviteter .. Aktiv sommer er flott, men det fenger ikke de fleste av våre ungdommer. 0n sker a tilby

noe som kan være et fast innslag i skolefri og som kan bidra til a skape trygghet og rutiner for de

som trenger det mest.

Tiltaket må ses på som et alternat iv til Kjør for livet

Etablering av Mekkeverksted for mopedungdom.

2021 2022 2023 2024 Totalt

SUM NETTO TILTAK 286 442 572 884 572 884 572 884 2 005 094

•
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Tiltak 015: KULTUR - Museum Gjenoppretting av 50% stilling Museumsstyrer

Beskrivelse Stillingen som Museumsstyrer ble tatt ut under budsjettbehandlingen for 2014. Hemne Kommune

har en rekke bygninger og eiendommer som krever tilsyn og aktivitet for ikke å forfalle. Hemne

Kommune har en av de største gjenstandssamlingene utenfor Sverresborgmuseene.

Gjenstandssamlingene er i liten grad katalogisert. I tillegg er Hemne Kommune i besittelse av et

stort fotoarkiv som heller ikke er forsvarlig ivaretatt for å komme Kommunens innbyggere til gode.

Fotoarkivet er imidlertid under digitalisering med god hjelp fra Hemne historielag. Halsa og

Snillfjord har mye å bidra med inn i nye Heim kommune.

Manglende ressurs gjør det vanskelig å videreutvikle og ivareta vår felles kulturarv, og blir enda

mer utfordrende inn i Heim.

2021 2022 2023 2024 Totalt

SUM NETTO TIL TAK 159 134 318 269 318 269 318 269 1 113 941

Tiltak 063: KULTUR - Pott til tildeling kulturformal/ arr

Beskrivelse Tilskudd ettersøknad til kulturformål/ arr som tildeles etter to ganger i året

2021 2022 2023 2024 Totalt

SUM NETTO TILTAK 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000

•
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Arkivsak-dok. 20/ 07124-1
Saksbehandler Inger Johanne L Steinveg

Saksgang Mot edato

Formannskap
Kommunestyret

Saksframlegg

Betalingsregulat iv 2021

Saksdokumenter

Innspill betalingsregulat iv 2021 Teknisk landbruk miljø datert 27.11.20
SER UTSKRIFT - Budsjet t og gebyrer 2021
Momentum Budsjet t notat - Heim kommune 2021 (2020_09_18) revidert revidert versjon.docx
Innspill fra TLM - Betalingsregulat iv 2021

Saksopplysninger

Denne saken gjelder

Kommunen må hvert år fastsett e nytt betalingsregulat iv. AIie gebyrregulat ivene er samelt i ett
dokument som følger vedlagt saken.

,
Vurdering

Foreliggende forslag t il betalingsregulat iv for 2021 baserer seg på vedtatt deflator i
statsbudsjett et . Deflator er veid samlet prisendring i kommunesektoren i prosent fra året før.
Deflator for 2021 er pa 2,7%.

Det er foretatt egne selvkost beregninger og det vises t il innspill fra Teknisk landbruk mi lj ø datert
27.11.20.

Leie for kommunale boliger/ t rygde -og omsorgsboliger j usteres i henhold t il økningen i
konsumprisindeksen fra januar t. om. januar. Regulat ivet korrigeres for dett e når indeksen er
kjent.

M instesats abonnement på hjemmetjenester oppdateres når forskrift for egenandel for
kommunale helse og omsorgstj enester t rer i kraft fra nyåret . Regulat ivet oppdateres i forhold i
dett e.

1



Rådmannens innst illing:

Vedlagte betalingsregulat iv for 2021 vedtas.

• Selvkostgrad for selvkostområdene TLM fastsett es for 2021 som følger:

Reguleringsplan 80%

Bygge- og 66%
delesaksbehandling

Oppmåling / mat rikkel 72%

Eierseksjonering 47%

Utslipp og kont roll 76%

Vann 100%

Avlp 100%

Feiing og t ilsyn fyringsanlegg 100%

• Minstesats abonnement på hjemmetj enester oppdateres når forskrift for egenandel for
kommunale helse og omsorgstjenester t rer i kraft fra nyåret

• Leie for kommunale boliger/ t rygde- og omsorgsboliger j usteres i henhold t il økningen i
konsumprisindeksen fra j anuar t. om. januar

2



• Heim kommune

Saksprotokoll

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/ 07124
Inger Johanne L Steinveg

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Formannskap 01.12.2020 143/ 20
2 Kommunestyret 17.12.2020 143/ 20

Betalingsregulat iv 2021

Formannskap har behandlet saken i møte 01.12.2020 sak 143/ 20

M otebeha ndling
Representant Einar Vaagland la frem følgende t illeggsforslag: Administrasjonen f inner utleiepriser f or
Kinoen
m fiet
Musikkrommet
til neste kommunestyremøte.

Votering
Tilleggsforslag: 1 stemme (HA)

Rådmannens innst illing: Enstemmig vedtatt .

Formannskapets innst illing
Vedlagte betalingsregulativ for 2021 vedtas.

• Selvkostgrad for selvkostområdene TLM fastsett es for 2021 som følger:

Reguleringsplan 80%

Bygge- og 66%
delesaksbehandling

Oppmåling / mat rikkel 72%

Eierseksjonering 47%

Utslipp og kont roll 76%

Vann 100%

Avlp 100%

Feiing og t ilsyn fyringsanlegg 100%

1



• Minstesats abonnement på hjemmetjenester oppdateres når forskrift for egenandel for
kommunale helse og omsorgstjenester t rer i kraft fra nyåret

• Leie for kommunale boliger/ t rygde- og omsorgsboliger j usteres i henhold t il økningen i
konsumprisindeksen fra j anuar t .om. j anuar

- - - - - - - - - - -
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Vedtatt i Heim kommunestyre xx.xx.2020
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Egenandel hjemmehjelp / hjemmehjelpsvakt mester - fri tatt for MVA 6

Priser, mat levert fra kjøkken ved Heim Helsesenter avd. Kyrksæ terøra og Lia bøen 6

Satser for utleie av Hemne Akt ivitetssenter - fritatt for MVA 7

Egenbetaling kommunale try gghetsalarmer - fritatt for MVA 7

Leie og vask av tøy i egen bolig - fritatt for MVA 7

Bruk av pårørenderom ved Støa 4/ Heim Helsesenter avd. Kyrksæ terøra og Lia boen - fritat t
for MVA 7

Transport til/ fra dagsenter hjemmeboende demente - fri tatt for MVA 7
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Utleiesatser gymsal Ven skole - fritatt for MVA 29
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Utleiesatser for Halsahallen - fritatt for MVA 31

Billettp r iser sv mmehallen - Kyr kse terora - fritatt for MVA 32
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IV KUL TUR 39
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Regulat iv for utleiesatser Wesselgården - fr itat t for MVA 40

V GRUNNSKOLENE 41

Regulat iv for oppholdsbetalingssatser SFO - frita tt for MVA 41

Utleiesatser kant ine Sodin skole - fri tatt for MVA 41

Kant inepr iser elever - fritatt for MVA 4 1

Voksenopplaering - fritatt for MVA 42

VI DIVERSE 43
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De fleste priser er inkl. MVA. Noen priser er oppgitt ex. MVA. Der dette gjelder,
er det spesifisert i teksten.

I BARNEHAGE

IRegulativ for oppholdsbetaling barnehager

Heim kommune har vedtatt at foreldre med barn i barnehage ikke skal betalte mer enn vedtatt
«makspris» for foreldrebetaling.

Maksprisen fra 1.1.2021 er kr. 3 230,- per måned ,totalt 35 530,- kroner per år, og er vedtatt av
Stortinget.

Maksprisen gjelder alle typer barnehager.

Barnehagene krever betaling for kost i tillegg til"m aksprisen".

Gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling

Forskriftom foreldrebetaling i barnehager § 3 sier:
Det søkes  om  reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen.

Søknaden skal inneholde det siste årets selvangivelse og skattepliktig kapital- eller personinntekt  som
ikke er forhåndsutfylt. Dersom søker ikke kan legge frem selvangivelse eller ved vesentlig og varig
endring i husholdningens inntekt i forhold til siste års selvangivelse, kan søker legge frem annen
dokumentasj on for inntekt.

Som  en husholdning etter tredj e ledd regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.  Som
samboere regnes to ugifte personer over 18 år  som  bor sammen, og  som  har bodd sammen  i  et
ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast
hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen  som  har
samme folkeregisteradresse  som  barnet.
Kommunen skal gi fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke til alle tre-, fire- og femåringer i
husholdninger med en samlet personinntekt, etter skatteloven kapitt el 12, 0g skattepliktig
kapitalinntekt under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget. Tilsvarende gj elder for barn med utsatt
skolestart.

Ved hovedopptak betales f ra opptaksdato (barnehagestart). Barn som av særlige grunner må
begynne senere, kan etter søknad få  redusert  betalingssats. Barn som opptas i ledige plasser senere
i barnehageåret , betaler for hel eller halv måned avhengig av om barnet er tildelt plass før eller etter
15. i måneden. Betalingen skjer forskuddsvis og er bindende.

