Vedtak i Kommunestyret 2019, ikke ferdig oppfulgt i 2019 og 2020
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Opprusting av uteområder
skoler og barnehage
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Plan for Storvik skole
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Revisjon av retningslinjer
for innkjøp
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Saks
beh

Vedtak

Oppfølging
juli/august 2019

Oppfølging
januar 2020

SL

Det bevilges kr 200 000 for å ferdigstille uteområder Inndyr
skole og Sørarnøy skole og barnehage. Beløpet finansieres
gjennom bruk av ubunden kapitalfond.

Rektorene jobber
med dette, ikke
ferdigstilt august
2019.

2018
/110
5

JOJ

1. Det er montert
lekeapparater på
Inndyr skole.
Arbeidet er
ferdigstilt.
2.Sørarnøy: Alle
mattene for
underlag er
kommet.
Forventes ferdig
våren 2020.
Lokale
interessenter har
levert skisse til
løsning, og forslag
til
budsjett/økonomi
for
barnehagedriften.
Det opptas
forhandlinger om
dette. PEU får
orientering om
dette i møte
18.02.20.

2019
/575

SL

1.

Det utarbeides en takst på bygget.

2.

Det innledes en debatt/dialog med lokale interesser om
videre drift av bygget. Lokale interesser presenterer en
skisse for løsning til møte i Plan og eiendomsutvalget i
september 2019.

3.

Lokalutvalget koordinerer innspillene og er talsmann
ovenfor kommunen.

 Kommunestyret ber om at kommunale retningslinjer og
veiledning for offentlige anskaffelser revideres i løpet av
høsten 2019.
 Inntil da følges lov om offentlige anskaffelser med
forskrifter.

Takst er under
produksjon. Lokale
interesser
presenterer en
skisse for løsning
til møte i Plan og
eiendomsutvalget
i september 2019.

Kommer til
politisk behandling
høsten 2019.

Gjeldende
retningslinjer og
veiledning for
offentlige
anskaffelser ble
laget for alle
kommunen av SIIS.
Den enkelte
kommune gjorde

Oppfølging
juli/august
2020
Sørarnøy:
beregnes ferdig
høsten 2020.

Oppfølging januar
2021

Det ble avholdt
et møte med
ungdomslaget i
mars. Dette ble
informert om i
PEU i mai.
Saken er
fremdeles
uavklart.

Saken utsettes til
våren 2021 i påvente
av en forbedret
koronatilstand slik at
det kan
gjennomføres fysisk
møte mellom
kommunen og
Lokalutvalget,
ungdomslaget og
andre
næringsintressenter i
bygda Storvik.
Deretter tas det en
politisk beslutning
om hvorvidt
bygningsmassen skal
avhendes eller
beholdes.
Avventer samarbeid
med øvrige salten
kommuner.

Kommunedirekt
øren sjekker
med
rådmannsutvalg
et i september
2020

2. Sørarnøy:
Klatrestativ er
kommet opp.
Edderkoppdesse
monteres våren
2021.

tilpasninger
etterpå. Saken er
drøftet i
rådmannsutvalget
i Salten, og det er
til vurdering om
man skal lage nye
felles
retningslinjer for
kommunene.
1212
19

108/
19

Budsjett 2020,
handlingsdel og
økonomiplan 2020-2023

2019
/510

MS

1. Gildeskål kommunes driftsbudsjett for 2020, handlingsdel og
økonomiplan for 2020 – 2023 vedtas med de økonomiske
rammer pr hovedansvar slik det fremkommer i tabellen
nedenfor.
Her er mer tekst
2. Investeringsbudsjett for 2020 og økonomiplanperioden 2020
– 2023 vedtas med de prosjektene og finansiering slik det
framkommer i tabellen nedenfor. Rådmannen gis fullmakt til
å foreta låneopptak til investeringene og til å godkjenne
lånevilkårene.
Nr
P.nr
Prosjektnavn
2020
2021
1

3008

Velferdsteknologi

2

6036

Opprusting veilys

3

NY

Gatelys Nygårdsjøen

2,1

4

2021

1

5

X

Sørarnøy skole
ventilasjon og
brannsikring
Boligsatsing Boliger

6

NY

7

4705

8

NY

Boligsatsing utvikling
egne tomter
Nygårdsjøen
Renovering tekniske
anlegg GIBOS
Varmeanlegg (miljø)

9

6912

Skilting

10

1005

11

4051

12

NY

Ny aksjekapital i
Gildeskål Invest AS
Industriarealer – erverv
og opparbeidelse av nye
Kirkestedet –
arbeidspakker

Budsjettet er lagt
inn i Visma.
Budsjettet med
hovedoversikter
og
kommunestyrets
vedtak sendes til
Fylkesmannen i
uke 2.
2022

0,8

0,5

0,5

1

1

1

2023 Pkt 3 og 4
behandles i
0,5
kommunestyret
1 120320.
De øvrige
punktene er under
utarbeidelse/iverk
settelse.

0,75

20
0,75

3

3

3,5

5

5

0,1

0,1

0,1

2

2

2

2

10

5

5

5

1

3

3

3

Pkt 1-12
rapporteres i
tertialrapporten
e.
Pkt 13:
A. Oversikt
tilgjengelig
næringsareal:
Sak kommer til
behandling
høsten 2020
B. Solvikhaugen
boligfelt:
Kontrakt for
salg av
Solvikhaugen er
signert av
begge parter.

