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Kommunedirektørens innledning 
Kommunedirektøren legger med dette frem forslag til kommuneplanens handlingsdel 2020-
2023 med tilhørende økonomiplan for perioden og årsbudsjett for 2020.  
 
Forslaget viser at Sømna kommune sin økonomiske situasjon er presset og at man ikke har 
klart å gjennomføre nødvendige kostnadsreduserende tiltak i året som har gått. 
Dette i tillegg til at det har kommet krav til nye lovpålagte oppgaver som kommunen skal 
levere i 2020, gjør at handlingsrommet til kommunen er svært begrenset.  
 
Kommunen skal gjennom sine roller som tjenesteyter, samfunnsutvikler, myndighetsutøver 
og demokratisk aktør sikre bærekraftig utvikling samtidig som driften ivaretas. 
Kommuneøkonomien er ett av midlene for å sikre innsats på de fire områdene, og 
økonomiplanen er et redskap for å prioritere mellom alternative innsatsmuligheter innenfor 
rammene. 
 
Budsjettforslaget bygger på Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020, andre signaler fra 
statlige myndigheter samt egne lokale vurderinger og forutsetninger. Disse 
rammebetingelsene sammen med lokale politiske vedtak og overordnede planer, legger 
grunnlaget for den kommunale tjenesteproduksjonen de fire neste årene.  
 
God økonomistyring er fundamentalt for at vi skal produsere gode, forutsigbare og effektive 
tjenester til de vi er til for. Samtidig er det fornuftig å ha et disposisjonsfond og et årlig 
overskudd som gjør oss robust nok til å takle «motbakkene» når disse eventuelt oppstår.  
Den statlige normen for å måle om en kommune har en sunn økonomi går ut på å måle 
netto driftsresultat opp mot driftsinntekter. Normen er at netto driftsresultat bør være 1,75 
% av driftsinntektene. I fremlagt økonomiplan har man ikke klart å imøtekomme denne 
normen. Dette tilsier at Sømna kommune må bruke 2020 til et omstillingsår for å klare å 
tilpasse driften til inntektsnivået til kommunen. Om ikke vil disposisjonsfondet være spist 
opp ved utgangen av planperioden. Viktigst blir det derfor å prioritere områdene oppvekst 
og PLO som utgjør halvparten av kommunens budsjett. 
 

Avslutningsvis ønsker kommunedirektøren å rette en stor takk til alle medarbeidere i Sømna 
kommune. Det er takket være deres daglige innsats at vi leverer gode kommunale tjenester 
til våre innbyggere - dette til tross for at de økonomiske rammene oppleves som trange.  

 

Sømna, november 2019 
 

Ben Andre Graven 
Konstituert kommunedirektør 
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Kommunestyrets vedtak 
 

1) Kommunestyret vedtar kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og 
årsbudsjett med et netto negativt driftsresultat på 7.766.907. Dette tilsvarer -3,58% 
av driftsinntektene. 

 

2) Investeringsregnskapet for 2020 vedtas med en låneramme på 34.660.000,-. Av 
lånerammen utgjør lån til VAR-området og lån til videre utlån totalt 10.040.000,-. 
Hver investering med tilhørende finansieringsplan skal vedtas av formannskapet. 

 

3) Tiltak nr. 0118 investeringsbudsjettet s. 21.  Kultur og kommunehus reduseres fra 
350 000,- til kr. 200.000,-. Administrasjonen lager ny plan for arbeidet iht. denne 
gitte rammen.  Dette er på grunn av at Sømna kommune ikke er i en situasjon der det 
er handlingsrom for bygging av nytt kulturhus.  Bevilget beløp på kr. 200.000,- skal 
brukes til utredning av nye lokaliteter for kommunehus, lokaler til kulturskolen og 
bibliotek. Det kan utredes bruk av eksisterende bygningsmasse i kommunen og evt. 
nybygg. 

Tiltak nr. 0518 fjernes eksemplet "buldrehall mm" fra beskrivelsen, da alle 
uorganiserte tilbud bør behandles likt i denne utredningen. 

 

4) Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og årsbudsjett vedtas uten 
økonomireglementets punkt 2.3, kulepunkt 5; «oppstilling over driftsinntekter og –
utgifter fordelt på funksjon innen hvert ansvarsområde. 