For barn som har barnehageplass, kan det etter avtale med barnehagen, kjøpes enkeltdager. Avtalen
skal gjøres senest 1 dag i forveien, og enhetsleder/styrer vurderer om det er plass. Slike dager skal
betales selv om en ikke benytter seg av plassen.

Betalingssatser - fritatt or MVA

Tilbud Pris per måned Kost per måned

100% (5 daqer) kr 3 230,00 kr 310,00
80%  (4 dager) kr 2 584,00 kr 250,00

60% (3 dager) kr 1 938,00 kr 190,00
50% (2+3 dager) kr 1 615,00 kr 160,00
Enkel tdag kr 377,00 pr dag kr 16,00 pr dag

f

Det betales for 11 måneder i året, juli er betalingsfri

•
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, Søskenmoderasjon:
Det blir gitt søskenmoderasjon for barn f ra samme familie med 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn
nr. 3 eller flere. Det barnet som har det dyreste tilbudet blir regnet som barn nr. 1. Moderasjonen
omfatter søsken som bor fast sa mmen på registrert adresse i folkeregisteret. Med søsken menes
helsøsken eller halvsøsken. Stesøsken defineres utenfor. (jfr.forskri ft om foreldrebetaling i barnehager
§3.)

,

Manglende betaling av barnehageplassen:
Kommunen opplever enkelte ganger at foresatte er på etterskudd med betaling av barnehageplassen.
I vedtektene for barnehagene i Heim står det:

«Om betalingsfristen blir overskredet med 2 måneder sendes varsel om at barnet mister plassen sin.
Skjer ikke betaling innen to uker, gj ør enhetsleder/styrer vedtak om at barnet mister plassen».

Tidligere fakturaer for opphold i barnehage må være betalt før et nytt barn i husholdningen blir tildelt
barnehageplass.

IMåltider kommunale barnehager - fritatt for MVA

,
2021

Frokost (om ønskelig) pr. dag 9,00

Lunch inkludert drikke pr. dag - 11 ,00

Måltid kl 14.00 pr dag 6,00

I dag er det tilbud om frokost ved Svanem barnehage.

,

, •
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II HELSE OG MESTRING

IEgenandel hjemmehjelp/ hjemmehjelpsvaktmester - fritatt for MVA

2021

Abonnement Timepris

Under 2G pr. mnd. for alle brukere uansett timeantall. Justeres Ny sats
ihht. rundskriv helse og omsorgstjenester vedtas ifbm.

statsbudsjett

2 - 3G 1 229,00 358,00

3 - 4G 1 784,00 403,00

Over 4G 2 122,00 446,00

Hjemmehjelpsvaktmester uansett inntekt 358,00

Alt over 2 timer
pr. uke utløser

abonnement

IPriser, mat levert fra kjøkken ved Heim Helsesenter avd. Kyr ksæterøra og Liabøen

2021

Middag inkl. dessert for de som har tjenester fra helse og mestring - fritatt for
90,00

MVA

Middag inkl. dessert for de som ikke har tjenester fra helse og mestring (inkl.
113,00

MVA)

Fullkost inkl. frokost/middag/kaffe/kvelds for de som har tjenester f ra helse og
143,00

mestring - f ritatt for MVA

Frokost for de som har tjenester fra Helse og mestring  avd. Liabø  - fritatt for MVA 36,00

Kveldsmat for de som har tjjenester fra Helse og mestring  avd. Liabø  - fritatt for
36,00

MVA

•
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ISatser for utleie av Hemne Aktivitetssenter - fritatt for MVA

, 2021

Pr. gang inkludert renhold 1 334,00

Pr. stk. når det er få deltakere ved lag/organisasjoners møter/ tilstelninger 45,00

IEgenbetaling kommunale trygghetsalarmer - fritatt for MVA

,
IEgenandel pr. mnd.

2021 I

175,00

ILeie og vask av tøy i egen bolig - fritatt for MVA

, 2021

Leie og vask av tøy , samt bruk av vaskeutstyr og vaskemidler pr. mnd. Pr. 290,00
leilighet/bruker

Bruk av parorenderom ved St a 4/ Heim Helsesenter avd. Kyrksæterøra og Liaboen-
fritatt for MVA

,
IBruk av pårørenderom

2020 I
113 ,00

ITransport til/ fra dagsenter hjemmeboende demente - fritatt for MVA

, ITransport tur/retur

2020 I

64,00 pr. dag

* Egenandel for opphold i Institusjon reguleres i Forskrift om egenandel for kommunale helse og

omsorgstjenester .

•
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III TEKNISKE TJENESTER

Gebyrregulativ reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og
eierseksionerin

Kapittel 1 - Gen erelle bestemmelser
Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av kommunen. Betaling kan kreves før
forretning berammes, arbeid igangsettes eller før tillatelser/vedtak fattes. Alle priser er angitt i norske
kroner.

Regulativet speiler det faktiske arbeidet de ulike sakstypene medfører. Samlet fakturert gebyr dekker
saksbehandling, administrasjonskostnader, tilsyn med videre.

§ 1-1. Betalingsplikt
AIie som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr.

Kommunen krever i tillegg inn tinglysingsgebyr og dokumentavgift i saker der kommunen må forskuttere
dette.

S 1-2. Tidspunkt for gebyrfastsett ing og fakturering
Gebyr etter denne forskriften beregnes etter de satser som gjelder for det aktuelle gebyrområdet på det
tidspunktet sa ken mottas i kommunen.

Med mindre annet er bestemt faktureres gebyret etter avholdt oppstartsmøte eller forhåndskonferanse
eller når kommunen har ferdigbehandlet eller avsluttet saken. Planforslag faktureres ved vedtak om
offentlig ettersyn.

Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

Gebyret må betales og forfaller uansett om vedtaket er påklaget eller det er søkt om reduksjon av gebyr.

§ 1-3. Gebyr og priser i regulativet
Regulativets gebyrer reflekterer kommunens arbeid med de ulike sakstypene og er beregnet i samsvar
med selvkostprinsippet. Gebyrregulativet vedtas årlig av kommunestyret som har anledning til aprise
gebyrene lavere enn selvkost.

§ 1-4. Sakkyndig bistand
Der kommunen leier inn sakkyndig bistand for kontroll, uttalelser, vurderinger ut fra lov- og
forskriftskrav og lignende, vil kostnadene for slik bistand bli tillagt gebyret. I tillegg blir det fakturert for
medgått tid for kommunens arbeid med ahente inn denne bistanden.

S 1-5. Urimelig gebyr
Dersom kommunen etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad anser gebyret som klart
urimelig, kan gebyret settes ned. Søknad om redusert gebyr utsetter ikke betalingsfristen .

•
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,
S 1-6. Klage
Når gebyret er hjemlet i plan- og bygningsloven § 33-1, matrikkellovas § 32 eller
eierseksjoneringslovens § 15 er det ikke anledning til aklage på gebyret i den enkelte sak. Det gjøres
unntak i de tilfellene hvor kommunen har tatt i bruk $ 1-5 om urimelig gebyr.

Kommunens vedtak i sak om reduksjon av gebyr kan klages til Fylkesmannen i Trøndelag etter
reglene i forvaltningsloven.

§ 1-7. Avslag
Saksbehandlingen anses som avsluttet dersom det ikke er sendt klage innen klagefristens utløp. For a
etterleve selvkostreglene skal det ved avslag betales 100 % av ordinært gebyr. Beløpet blir ikke
godskrevet ved ny eller endret søknad.

,
§ 1-8. Tilbaketrekking av søknad
Dersom søknad trekkes tilbake eller avbrytes, skal tiltakshaver betale en andel av gebyret avhengig av
hvor langt kommunen har kommet i behandlingen av søknaden. Det f remgår av regulativet hvor mye
som skal betales.

§ 1-9. Definisjoner og forklaringer
I denne forskriften menes med: Rettet bokstavering

r

,

,

a. Pbl: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).
b. Matrikkellova: Lov om eigedomsregistrering.
c. Eie rsl: Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) .
d. SAK: Forskrift om byggesak (byggesa ksforskriften).
e. TEK: Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift).
f . Søknadspliktige tiltak: Tiltak definert i plan- og bygningsloven $$ 20-1, 20-2, 20-3, 20-4.
g. Grunngebyr: Gebyr som skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som

er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse. Grunngebyret skal også dekke
tilsynsvirksomhet og ulovlighetsoppfølging.

h. Saksbehandlingsgebyr: Gebyr som skal dekke oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er
av hengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.

i. Registreringsgebyr: Gebyr som skal dekke arbeidet med oppgavene knyttet t il registrering i
matrikkelen. Gebyret betales per bruksenhet for byggesak og per eiendom for
oppmålingsforretning som registreres i matrikkelen.

j . Tiltaksklasse: Inndeling av oppgaver i tiltaket basert på vanskelighetsgrad, kompleksitet og
konsekvenser av mangler og feil , jf . SAK S9-4.

k. Matrikkel: Nasjonalt eiendomsregister hvor hver eiendom har et unikt nummer bestående av
kommunenummer, gårdsnummer (gnr), bruksnummer (bnr) , festenummer (fnr) og
seksjonsnummer (snr). Dersom bruket ikke har feste- og/eller seksjonsnummer har disse verdien
null (0). Tidligere kalt GAB-registeret (Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret).