2. Velferdsteknologi;
Inngått rammeavtale
med Netnordic for
innkjøp av
velferdsteknologiske
løsninger (utstyr,
programvare o.a)

C. En
arbeidsgiverpoli
tikk for
framtida:
Prosjektgruppe
«Arbeidsgiverp
olitikk for
fremtida» er
opprettet, se
kst 030420.

Nygårdsjøen
eldresenter Kapasitet innen pleie
og omsorg ble
fremlagt.

D. Et løft for
barn og unge i
Gildeskål:
Prosjektet har
blitt utsatt av

4. Mandat og prosess
for å utrede ny
omsorgsstruktur er
vedtatt. Arbeid er
startet og skal legges
frem til politisk
behandling vår 2021
Vedr. Driftsbudsjett;

Kopi av brev der
kommunen hat gitt
tilbud til omliggende
Salten om ledige
omsorgplasser.
A: Det er avtalt med
utvalgsleder at det
skal orienteres om
ledige næringsarealer

13

8000

Brannsikring – kirker

14

8000

Oppgraderinger– kirker

15

NY

Aktivitetsparker

16

NY

17

1,15
0

1

3,735

2,508

0,75

0,75

NY

Brannsikkerhet, inkl
ansatte
Vinterhage GIBOS

18

NY

Utebod Inndyr skole

0,1

19

NY

20

NY

PC og digitale verktøy
barnehage og skole
AV-anlegg
kommunestyresalen +
infoskjermer
Tankbil for å sikre
slukkevannsforsyning
KLP

21

NY

22
23
24

4027

25

FSK

26

2

0

1

1

0,4

1,2
0,9

0,9

0,9

0,9

5

4

4

4

2

13

Tomtearealer for
boligbygging Våg
Stedsutvikling

1

22

38,4

0,15

1,2,6,9,10,11,12
,15,19,20,22
4,5,7,8,13,14,16
,17,18,21,24,25
3,15,26

45,935
Finansieringsf
orm
Fond
Lån
Refusjon fra
andre
Overføring fra
drift
Tomtesalg

43,708

2020

2021

20,285

13,408

13,5

13,4

16

24,7

4,5

21

4,65

1,6

4

4

4

4

1
45,935

43,708

22

38,4

3. Rådmannen legger fram forslag til mandat og prosess for å
utrede ny skolestruktur i Gildeskål kommune. Forslaget
legges fram i første kommunestyremøte i 2020.

E.
Dokumentasjon
en legges fram
når dette er
klart.

og vises på skjerm
direkte i møte. Det
har foreløpig ikke
satt av tid til dette i
møtene.
D. Et løft for barn og
unge i Gildeskål:
Prosjektet har blitt
utsatt av hensyn til
kapasitet i
koronaperioden.
E. Dokumentasjonen
legges fram når dette
er klart.

Avsetning til Ubundet
kapitalfond
Dypvannskai Sørarnøy

Nummer

23
SUM

1

2

Sum

23

1

hensyn til
kapasitet i
koronaperioden
.