I. Eiendom: Fast eiendom def inert med et eget gårds- og bruksnummer, festenummer og/eller
seksjonsnummer i matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner
regnes som selvstendig eiendom.

m. Bruksenhet: Bygning eller del av bygning (lokale), f .eks. boenhet, kontorenhet , verksted og lager.
n. Boenhet: Bruksenhet som har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass,

bad og toalett , og har egen inngang og er fysisk atskilt fra øvrige enheter, jf . SAK § 2-2.
o. Bygningstype: Standardisert kategorisering av den enkelte bygning etter NS-3457. Bygningstyper

fra 111 til 199 tilhører bygningshovedgruppe Bolig. Bygningstyper f ra 211 til 840 er alt annet enn
bolig.

p. Bruksareal (BRA ): Bruksareal for eiendom som er registrert i matri kkelen og beregnet med
utgangspunkt i NS-3940 .

•
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IReguler ingsplan - fri tatt for MVA

§ 2-1. Generelt
Det skal betales gebyr for alle private planforslag for kommunens arbeid frem til det blir avgjort om
forslaget skal fremmes. Gebyret består av grunngebyr, variabelt gebyr og tilleggsgebyr, jfr. § 2-
2. Planforslaget legges ikke ut til offentlig ettersyn før gebyret er betalt. I saker som avsluttes før offentlig
ettersyn faktureres gebyret når sa ken avsluttes. Oppstartsmøter faktureres når møtet er avholdt.

§ 2-2. Gebyr for private planforslag
For behandling av reguleringsplaner beregnes gebyr for de områdene som blir regulert til byggeområde,
fellesområde og annen privat arealbruk alene eller i kombinasjon med andre formål. Arealet for de
områder som blir regulert til landbru ks-, natur og friluftsområder inklusiv offentlige f riområder og areal
som kommunen ber om regulering av trekkes ut av gebyrberegningen.

Gebyrtype
Beregnings-

Gebyr
enhet

Timepris

For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet kan det tas
gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker også støttefunksjoner Pr. time Kr. 1 353,-

og administrasjon av tjenesten.

Oppstart ,jf. pbl 5 12-8

Oppstartsmøte Pr. møte Kr. 16 236,-

Trekk av søknad

Ved trekk av planforslag eller manglende oppfølging fra
forslagsstiller skal tiltakshaver betale en andel av samlet
saksbehandlingsgebyr av hengig av hvor langt kommunen har
kommet i sa ksbehandlingen.

Gebyr for saker som avsluttes etter varsel om oppstart, men før
Pr. planforslag

50% sats av
komplett søknad. ordinært gebyr

Gebyr for saker som avsluttes etter påbegynt saksbehandling,
Pr. planforslag

75% sats av

men før førstegangsvedtak. ordinært gebyr

Grunngebyr for behandling av planforslag, jf. pbl §§ 12-10,
12-11

Grunngebyr Pr. planforslag Kr. 66 297,-

Variabelt gebyr for behandling av planforslag,
if. pbl Ss 12-10, 12-11

Det beregnes i tillegg et gebyr etter bebyggelsens areal i
reguleringsplanen. Kun ny bebyggelse skal medregnes. Areal i
garasje under terreng og kjeller medregnes ikke .

•
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,

,

,

For planer avsatt til boligformål. Beregnes for
Pr. boenhet Kr. 339,-

maksimalt 40 boenheter.

For formål annet enn bolig. Beregnes for maksimalt 40 dekar Pr. dekar Kr. 339,-

For planer innenfor områderegulering Kyrksæterøra betales et
Pr. planforslag Kr. 30 442,-

tillegg
- -

Planprogram og konsekvensutredning, jf. pbl § 4-1, s4-2
andre ledd oa kap . 14

Tillegg for planer som krever planprogram. Pr. planforslag Kr.20 295,-

Tillegg for konsekvensutredning. Pr. planforslag Kr. 2 030,-

Utfylling eller endring av planforslag , jf. pbl § 12-14 andre
ledd

Mindre endringer i reguleringsplan som må avgjøres politisk. Pr. planforslag Kr. 18 942,-

Mindre endringer i reguleringsplan som kan avgjøres
Pr. planforslag Kr. 11 500,-

administrativt.

IBygge- og delesaksbehandling  - fri tatt for MVA

§ 3-1. Gebyrplikt og unntaksbestemmelser
AIie søknadspliktige tiltak etter pbl skal betale grunngebyr, saksbehandlingsgebyr og gebyr for
opprettelse av matrikkelenhet for alle saker, med mindre det går fram noe annet av regulativet.

,
§ 3-2. Mangelfull søknad
Dersom søknad er mangelfull blir det belastet et tilleggsgebyr for hvert mangelbrev som skrives, jf. § 3-
6. Dersom det f remstår som åpenbart for bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de
privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter, skal søknaden avv ises jf r. pbl § 21-6.

SAK kapittel 5 inneholder en utfyllende oversikt over hvilke krav som stilles til innholdet i en søknad.
Mangler inkluderer blant annet

,

• Mangler ved nabovarsel
• Manglende tilknytning til vei, vann og avløp
• Manglende og/eller mangelfulle tegninger (plan, snitt , fasade, situasjonskart)
• Avi k f ra plan/ manglende dispensasjonssøknad
• Mangelfull ansvarsdekning
• Manglende eller ufullstendig gjennomføringsplan (for tiltak som krever ansvarlig foretak)
• Manglende dokumentasjon av privatrettslige forhold

§ 3-3. Tilsyn
Tilsyn er et v iktig v irkemiddel for akontroll ere at tiltak gjennomføres i samsvar med bestemmelser gitt i
eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Tilsyn skal bidra til bedre gjennomføring av
byggeprosesser, avdekke ulovligheter og v irke forebyggende .

, •
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§ 3-4. Ulovlig byggearbeid
For uaktsomme eller forsettlige overtredelser av plan- og bygningsloven som omfattes av pbl § 32-8,
kan kommunen ilegge overtredelsesgebyr etter de til enhver tid gjeldende satser i byggesaksforskrifta
§ 16-1. Det v ises til plan- og bygningslovens § 32-8 og til kapittel 16 i forskrift om byggesak m/veiledning,
om utmåling av overtredelsesgebyr.

Det v ises til plan- og bygningslovens § 32-5 om tvangsmulkt ved ulovligheter.

§ 3-5. Byggetillatelse som utgår
Byggetill atelse utgar etter 3 ar.Dersom soknaden fremme s pa nytt, skal det betales fullt gebyr etter det
til enhver tid gjeldende gebyrregulativ .

§ 3-6. Tilbaketrekking av søknad
Ved tilbaketrekking av søknad skal tiltakshaver betale en andel av gebyret avhengig av hvor langt
kommunen har kommet i saksbehandlingen.

Gebyrtype
Beregnings-

Gebyr
enhet

Ti lbaketrekking av soknad
--

For søknader som trekkes før påbegynt saksbehandling Pr. søknad Grunngebyr

For søknader som trekkes etter utsendt mangelbrev Pr. søknad
Grunngebyr + gebyr for

utsendt mangelbrev

For sak som avsluttes etter sa ksbehandling, men før
Pr. søknad

Grunngebyr + 75 % av
vedtak saksbehandlingsgebyr

•
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§ 3-7. Generelle gebyrer

,

,

,

¢

Gebyrtype
Beregnings-

Gebyr
enhet

Timepris

For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene, men
Pr. time Kr 1 320,-

som krever behandling etter pbl, gjelder et gebyr etter medgått tid.

Grunngeby r

Søknadspliktige tiltak Pr. søknad Kr 2 640,-

Man qelfull soknad

Utsendelse av mangelbrev Pr. brev Kr 660,-

Forhåndskonferanse etter pbl§ 21-1

Forhåndskonferanse Pr. møte Kr 3 300,-

Andre tiltak

Behandling av avvik fra tekniske krav , jf . pbl $ 31-2 fjerde ledd Pr. søknad Kr 1 320,-

Godkjenning av ansvar som selvbygger, jf . SAKl 0 § 6-8. Lokal
Pr. søknad Kr. 660,-

godkjenning.

For hver igangsett ingstillatelse ved to-trinns søknad. Pr. søknad Kr 2 640,-

Mindre endring av tillatelse Pr. søknad Kr 1 320,-

Større endring av tillatelse Pr. søknad Kr 2 640,-

Midlertidig brukstillatelse Pr. søknad Kr 1 320,-

Tilleggsgebyr der kommunen innhenter tillatelse/samtykke/uttalelse fra
annen myndighet (f.eks. havnemyndigheten, kulturminnemyndighet Pr. søknad Kr 1 320,-
mv.) , se pbl $ 21-5, samt SAK S 6-2.