2022

2023

4. Rådmannen legger fram forslag til mandat og prosess for å
utrede ny omsorgsstruktur i Gildeskål kommune. Forslaget
legges fram i første kommunestyremøte i 2020.
5. De tiltak og mål for HA-områdene 1-9 som fremgår av
handlingsdelen og økonomiplanen vedtas som tiltak og mål
for Gildeskål kommune i økonomiplanperioden 2020-2023.
6. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3a, videreføres i
2020 utskriving av eiendomsskatt for hele kommunen.
Alminnelig skattesats i Gildeskål kommune er 7 promille. I
medhold av eiendomsskatteloven § 12 a) differensieres
satsene. Ved utskriving av eiendomsskatt for
næringseiendommer benyttes 7 promille. For øvrige
takstpliktige eiendommer benyttes 4,3 promille. Ved
taksering og utskrivning av eiendomsskatt benyttes
kommunens skattevedtekter (eskl. § 10) vedtatt i
kommunestyret den 12. desember 2019.
Det vedtas nye takster for eiendomsskatt for kommende 10årsperiode fra og med 2020, jfr eskl § 8 A-3 (2). Ordinær
eiendomsskattetaksering av nye eiendommer og
omtaksering av eiendommer med vesentlig verdiendring
(økning/reduksjon) i løpet av perioden, skjer med hjemmel i
eiendomsskatteloven § 8A-3 (5). Unntatt er
eiendomsskattegrunnlaget for kraftproduksjonsanlegg som
fastsettes av ligningsmyndighetene etter bestemmelser i
eiendomsskattelovens § 8 B-1.
I forbindelse med nye regler for skattlegging av tidligere verk
og bruk, skrives det ut skatt på det særskilte
skattegrunnlaget redusert med to syvendedeler i 2020, jfr.
eiendomsskattelovens overgangsregel til §§ 3 og 4.
7. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstavene a), b), og
c) fritas følgende eiendommer for eiendomsskatt:
a) Stiftelser eller institusjoner (lag og foreninger) som tar
sikte på å gagne en kommune.
b) Bygninger som har historisk verdi.
c) Boliger som er bygd/ ferdigstilt fra og med 2010. Fritaket
gjelder for alle boliger bygd etter 2011 og i 5 år for hver
enkelt bolig. Blir boligen omgjort til fritidsbolig/ hytte i
perioden frafalles fritaket. Fritaket er ment å stimulere til
nye etableringer og bygging av flere boliger i kommunen og
gjelder derved ikke oppbygging eller oppussing av
eksisterende boliger.

Kommunestyret i Gildeskål gir ikke fritak for eiendomsskatt
etter eiendomsskattelovens § 7 d) ”Bygning og grunn i visse
luter av kommunen”.
8. Bunnfradrag jfr. eiendomsskattelovens § 11, 2. ledd settes til
kr 50.000,9. Eiendomsskatten skal faktureres over 4 terminer; mars, juni,
september og november.
10.Ved utskriving av forskuddsskatt og forskuddstrekk for 2020,
og ved endelig utregning for samme år, benyttes høyeste
lovlige satser.
11.Betalingsregulativet vedtas slik det fremkommer i vedlagte
dokument. Det beregnes 100 % selvkostdekning på gebyr for
vann, avløp, feiing, regulering, byggsak og oppmåling. Gebyr
for vann, avløp og feiing faktureres over 4 terminer sammen
med eiendomsskatten. Gebyr for regulering, byggsak og
oppmåling faktureres etter bestilling. Utleie av kulturhuset
videreføres som i 2019.
Sak på leie av gymsaler og kulturhus til ulike formål
oversendes Levekårsutvalget i løpet av 2020.
12. Endringer fra Kommunestyret som er innarbeidet i tabellene
i pkt 1 og pkt 2:
Vedr. driftsbudsjettet:
1. Nygårdsjøen eldresenter legges ikke ned.
Administrasjonen bes til første budsjettregulering, dvs
etter første tertialrapport, om å legge frem en utredning
vedrørende kapasitetene innenfor pleie og omsorg. Vi vet
situasjonen pr nå, men ønsker å få kartlagt behovet
framover i forhold til antatt befolkningsutvikling.
I tillegg ønskes det dokumentert at Gildeskål kommune
ved ordfører og rådmann har tilbudt ledig kapasitet, dvs.
både sykehjemsplasser, omsorgsplasser og plasser i
bofellesskap, til øvrige Salten-kommuner.
2. Da kommunen har behov for å redusere sitt driftsnivå, ser
vi at det blir vanskelig å inkludere nye tiltak i budsjettet.
Nytt foreslått tiltak, Merkurprogrammet, tas derfor ut av
budsjettet. Dette reduserer kostnadene med kr. 250.000,-.