Registreringsgebyr betales per oppretting eller per endring av Pr.
Kr. 660,-

registreringspliktige tiltak i matrikkelen. bruksenhet

¢

•
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§ 3-8. Søknadspliktig tiltak med krav om ansvarlig foretak, j f. pbl § 20-3

Gebyrtype
Beregnings-

Gebyr
enhet

Bolig oq fritidsbolig

Gebyrene inkluderer ferdigattest

Enebolig og fritidsboliger
Pr. søknad Kr 3 300,-

Bygning stype 111-124, 161-163

Enebolig med sekundærleilighet
Pr. søknad Kr 3 300,-

Bygning stype 111-124, 161-163

Rekkehus, flermannsbolig, kjedehus og andre småhus. Beregnes for
maksimalt 4 enheter. Pr. boenhet Kr 2 640,-
Bygningstype 131-136

Store boligbygg. Beregnes for maksimalt 4 enheter.
Pr. boenhet Kr 3 300,-

Bygningstype 141-159

Tilleggsbygg som del av søknad (garasje, anneks, uthus e.l.)
Pr. søknad Kr 660,-

Bygning stype 111-172, 181-199 . - -

Til-, pa- og underbygg, ombygging
Pr. søknad Kr 2 640,-

Bygningstype 111-172, 181-199

Nybygg anneks og garasje over 70 m2

Pr. søknad Kr 2 640,-
Bygning stype 181-182

Oppdeling eller sa mmenføyning av boenhet bolig/fritidsbolig. Pr. boenhet Kr 2 640,-

Sammenføyning av boenhet bolig/f ritidsbolig uten bygningsmessige
Pr. boenhet Kr 1 320,-

arbeider.

Andre tiltak

Trafikk-/samferdselsanlegg (veg, parkering, kaianlegg
Pr. søknad Kr 3 300,-

etc.) etter pbl $ 20-3, j1.$ 20-1 1

Vesentlig terrenginngrep, bygningstekniske installasjoner, utvendige
VA-anlegg, øvrige bygg/konstruksjoner (mur, levegg, basseng, Pr. søknad Kr 3 300,-
brygge, etc.) etter pbl $ 20-3, j1.$ 20-1 c

Enkle bygningstekniske installasjoner (rehabilitering av skorstein
Pr. søknad Kr 1 980,-

etc.)

Fasadeendring, skilt - reklame, innhegning mot veg, e.l. etter pbl §
Pr. søknad Kr 1 980,-

20-3, jf. $ 20-1 h og i

•
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,

Bruksendring eller vesentlig endring av tidligere drift , jf. pbl §

20-3, jf. S 20-1 d

Bruksendring til boligformål Pr. søknad Kr 3 300,-

Bruksendring mv. t il annet formål Pr. søknad Kr 3 300,-

Rivning etterpbl $ 20-3, jf. $ 20-1 e

Bruksa real mindre enn 100 m? Pr. søknad Kr 2 640,-

Bruksareal f ra og med 100 m? Pr. søknad Kr 3 300,-

,

,

Gebyrtype
Beregnings-

Gebyr
enhet

Tom. 300 m2 Over 300 m2

Annet enn bolig med krav til ansvarlig foretak: BRA BRA

Fabrikk-/industribygg ol. Pr.
Kr 3 960,- Kr 5 280,-

Bygning stype: 211-219 bruksenhet

Energiforsyningsbygg, bensinstasjon ol. Pr.
Bygningstype: 221-229;323 bruksenhet

Kr 3 960,- Kr 5 280,-

Lager-, landbruks-, parkeringsbygg ol. Pr.
Kr 3 300,-

Bygning stype: 231-249;421-439 bruksenhet
Kr 3 930,-

Offentlig tilgjengelige publikumsbygg Pr.
Kr 6 600,-

Bygning stype: 311-322,329-429;441-449;731-829 bruksenhet
Kr 7 920,-

Bygg for overnatting mv. Pr.
Kr 5 950,- Kr 6 600,-

Bygningstype: 511-529 bruksenhet

Bygg for servering mv. Pr.
Bygningstype: 531-539 bruksenhet

Kr 5 950,- Kr 6 600,-

Undervisnings-, museums-, kirkebygg ol. Pr.
Kr 6 600,- Kr 7 920,-

Bygningstype: 611-649;671-679;830-840 bruksenhet

Idrettsbygg ol. Pr.
Kr 3 960,- Kr 7 920,-

Bygningstype: 651-659 bruksenhet

Kulturbygg mv. Pr.
Kr 6 600,- Kr 7 920,-

Bygningstype: 661-669 bruksenhet

Sykehus og andre bygg for behandling Pr.
Kr 6 600,- Kr 7 920,-

Bygningstype: 710- 729 bruksenhet

•
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Gebyrtype
Beregnings-

Gebyr
enhet

Bryaqer

Oppføring av ny brygge/erstatning for eksisterende brygge Pr. søknad Kr 2 640,-

Tillegg for båtplas ser: -

Til og med 4 båtplasser Pr. søknad Kr 660,-

Over 4 båtplasser Pr. søknad Kr 1 320,-

Endring av brygge Pr. søknad Kr 1 980,-

Andre tiltak i marine områder Pr. søknad Kr 2 640,-

§ 3-9. Søknadsplikt ig tiltak uten krav til ansvarsrett , jf. pbl§ 20-4

Gebyrtype
Beregnings-

Gebyr
enhet

Mindre tiltak

Mindre tiltak på bebygd eiendom - jf . SAK10S 3-1 a og b (eks tilbygg
Pr. søknad Kr 2 640,-

t il og med50m2, frittliggende garasje/uthus til og med70m2)

Mindre tiltak på bebygd eiendom- skilt/rekl ame, fasadeendring ,
Pr. søknad Kr 2 640,-

mindre tiltak etter S 20-4 e) el .) < 15 m2 tilbygg, nybygg

Alminnelige driftsbygninger i landbruke t - jf. SAKl 0 $ 3-2 (<1000m?) Pr. søknad Kr 2 640,-

Midlertidige (inntil 2 år) bygninger/konstruksjoner Pr. søknad Kr 2 640,-

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en
Pr. søknad Kr 2 640,-

bruksenhet , jf. SAK S 3-1 c

Rivning av mindre tiltak som nevnt i SAKlO § 3-1 Pr. søknad Kr 2 640,-

Andre mindre tiltak, pbl § 20-4, bokstav e Pr. søknad Kr 2 400,-

•
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¢
Gebyrtype

Beregning s
Gebyr

enhet

Fradeling mv., jf. pbl $ 20-1 m

Opprettelse av grunneiendom, herunder søknad om fradeling av
Pr. søknad Kr 2 640,-

grunneiendom og innløsning av festetomt (deling) i regulert område

Opprettelse av grunneiendom, herunder søknad om fradeling av
Pr. søknad Kr 5 280,-

grunneiendom og innløsning av festetomt (deling) i uregulert område

Vedtak om arealoverføring Pr. søknad Kr 2 640,-

S 3-10. Behandling av søknad er om dispensasjon, jf. pbl kap. 19

,

¢

Gebyrtype
Beregnings-

Gebyr
enhet

Dispensasioner

Dispensasjoner som krever politisk behandling Pr. søknad Kr 17 160,-

Dispensasjoner f ra arealplan som avgjøres administrativt Pr. søknad Kr 9 900,-

Dispensasjon for mindre unntak f ra arealplan som avgjøres
administrativt (mindre avvik takvinkel , små tilbygg til eksisterende Pr. søknad Kr 1 320,-
bebyggelse, garasjer for personbiler på gårdsbruk etc.)

Tillegg for høring Pr. søknad Kr 2 640,-

I tilfeller der dispensasjonssøknad trekkes etter høringsuttalelse, men
Pr. søknad

25 % av
før påbegynt saksbehandling reduseres gebyret med: ordinært gebyr

, •
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IOppmaling - frit att forMV A

§ 4-1. Gebyrplikt
AIie oppmålingsforretninger etter matrikkellova skal betale gebyr.

Kommunen kan i tillegg kreve dekket nødvendige tinglysingsgebyr og eventuell dokumentavgift.

§ 4-2. Tidspunkt for gebyrfas tsett ing og fakturering
Gebyr blir normalt fakturert ved fullført oppmålingsforretning, men kommunen kan kreve at gebyret skal
betales på forskudd. Dersom kommunen har sendt krav om forskuddspliktig gebyr gjelder ikke fristen jf.
matrikkelforskriften $ 18, sa lenge gebyret ikke er betalt.

Gebyr etter matrikkellova blir beregnet etter de satser som gjelder ved rekvisisjonstidspunktet.

§ 4-3. Vintertid
Den generelle behandlingsfristen pa 16 uker for saker etter matrikkelforskrifta § 18 tredje ledd
gjelder ikke i perioden 15. november til 15. april.

S 4-4. Betaling etter medgått tid
For de tjenester etter matrikkellova som ikke omfattes av dette regulativet så kan det tas gebyr etter
medgått tid. Timesatsen dekker også støttefunksjoner og administrasjon av tjenesten.

Timepris for saksbehandling etter matrikkelloven Gebyr

For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene. 1 925,-

§ 4-5. Avbrutt forretning
Ved av brutt forretning skal rekvirent betale basisgebyr etter § 4-8-1. Ved avbrutt sak etter at
oppmålingsforretningen er avholdt , betales fullt gebyr.

g 4-6. Kontorforre tni ng
Kontorforretning kan gjennomføres dersom arbeidet til kommunen kan utføres på grunnlag av tilsendte
eller eksisterende koordinater uten oppmøte i marka, jf . matrikkelforskriften § 40.