3. Da kommunen ideelt sett av forsiktighetshensyn ikke
burde budsjettere med overførsel fra Havbruksfondet som
inntekt, samt at vi maksimalt tidligere har fått ca. 27
MNOK, foreslår vi å redusere inntekten til 27 MNOK. Dette
betyr reduserte inntekter med 3 MNOK.
4. Da en stor del av kommunens budsjett består av lønninger
og reduksjon av totale lønninger er eneste måte å effektivt
kunne redusere kommunens driftsnivå på foreslår vi at det
innføres stillingsstopp og at alle vakanser skal vurderes av
økonomiutvalget (formannskapet) før ny tilsetting i
stillinger eventuelt foretas. Dette gjøres ikke gjeldende for
stillinger hvor det av hensyn til liv og helse er avgjørende
at stillingene beholdes og bemannes opp umiddelbart.
På alle hovedansvar (HA) reduseres lønnspott med 4% i
2020 og dette holdes ut økonomiplanperioden.
Rådmannen kommer tilbake med budsjettregulering for
hvordan dette løses rent praktisk i første
kommunestyremøte 2020.
Dette gir en redusert kostnad på ca 6,5 MNOK.
5. Budsjettet til godtgjørelse til politikerne økes med kr.
200 000,- da det vil gjennomføres en revidering av
godtgjørelsesreglementet tidlig i 2020.
6. Budsjettpost for kulturmidler økes med kr. 50.000,-, mens
budsjettposten for vennskapskommunesamarbeidet
reduseres med kr. 50.000,-.
Vedr. investeringsbudsjettet:
7. Budsjettpost for industriarealer, erverv og opparbeidelse,
økes med 5 MNOK i 2020 til 10 MNOK. Finansieres med
bruk av ubundet kapitalfond.
8. Budsjettpost for PC og digitale verktøy skoler og
barnehager økes til 2 MNOK i 2020. Finansieres med fond
slik allerede foreslått. Budsjettpost for 2021 tas bort.
På dette vis blir det allerede neste år midler til å fullføre
innkjøp av manglende digitale tavler og manglende PCer.
9. Prosjekt dypvannskai Sørarnøy prioriteres inn i
investeringsbudsjettet med 2 MNOK i 2020 og 13 MNOK i
2021. Prosjektet finansieres med låneopptak.

10.For prosjekt opprusting veilys gjøres følgende
omprioritering: Tidlig i 2020 legges det fram sak for PEU og
KST vedr nødvendige utvidelser av veilys der hvor det pr
nå mangler lys. Etablering av nye nødvendige lys
prioriteres av hensyn til trafikksikkerheten gjennomført i
2020. For påfølgende år fortsetter rehabilitering av
eksisterende veilys etter planen og innenfor gitt ramme.
11.Det settes av 1 MNOK til innkjøp av tomtearealer for
boligbygging på Våg.
Finansieres med bruk av lån.
12.Prosjekt oppgradering av kirker tas bort i 2020, dvs.
reduksjon av låneopptak med 1 MNOK.
13.Budsjettpost(er) til næringsutvikling økes for 2020 til
totalt 8 MNOK. Budsjettposten finansieres dels over drift
og dels via fond.
13. Følgende saker kommer til politisk behandling:
A. Vi trenger en oversikt over tilgjengelig næringsareal for å
planlegge for framtida. For å kunne tilby næringslivet
tilgjengelig næringsareal skal det skal gjøres politiske
prioritering av nytt næringsareal som kan utvikles.
Oversikt og forslag til hvilke arealer som kan utvikles skal
komme til behandling i PLU og FSK i løpet av 2020.
B. Solvikhaugen boligfelt: I førstkommende møte i PLU
legges det fram en plan for framdrift, der et alternativ skal
være salg av tomter til en langt lavere pris for å få utviklet
området. Vi har ingen tid å miste i boligutviklingsarbeidet.
C. En arbeidsgiverpolitikk for framtida.
Gildeskål Kommune skal i 2020 sette i gang en satsing på
«rett person på rett plass» som det viktigste
satsingsområdet i en ny personalpolitisk plan.
Prosjektet skal ha administrasjonsutvalget som
styringsgruppe. Prosjektet skal ha fokus på
kompetansekartlegging, strategisk tilnærming til
kompetanseheving på ansatte i organisasjonen ut fra
framtidig behov, rekruttering av medarbeidere og, ikke
minst, å beholde og gi muligheter for utvikling for de
dyktige medarbeiderne vi har i Gildeskål.

D. Et løft for barn og unge i Gildeskål. Det organiseres i 2020 et
prosjekt for å finne ut hva vi skal gjøre i Gildeskål for å gi
våre barn og unge en bedre oppvekst og større trivsel.
Forslag til prosjektplan utarbeides med bakgrunn i
ungdataundersøkelse og ungdomshøring. Prosjektplanen
oversendes LKU for innspill og behandles i FSK og KST før
iverksettelse, og skal minimum inneholde følgende
momenter i gjennomføringsdelen:
o En god beskrivelse av hva barn og unge selv mener de
mangler for å oppleve større trivsel og en trygg og god
oppvekst
o Prioriteringer og kostnadsestimat for tiltak til politisk
behandling
o Vurdering av om det er hensiktsmessig å utarbeide en
egen kommunedelplan for barn og unges trivsel
E. Gildeskål kommune er helt avhengig av å få bedret offentlig
kommunikasjon og kollektivtilbudet for å være i stand til å
oppfylle målene i samfunnsplanen om å være en del av en
større bo- og arbeidsmarkedsregion. Det fremmes sak som
viser hvilken kommunikasjon Gildeskål Kommune har hatt
opp mot NFK i forkant og i etterkant av omlegging av
båtrutene, slik at vi kan få en langt bedre dialog med NFK
enn det som har vært rundt hurtigbåtrutene i Gildeskål.