For oppmåling som kan gjennomføres som uten oppmøte i marka betales det ikke gebyr for
markarbeid, jf . § 4-8-2. For saker etter medgått t id betales det ordinær timepris.

S 4-7. Rab atter
Ved samtidig f radeling av tilgrensede tomter gis det 10 % rabatt på basisgebyret f ra 3 til 6 tomter,
og 30 % rabatt over 6 tomter. Rabatten beregnes per eiendom/seksjon.

Rab atter Rabatt

Fra 3 til 6 tilgrensede tomter eller eierseksjoner 10 %

Fra 7 tilgrensede tomter eller eierseksjoner 30 %

•
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§ 4-8. Gebyr for oppmålingsforretning

,
§ 4-8-1. Basisgebyr
Basisgebyret dekker arbeid med saksbehandling, herunder varsling, protokoll, arkivering og føring i

matrikkelen.

,

,

Bas isgebyr for oppmålingsforretninger
Beregnings-

Gebyr
enhet

Oppretting av grunneiendom og festegrunn Pr. eiendom Kr 4 812,-

Utsatt oppmålingsforretning, jf . jf . § 6 i matrikkellova og § 25 i
Pr. eiendom Kr 4 812,-

mat ri kkelforskriften.

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Pr. eiendom Kr 9 625,-

Arealoverføring Pr. søknad Kr 5 775,-

Grensejustering Pr. søknad Kr 4 812,-

Oppretting av uteareal på eierseksjon Pr. søknad Kr 4 812,-

Punktfeste Pr. søknad Kr 4 812,-

Grensepåvisning eller nymerking av allerede
Pr. søknad Kr 2 887,-

oppmålte/koordinatbestemte grenser

Grenseklarlegging der grense ikke tidligere er koordinatfestet
Pr. søknad Kr 4 812,-

gjennom oppmålingsforretning.

,
§ 4-8-2. Gebyr for markarbeid
Gebyret dekker arbeid knyttet til forarbeid, klargjøring av utstyr, transport, forretning og etterbehandling
av måledata. Sammenfallende grensepunkter regnes som en.

Gebyr for markarbeid
Beregnings-

Gebyr
enhet

Tillegg til satsene i S 4-8-1 nr markarbeid er påkrevd
Pr.
grensepunkt

Kr 1 925,-

•,
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[ Eierseks jonering- fritatt for MV A

§ 5-1. Generelt
Ved søknad om tillatelse til aseksjonere en eiendom etter eierseksjonsloven skal det beregnes gebyr
med mindre annet fremgår av regulativet.

S 5-2. Tidspunkt for gebyrfastsett ing og fakturering
Gebyr etter eierseksjoneringsloven beregnes etter de satser som gjelder på tidspunktet saken mottas i
kommunen. Gebyret faktureres når komplett søknad mottas av kommunen. Kommunen skal aw ise en
søknad dersom gebyret ikke er innbetalt innen betalingsfristen, jf. eierseksjoneringsloven § 12.

§ 5-3. Timepris
For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet så kan det tas gebyr etter medgått tid.
Timesatsen dekker også støttefunksjoner og administrasjon av tjenesten.

Timepris
Beregnings-

Gebyr
enhet

For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelse ne. Pr. time Kr 1 320,-

S 5-4. Oppretting av eierseksjoner, nybygg

Opprett ing av eierseksjoner, nybygg
Beregnings-

Gebyr
enhet

For entil tre seksjoner Pr. søknad Kr 3 960,-

For fire til åtte seksjoner Pr. søknad Kr 5 280,-

Fra ni seksjoner, tillegg per ny seksjon Pr. søknad Kr 132,-

Maksimalt gebyr Pr. søknad Kr 6 160,-

§ 5-5. Opprett ing av eierseksjoner, eksisterende bygg

Opprett ing av eierseksjoner, eksisterende bygg
Beregnings-

Gebyr
enhet

For entil tre seksjoner Pr. søknad Kr 6 600,-

For fire til åtte seksjoner Pr. søknad Kr 7 920,-

Fra ni seksjoner, tillegg per ny seksjon Pr. søknad Kr 132,-

Maksimalt gebyr Pr. søknad Kr 8 360,-

•
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S 5-6. Reseksjone ring , endring av eierseksjoner i seksjonert sameie

,

Reseksjonering, endring av eierseksjoner i seksjonert sameie
Beregnings-

Gebyr
enhet

For en til tre seksjoner Pr. søknad Kr 6 600,-

- -
For fire til åtte seksjoner Pr. søknad Kr 7 920,-

Fra ni seksjoner, tillegg per ny seksjon Pr. seksjon Kr 132,-

Maksimalt gebyr Pr. søknad Kr 8 360,-

§ 5-7. Slett ing/oppheving av seksjonert sameie

Slett ing/oppheving av seksjonert sameie
Beregnings-

Gebyr
enhet

Saksbehandlingsgebyr for aslette seksjoner på en eiendom
Pr.

Kr 2 640,-
grunneiendom

S 5-8. Befari ng

, Befaring
Beregnings-

Gebyr
enhet

Gebyr for befaring Pr. befaring Kr 1 320,-

IUtslipp og kontroll  - fritatt for MV A

, Saksbehandlingsgebyr nye utslipp
Beregning-

Gebyr
senhet

Gebyr for behandling av utslippstillatelser i hht kap. 12 i
Pr. søknad Kr 9 625,-

forurensingsforskriften <15 pe

Gebyr for behandling av utslippstillatelser i hht kap. 13 i
Pr. søknad Kr 19 250,-

forurensingsforskri ften 15-50 pe

Gebyr for behandling av utslippstillatelser i hht kap. 13 i
Pr. søknad Kr 28 875,-

forurensingsforskriften >51 pe

,
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Saksbehandlingsgebyr rehabiliterte an legg
Beregnings-

Gebyr
enhet

Engangsgebyr for saksbehandling av søknad etter kap. 12 i
Pr. søknad Kr 4 812,-foru re nsi ngsfo rskriften

Gebyr for oppfølging/kontroll/tilsyn av spredte utslipp Beregnings-
Gebyr

enhet

Gebyr belastes eier av avløpsanlegg. Gebyr pr.anlegg/år

Etter kap. 12 i forurensingsforskriften Pr. anlegg Kr 330,-

Etter kap. 13 i forurensingsforskriften Pr. anlegg Kr 3 300,-

Opprydding i forurenset grunn ved grave- og byggearbeider Beregnings-
Gebyr

enhet

Engangsgebyr for sa ksbehandling Pr. søknad Kr 19 250,-

Pålegg om opprydding Pr. søknad Kr 9 625,-

Utslipp/pås lipp av oljeholdig van n
Beregnings-

Gebyr
enhet

Engangsgebyr for saksbehandling av søknad Pr. søknad Kr 9 625,-

Gebyr for tilsyn- og kontroll med fett - og oljeavskillere
Beregnings-

Gebyr
enhet

Kommunens kostnader med tilsyn og kontroll med fett- og
Pr. anlegg Kr 14 437,-oljeavskillere skal belastes av tankeiere.

Saksbehandlingsgebyr fett- og oljeavskillere
Beregnings-

Gebyr
enhet

Engangsgebyr for saksbehandling av søknad Pr. søknad Kr 9 625,-

•
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Gebyrregulativ vann og avløp

, Tilknytningsgebyr er et engangsgebyr som skal betales for tilknytning til kommunalt vann- og/eller
avløpsanlegg. Tilknytningsgebyret skal utgjøre et fast beløp per eiendom og skal være betalt før
tilknytningen.

Årsgebyr for vannforsyning og avløpshåndtering er todelt:

Abonnementsgebyr:
Et fast årlig gebyr for kommunens vann- og avløpstjenester. Inntektene fra gebyret skal fortrinnsvis
dekke tjenestenes faste kostnader. I 2020 forventes dette autgjore 47  %  for vann og 35  %  for avløp.

, Forbruksgebyr
Fastsettes enten etter faktisk vannforbruk eller stipulert etter størrelsen på boligen. Stipulert forbruk
beregnes ut ifra bruksareal multiplisert med en faktor på 1,2 m?/m?. For fritidsbolig skal faktoren for
vannforbruk være halvparten av faktoren for boligeiendom .. Bruksareal beregnes etter NS-3940.

Vann- og avløpsgebyrene beregnes etter prinsippet vannmengde inn er lik vannmengde ut.

Differensiert abonnementsgebyr:
Abonnementsgebyret er differensiert ut fra brukskategorier:

a) Boligeiendom og fritidsboliger: per boenhet.
b) Neri ngs-, kombi na sjons og landbrukseiendom: I kategorier avhengig av

vannforsyningskapasiteten til den enkelte eiendom.,
Vannmåleravlesning:
AIie vannmålere skal avleses en gang hvert år innen 15. desember. Målerstand skal rapporteres på
vannmålerkort og sendes til kommunen elektronisk eller som brevpost.

Nye digitale van nmålere:
Det er mange som nå ikke vil få tilsendt vannmålerkort, dette er fordi kommunen har startet med
automatisk avlesning av nye elektroniske vannmålere. Heim kommune har som mål at alle vannmålere
etter hvert skal kunne leses av automatisk.

, Gebyrreduksjon i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag
Abonnenten har rett til reduksjon i gebyr ved feil eller mangel ved vannforsyningen i medhold av
forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag. Abonnenten har rett til redusert gebyr dersom ikke-varslet
avbrudd i vannforsyningen varer i mer enn 24 timer. Vilkår for gebyrreduksjon er at mangelen skyldes
forhold på kommunens side, for eksempel forurensing i vannkilde eller feil ved kommunalt anlegg. Krav
om redusert gebyr må fremmes innen to måneder etter at forholdet oppsto, dersom ikke kommunen har
fattet eget vedtak om gebyrreduksjon.

¢

•
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Gebyrsatser:

Årlig abo nnementsgebyr - inkl. MVA Enhet/antall Vann Avløp

2021 2021

Bolig- og fritidseiendom Pr. boenhet 3 338,20 1 324,25

Nærings- og kombinasjonseiendom

Kategori 1 (0-300m) 1 3 338,20 1 324,25

Kategori 2 (301- 1000m) 3 10 014,50 3 978,75

Kategori 3 (1001- 3000m) 6 20 029,00 7 945,50

Kategori 4 (3001 - 6000m?) 12 40 058,00 15 891,00

Kategori 5 (6001 - 20 000m) 24 80 116,00 31 782,00

Målt forbr uk(kr/m3) - inkl . MVA Van n Avløp

2021 2021

AIie abonnenter 25,43 14,94

Ti lknytni ngsgeb yr(kr) - inkl. MVA Van n Avløp

2021 2021

Sats pr. boenhet/bruksenhet 12 500,00 12 500,00

Gebyrreduksjon i årsgebyret i medhold av forbrukerkjøpslovens reg ler om prisavslag:
Årsgebyret reduseres med 0,3 % pr. påbegynte døgn utover det første døgnet.

Oppmøtegebyr for avlesning av van nmåler:
Dersom abonnenten unnlater a foreta avlesning i tråd med lokal forskrift og kommunen må foreta
avlesningen: kr 1.000 per gang per vannmåler.

Gebyr for avstengning og påsett ing av van nforsyningen:
Dersom kommunen foretar avstengning eller påsetting: kr 2.000 per gang per eiendom .

•
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Eksempler på gebyrutregning

Målt forbruk - Boligeiendom (120 m?):
Vann: 3.338,20 kr + (120 m3 x 25,43 kr/m3) = 6.389,80 kr
Av løp: 1.324,25 kr + (120 m3 x 14,94 kr/m?) = 3.117,05 kr

Målt forbruk - Nærings-, kombinas jons- og landbrukseien dom (3001-6000 m? og 4.500 m?):
Vann: (3.338,20 kr x 12) + (4.500 m3 x 25,43 kr/m3) = 154.493 kr
Avlop: (1324,25 kr x 12) + (4.500 m3 x 14,94 kr/m3) = 83.121 kr

Stipulert forbruk - Boligeiendom (180 m2 BRA x 1,2 m?Im?= 216 m?):
Vann: 3.338,20 kr + (216 m3 x 25,43 kr/m?) = 8.831,00kr
Avløp: 1.324,25 kr + (216 m3 x 14,94 kr/m ?) = 4.551,30 kr

Stipulert forbruk - Fritidsbolig (180 m2 BRA x 1,2 m3/m2 x 0,5 = 108 m?):
Vann: 3149,40 kr + (108 m3 x 25,43 kr/m?) = 5.895,80 kr
Avløp: 1324,25 kr + (108 m3 x 14,94 kr/m?) = 4.551,30 kr

,
Stipulert forbruk - Nærings-, kombinasjons- og landbrukseiendom (3500 m2 BRA x 1,2=4200 m?):

Vann: (3.338,20 kr x 12) + (4.200 m3 x 25,43 kr/m3) = 146.864 kr
Avløp: (1324,25 kr x 12) + (4.200 m3 x 14,94 kr/m3) = 78.639 kr

IGebyr regulativ slamtømming

I henhold til lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 §§ 26 og 34 fastsettes
følgende regulativ for slamtømming for 2021:

Gebyr - inkl. MVA 2021

Oppmøtepris pr. m3 Kr 856,25

Tømming og behandling fra slamavskiller pr. m3 Kr 268,75

Tømming og behandling fra tett tank pr. m3 Kr 462,50

Tømming og behandling minirenseanlegg pr. m3 Kr 462,50

IGebyrregulativ renovasjon

Med hjemmel i forurensingslovens § 34 fastsettes følgende regulativ for renovasjonsgebyr for 2021:

Årlig ab onnementsgebyr - inkl. MVA 2021

Normalabonnement for husholdningene 4 150,00

Fritidshus 1 431,25

, •
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Gebyrregulativ feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Fl . Feiing - inkl. MVA 2021

Fl. 1 Feiing 1 pipe, årlig feiing 1 507,00

Fl. 2 Feiing utover 1 pipe årlig feiing 581,00

Fl. 3 Feiing av gang og fabrikkpiper pr gang 3 635,00

Fl. 4 Feiing trukne rør pr. Meter 734,00

Fl. 5 Feiing 1 pipe 2.hvert år 773,00

Fl. 6 Feiing utover 1 pipe 2.hvert år 290,00

Fl. 7 Feiing 1 pipe 3.hvert år 560,00

Fl. 8 Feiing utover 1 pipe 3.hvert år 211,00

Fl. 9 Feiing 1 pipe 4.hvert år 443,00

Fl. 10 Feiing utover 1 pipe 4.hvert år 155,00

- - - - -- - - -
Fl. 11 Feiing 1 pipe 2 ganger pr år 3 017,00

Fl. 12 Feiing utover 1 pipe 2 ganger pr år 1 162,00

Fl. 13 Arbeid på fyrkjeler i boligenheter pr gang 1 542,00

Fl. 14 Kamerakontroll av skorstein / pipe pr. Kontroll 1 542,00

Fl. 15 Fresing av skorstein / pipe 1542,00

Fl. 16 Feiing frit idsbolig 4. hvert år 443,00

Fl. 17 Feiing frit idsbolig 6. hvert år 257,00

Fl. 18 Feiing fritidsbolig 8. hvert år 193,00

F2. Brann og hjelpetjenester - inkl. MVA

F2.1 Slokking til andre kommuner. I hht til KS rs. B 02/18 pr time 914,00

F2.2 Utrykningsbil, Brannbil (det betales for min. 3 timer) pr time 626,00

F2.3 Tankbil pr time 626,00

F2.4 Tilhengersprøyte pr t ime 394,00

F2.5 Vannsuger pr dag 468,00

•
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F2.6 Brannslanger pr. meter 47,00

F2.7 Forbruksmateriell betales etter forbruk

F2.8 Utleie av mannskap pr time (0700 - 1500) 914,00

F2.9 Instruktør pr time (inkl for og etterarbeid) 702,00

F2.10 Kurs for brannvernledere instruksjonsdel pr deltaker pr dag 2 091,00

F2.11 Utleie av røykmaskin inkl væske pr dag 356,00

F2.12 Varmesøkende kamera pr time (min. 2 timer) m/mannskap 1 017,00

F2.13 Slokkeøvelse med skum/pulver 2 145,00

F2.14 Brannvernopplæring 2 timers kurs 2 323,00

,
I Gebyrregulativ etter jordlov og konsesjonslov - fritatt for MVA

¢

2021 2021

Adm. behandling Utv.behandling
Behandling etter jordlovens § 12:

1 000,00 2 000,00

Søknad om konsesjon 2 500,00 5 000,00

IUtleiesatser for Hemne Samfunnshus - fritatt for MV A

¢

1.1 Leie av hele huset (ikke inkl. svømmehallen) 2021

Timespris - Hemne samfunnshus 350,00

1.2 Døgnpris - Hemne samfunnshus 2 500,00

Maks til kl. 12.00 dagen etter arr. Utover dette leie pr time Arr. med varighet
utover 1 dag, pris pr. døgn: 70 % av normal pris for dag 2 og utover.

Dersom et arrangement krever ekstra renhold, etterfaktureres det for
medgått tid kr 464 pr. time eks mva

1.3 Trening / øving

Hemne Samfunnshus leies ut gratis til lag, foreninger og privatpersoner

,
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Som tilbyr aktiviteter og tilrettelegger aktiviteter for barn og unge tom 19 ar.

Foreninger / organisasjoner som kommer inn under

voksenopplæringsloven gis gratis tilgang til Samfunnshuset for øving /
Trening (for eksempel. Sanglag, seniordans).

Rådmannen kan regne tillegg til renhold / tilsyn som pga. arr art må foretas
utenfor ordinær arbeidstid.

1.4 Garderobe m/dusj

Garderober i tilknytning til svømmehallen pr time 238,00

maks pr døgn 890,00

1.5 Skytebane kjeller 0,00

1.6 Andre bestemmelser

Erstatningsansvar
Skader og lignende som oppstår under leieforholdet må erstattes.

Overnatt ing/langtidsleie
Ved overnatting må det søkes brannvesenet om tillatelse i henhold til gitt

-- regelverk. Der det leies over lengre tid og det er overnatting, må leietaker gi - - - -
rom for renhold.

Renhold
Faktura for ekstra renhold utsendes i etterkant av arrangementet.
Timespris renhold: 475 kr. pr. time eks mva.

Kr. 475,00

I de tilfeller arrangementet går over flere dager eller utenfor ordinær
arbeidstid, vil alle leietakere få regning på ekstra renhold. Dette gjelder
også leietakere som omfattes av gratis leie.

Avlysning av arrangement

Dersom arrangementet blir avlyst , kreves det ikke leie for det bestilte
lokalet dersom melding om avlysning er gitt senest 2 arbeidsdager før
arrangementet.

•
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IUtleiesatser gymsal Ven skole - fritatt for MVA

,

,

2021

1.1 Leie av Gymsal Ven skole 1 531,00

1.2 Andre bestemmelser

Erstatningsansvar

Skader og lignende som oppstår under leieforholdet må erstattes.

Overnatt ing/langtidsleie

Ved overnatting må det søkes brannvesenet om tillatelse i henhold til gitt
regelverk. Der det leies over lengre tid og det er overnatting, må leietaker gi
rom for renhold.

Renhold

Faktura for ekstra renhold utsendes i etterkant av arrangementet.

Timespris renhold: 464 kr. pr. time eks mva.

I de tilfeller arrangementet går over f lere dager eller utenfor ordinær
arbeidstid, v il leietakeren få regning på ekstra renhold. Dette gjelder også

- leietakere som omfattes av gratis leie

Avlysning av arrangement

Dersom arrangementet blir avlyst, kreves det ikke leie for det bestilte
lokalet dersom melding om avlysning er gitt senest 2 arbeidsdager før
arrangementet skal avholdes.

Gymsa len leies ut gratis til lag, foreninger og privatpersoner som tilbyr
aktiviteter og tilrettelegger aktiviteter for barn og unge t.o.m 19 ar.
Foreninger/organisasjoner som kommer inn under voksenopplæringsloven
gis gratis tilgang for øving/trening (eks Sanglag, seniordans).

,
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IUtleiesatser for Hemnehallen - fritatt for MVA

1.0 Trening, foreninger, lag og bedrifter 2021

1.1 Ordinære  priser pr time idrettsaktiviteter

3/3 av hallen med garderober - - - 478,00

1/3 av hallen med garderobe pr. time

Ved booking av en eller flere deler av hallen velges så mange deler som
159,00

ønskes

1.2 Trening / øving

Hemnehallen leies ut gratis til lag, foreninger og privatpersoner som tilbyr
aktiviteter og tilrettelegger aktiviteter for barn og unge tom 19 år.

Foreninger/organisasjoner som kommer inn under voksenopplæringsloven gis
gratis tilgang til Hemnehallen for øving/trening (eks Songlag, seniordans).

1.3 Leie av garderober pr. time 216,00

1.4 Møterom m/kjøkken pr. time 244 ,00

1.5 Døgnpris Hemnehallen - hele hallen 7 913,00

1.6 Døgnpris Hemnehallen - moterom m/kjøkken og 1/3 hall 2 500,00

1.7 Andre bestemmelser

Erstatningsansvar

Skader og lignende som oppstår under leieforholdet må erstattes.

Overnatt ing/langtidsleie

Ved overnatting må det søkes brannvesenet om tillatelse i henhold til gitt
regelverk. Der det leies over lengre tid og det er overnatting, må leietaker gi
rom for renhold.

Renhold

Faktura for ekstra renhold utsendes i etterkant av arrangementet.

Timespris renhold: 475 kr. pr. time eks mva.

I de tilfeller arrangementet går over flere dager eller utenfor ordinær
arbeidstid, vil leietakeren få regning på ekstra renhold. Dette gjelder også
leietakere som omfattes av gratis leie.

Avlysning av arrangement

Dersom arrangementet blir avlyst , kreves det ikke leie for det bestilte lokalet
dersom melding om avlysning er gitt senest 2 arbeidsdager før arrangementet
skal av holdes.

Leieforhold som ikke dekkes av regulativet -

Rådmannen har myndighet tilaavgjore priser på leieforhold som ikke dekkes
av regulativet. Ved fastsetting av pris kan det innkalkuleres ekstra kostnader
ved renhold /vakthold som pga. arrangementet må foretas utenom vanlig
arbeidstid .

•



P OLI T I KK

I Utleiesatser for Halsahallen - fri tatt for MVA

2021

1.0 Time spri s - Halsahallen 250,00

Døgnpris - Halsahallen 6 790,00

Maks til kl. 12 dagen etter arr. Utover dette leie pr.t ime

1.1 Arrangement med varighet utover 1 dag, pris pr.døgn: 70 % av normal pris på
døan 2 og utover.

Halsahallen leies ut gratis til lag, foreninger og privatpersoner som tilbyr
aktiviteter fr barn og unge tom. 19 år.

Foreninger/ organisasjoner som kommer inn under voksenopplæringslover gis
1.2 gratis tilgang til Halsahallen for øving/trening (eks. sanglag, seniordans)

1.3 Time spri s - Amfiet 200,00

1.4 Kjøkken/vestibyle - pr. time 180,00

1.5 Miniatyrskytebane - pris 0,00

1.6 Andre bestemmelser

Erstatningsansvar

Skader og lignende som oppstår under leieforholdet må erstattes.

Overnatt ing/langtidsleie

Ved overnatting må det søkes brannvesenet om tillatelse i henhold til gitt
regelverk. Der det leies over lengre tid og det er overnatting, må leietaker gi rom
for renhold.

Renhold

Faktura for ekstra renhold utsendes i etterkant av arrangementet.

Timespris renhold: 475 kr. pr. time eks mva.

I de tilfeller arrangementet går over flere dager eller utenfor ordinær arbeidstid,
vil leietakeren få regning på ekstra renhold. Dette gjelder også leietakere som
omfattes av gratis leie.

Avlysning av arrangement

Dersom arrangementet blir avlyst, kreves det ikke leie for det bestilte lokalet
dersom melding om avlysning er gitt senest 2 arbeidsdager før arrangementet
skal av holdes .

•
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IBillettpriser svømmehallen - Kyr ksæterøra - fritatt for MVA

2021

Familie 50,00

Voksne 50,00

Barn 50,00

Utleie til grupper, pr time 227,00

Max døgnsats (Badstua leies ikke ut til private.) 868,00

Utleie av svømmehall forutsetter at ansvarlig leietaker kan f ramlegge liv redningsbevis.

Hemne Revmatikerforening får fri bruk av svømmehallen til sine treninger pga. tidligere økonomiske
bidrag til Hemne kommune øremerket for Svømmehall.

•
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J Regulativ for leie av kommunale boliger - trygde og omsorgsboliger - fritatt for MVA

Framtidige justeringer av utleieprisene skjer i henhold til husleielovens § 4-2, 1 gang pr år og baserer
seg på økningen i konsumprisindeksen f ra januar tom. januar. Økningen gjelder fra mars måned.

,

¢

Husleie kommunale utleieboliger korrigeres pr 01.03.2021 - 28.02.2022
Pr. mnd. tom.
februar 2021

Fjellveien, leil. 1 A 7 149,00

Fjellveien, leil. 3 B 7 149,00

Fjellveien, leil. 5 A 7 149,00

Stølan 34 A 6 496,00

Stølan 34 B (sokkelleilighet) 6 111,00

Stølan 34 C 6 496,00

Stølan 34 D (sokkelleilighet) 4 089,00

Stølan 34 E 6 874,00

Stølan 34 F 4 120,00

Stølan 34 G 6 298,00

Stølan 34 H 4  316,00

Stølan 34 1 3 900,00

Stølan 34 J 4 120,00

Stølan 34 K 4 120,00

Ånesheimen, leil. 4 6 913,00

Ånesheimen, leil. 6 6 913,00

Stølheimen, leil. 3 A 6 899,00

Stølheimen, leil. 3 B 6 899,00

Stølheimen, leil. 3 C 6 388,00

•
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Stølheimen, leil. 3 D 6 899,00

Stølheimen, leil. 3 E 6 899,00

Stølheimen, leil. 3 F 6 388,00

Stølheimen, leil. 3 G 6 899,00
- -

Stølheimen, leil. 3 H 6 899,00

Stølheimen, leil. 3 I 6 388,00

Støltunet. leil. 2, Stølan 2 E 6 899,00

Støltunet. leil. 3, Stølan 2 D 6 899,00

Støltunet. leil. 4, Stølan 2 C 6 899,00

Støltunet. leil. 5, Stølan 2 B 6 899,00

Støltunet. leil. 6, Stølan 2 A 6 899,00

Støa 2, leil. H0lOl 6 738,00

Støa 2, leil. H0102 6 738,00

Støa 2, leil. h0103 6 738,00

Støa 2, leil. h0104 6 738,00

Støa 2, leil. h0105 6 738,00

Støa 2, leil. u0101 6 738,00

Støa 2, leil. u0102 6 738,00

Støa 2, leil. u0103 6 738,00

Tiendbursveien 5 A 7 329,00

Tiendbursveien 5 B 7 329,00

Tiendbursveien 5 C 7 329,00

Tiendbursveien 5 D 7 329,00

Tiendbursveien 5 E 7 329,00
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,

,

,

,

Tiendbursveien 7 B 7 329,00

Tiendbursveien 7 C 7 329,00

Tiendbursveien 7 D 7 329,00

Tiendbursveien 7 E 7 329,00
- - - - -

Tiendbursveien 7 F 7 329,00

Tiendbursveien 7 G 7 329,00

Tiendbursveien 9, leil H0101 8 200,00

Tiendbursveien 9, leil H0102 8 200,00

Tiendbursveien 9, leil H0103 8 200,00

Tiendbursveien 9, leil H0104 8 200,00

Tiendbursveien 9, leil H0105 8 200,00

Tiendbursveien 9, leil H0106 8 200,00

- - - - - - - - a - -

Trygdebolig 1 leil 2 3 233,00

Trygdebolig 1 leil 3 3 233,00

Trygdebolig 1 leil 4 3 233,00

Trygdebolig 1 leil 5 3 233,00

Trygdebolig 1 leil 6 3 233,00

Trygdebolig 1 leil 7 3 233,00

Trygdebolig 1 leil 8 3 233,00

Trygdebolig 1 leil 9 3 233,00

Trygdebolig 1 leil 10 3 233,00

Trygdebolig 2, 19 A 3 409,00

Trygdebolig 2, 19 B 3 409,00

Trygdebolig 2, 19 c 3 409,00

Trygdebolig 2, 19 D 3 409,00
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Trygdebolig 3, 8 A 4 613,00

Trygdebolig 3, 8 B 4 613,00

Trygdebolig 3, 9 A 4 613,00

Trygdebolig 3, 9 B 4 613,00

Trygdebolig 3, 10 A 4 613,00

Trygdebolig 3, 10 B 4 613,00

Trygdebolig 3, 10 C 4 613,00

Trygdebolig 3, 11 A 4 613,00

Trygdebolig 3, 11 B 4 613,00

Trygdebolig 3, 12 A 4 613,00

Trygdebolig 3, 12 4 613,00

Trygdebolig 3, 13 A 4 613,00

Trygdebolig 3, 13 B 4 613,00

Trygdebolig 3, 14 A 4 613,00

Trygdebolig 3, 14 B 4 613,00

Hyllberget 32 (sokkel) 7 381,00

Hyllberget 34 (sokkel) 7 381,00

Hyllberget 36 (oppe) 7 890,00

Hyllberget 38 (oppe) 7 890,00

Arntrøvegen 16 5 423,00

Arntrøvegen 18 5 423,00

Glåmsmyrvegen 16 8 205,00

Glåmsmyrvegen 18 6 143,00

Glåmsmyrvegen 18 7 435,00

Glåmsmyrvegen 18 9 378,00

•
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Glåmsmyrvegen 24 6 402,00

Halsahagan 103 B 5 423,00

Halsahagen 103 A 5 212,00

Halsavegen 407 A 5 212,00

Halsavegen 407 B 4 696,00

Haugan 11 A 5 316,00

Haugan 11 B 5 316,00

Haugan 11 C 5 314,00

Haugan 13 A 2 434,00

Haugan 13 B 6 525,00

Haugan 15 B 5 899,00

Haugan 17 A 5 899,00

Haugan 24 - 6 421,00

Haugan 26 4 957,00

Skolevegen 3 A 4 352,00

Skolevegen 3 B 4 352,00

Skolevegen 5 A 7 253,00

Skolevegen 5 B 7 253,00

Trøavegen 39 B 5 262,00

Trøavegen 43 9 382,00

Trøavegen 45 5 212,00

Trøavegen 47 5 212,00

Trøavegen 49 A 4 663,00

Trøavegen 49 B 4 663,00

Trøavegen 53 A 4 046,00

Trøavegen 53 B 4 046,00

Trøavegen 53 C 4 663,00
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Trøavegen 53 D 4 663,00

Trøavegen 54 A 4 046,00

Trøavegen 54 B 4 482,00

Trøavegen 55 A 3 589,00
- - -

Trøavegen 55 B 3 959,00

Trøavegen 56 A 4 482,00

Trøavegen 56 B 4 482,00

Trøavegen 39 A 5 284,00

Trøavegen 69 A 5 785,00

Trøavegen 69 C 4 957,00

Trøavegen 69 E 4 314,00

Trøavegen 69 D 4 314,00

¢
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IV KULTUR

IRegulativ for utleiesatser fritidsklubben og sal Kulr' n - fritatt for MVA

2021

Utleiesats pr dag inklusive vasking for Hemne f ritidsklubb 1 200,00

Utleiesats pr dag inklusive vasking for Sal i kulr 'n 1 720,00

Andre bestemmelser
Salen leies ut gratis til lag, foreninger og privatpersoner som tilbyr aktivitet og tilrettelegger aktiviteter
for barn og unge.

Rådmannen kan regne tillegg for renhold/tilsyn som pga. arrangementets art må foretas utenom
ordinær arbeidstid.

For de som omfattes av gratis leie av lokaler, må det i de tilfeller arrangementet går over flere dager,
betales for ekstra renhold i løpet av arrangementet. Det betales etter medgått tid.

Rådmannen har myndighet til aavg ore priser på leieforhold som ikke dekkes av reglene. Ved
fastsett ing av pris kan det innkalkuleres ekstra kostnader ved renhold/vakthold som p.g.a
arrangementet må foretas utenom vanlig arbeidstid. I t illegg må det erstattes for skader o.l.

IRegulativ semesteravgift kulturskolen - fritatt for MVA

2021

Semesteravgift pr semester 1 485,00

Semesteravgift - før skolealder pr. semester
715,00

Materialavgift visuelle kunstfag pr semester 150,00

Instrumentutleie pr instrument 200,00

• 30% rabatt for elevplass nr 2 eller f lere

Det gis ikke flere rabatter på same elevplass .

•
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IHeim bibliotek  -  fri tatt for MVA

Tapt eller ødelagt materiale erstattes etter følgende satser 2021 2021

Materiale for Materiale for
voksne barn

-
Bøker 400,00 250,00

Lydbøker 500,00 300,00

Film 250,00 250,00

CD (musikk) 300,00 250,00

Tidsskrift 100,00 100,00

Språkkurs 1 000,00 1 000,00

Materialer innlånt f ra andre bibliotek 600,00 600,00

I Regulativ for utleiesatser Wesselgarden  -  fritatt for MVA

2021

Utleiesatser pr lån/uke. 610,00

Utleie over 1 uke, avtales med utleier

Utleie til salgsutstillinger avtales med utleier
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V GRUNNSKOLENE

IRegulativ for oppholdsbetalingssatser SFO - fri tatt for MVA

Tilbud Pris Kostpenger

Inntil 4 timer pr uke - - Kr. 620,00 Pr. måned

Inntil 9 timer pr. uke Kr. 1 060,00 Kr. 72 ,00 Pr. måned

Over 9 timer pr. uke Kr. 1 780,00 Kr. 77 ,00 Pr. måned

Kjøp av feriedager for elever med SFO-plass Kr 130,00 Kr 26,00 Pr. dag

Kjøp av feriedager for elever uten SFO-plass Kr 285 ,00 Kr 26,00 Pr. dag

,
Søskenmoderasjon
Det blir gitt søskenmoderasjon for barn fra samme familie med fast plass på SFO, med 30 % for barn

nummer 2 og 50 % for øv rige barn. Det barnet som har det dyreste tilbudet regnes som barn nummer

1. Det gis ikke søskenmoderasjon på kjøp av feriedager.

Det betales for kjøpt SFO-tilbud den 20 . hver måned.

Prisen for opphold fastsettes av kommunestyret i Heim kommune. Ved hovedopptak betales fra

opptaksdato. Det serveres et måltid etter skoleslutt .

IUtleiesatser kantine Sodin skole - fritatt for MVA

2021

Utleie pr. dag inkl. renhold Kr 1 250 ,00

IKantinepriser elever - fritatt for MVA

2021

Dagspris i kantinene ved grunnskolene for elever inkl drikke Kr 18,00
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IVoksenopplæring - fritatt for MVA

2021

Timepris pr. deltaker Kr 72 ,00

Norskprøven skriftlig (3 delprøver) Kr 620,00

Norskprøven muntlig Kr 620,00

Samfunnskunnskapsprøven Kr 310,00

Statsborgerprøven Kr 310,00

•
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VI DIVERSE

I Gebyr formidlingslan - fritatt for MVA

2021

Gebyr formidlingslån/startlån - - Rente + 0,25%

IPrivat bruk av kommunens biler - fritatt for MVA

2021

Gjeldende
Sporadisk bruk av kommunens biler. Jf r prosedyre «Bruk av kommunens biler» statens reise

regulativ

I Kommunale vielser - fritatt for MVA

2021

Vielse er gratis dersom minst en av partene har bostedsadresse i Heim kommune,
eller personer som ikke er bosatt i Norge, men som oppfyller vilkårene etter Gratis
Ekteskapsloven kap. 1

Vielse for andre Kr 2 100,00

IKantinepriser ansatte - inkl. MVA

2021

Dagspris i kantiner for ansatte inkl. drikke Kr 29,00

For personalet i de kommunale barnehagene inkl. drikke pr. dag Kr 15,00

Rådmann får fullmakt til a fastsette leiepris for de lokaler som ikke omtales av
regelverket.
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