 

5) Administrasjonen bes fortsette omstillingsarbeidet i organisasjonen, herunder en 
kostnadseffektiv tjenesteproduksjon, digitalisering, økt bruk av kostnadseffektive 
innkjøpsavtaler og økt bruk av interkommunale samarbeidsløsninger. 

 

6) Kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomføre en økonomianalyse av 
enheten pleie og omsorg, og det skal iverksettes kostnadsreduserende tiltak innenfor 
oppvekst jamfør funn i økonomianalysen vedtatt i sak 25/19. 
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7) Skatteleggingen av eiendom for 2020 legges opp i tråd med føringer regjeringen har 
lagt opp til i statsbudsjettet for 2020, og settes til 5 promille. Bunnfradraget 
reduseres fra 100.000,- til 50.000,-. 

 

8) Kommunestyret vedtar prioriteringer for spillemidler som presentert i 
kommuneplanens handlingsdel. 

 

9) Det opprettes en frivillighetspris i Sømna. Midlene hentes fra kommunestyrets post 
for reserverte 149000 10021. Denne posten reduseres fra 105 000 til 95 000. 
Motpost 147000 18004. 

 

10) Enhetenes rammer blir som følger: 
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Om dokumentet 
I KS sak 4/17 kommunal planstrategi i februar 2017 ble det vedtatt at kommunen skal 
videreutvikle plan- og styringssystemet og at kommuneplanens pålagte handlingsdel skal slås 
sammen med økonomiplanen. Dette gjøres for å få en bedre kobling mellom kommunens 
planer og økonomistyringen.  

En vellykket og målrettet kommunepolitikk er avhengig av en god sammenheng mellom 
politikk og økonomi. God økonomistyring gir økt politisk handlingsrom, både på kort og lang 
sikt. Samtidig trenger økonomistyringen klare politiske føringer for hva som er 
kommunestyrets satsingsområder og hovedstrategier. Disse føringene er lagt i 
kommuneplanens samfunnsdel. I et godt plansystem gir samfunnsdelen føringer for arbeidet 
med handlingsdel som også knyttes til økonomi og budsjettplan. Handlingsdelen skal angi 
hvordan samfunnsplanen skal følges opp de påfølgende årene og kommuneplanen ligger til 
grunn for kommende års prioriteringer.  

Økonomiplanen utarbeides årlig og omfatter siste årsregnskap, inneværende års budsjett og 
de fire neste budsjettår. Økonomiplanen skal bygge på kommunens langsiktige del, de 
forutsetninger og økonomiske anslag som fremgår av kommuneproposisjonen, revidert 
nasjonalbudsjett og statsbudsjettet. 

Tiltak i de oppdaterte kommunedelplanene og temaplanene som har en økonomisk kostnad 
løftes inn i handlingsdelen, som for eksempel temaplan for habilitering og rehabilitering. I 
tillegg er flere planer, som blant annet rusmiddel-politisk handlingsplan og kommunedelplan 
for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser, nå inkludert i handlingsdelen.  

Det er mange dokumenter og prosesser som danner grunnlaget for denne planen. I linken 
under finnes de mest sentrale dokumentene: 

http://www.somna.kommune.no/tjenester/planer-og-okonomi/planer/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.somna.kommune.no/tjenester/planer-og-okonomi/planer/
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Prosess 
Arbeidet med kommuneplanens handlingsdel bør være en pågående prosess gjennom hele 
året. Det vil bidra til en kontinuerlig forbedring av arbeidet slik at effekten og nytten styrkes 
med tanke på økt politisk gjennomføringskraft, gode debatter, forenkling og bedre 
involvering av innbyggere og ansatte. Prosessen rundt økonomiplanen skal følge plan vedtatt 
av kommunestyret innen juni hvert år (Økonomireglement Sømna kommune). Nytt 
kommunestyre trådte i kraft den 17.10 og i sak 69/19 Organisering av arbeidet med budsjett 
2020 og økonomiplan 2020-2023 ble videre prosess vedtatt. Under følger vedtaket, samt 
hovedtrekkene av hvordan arbeidet har vært lagt opp. 

 

Kommunestyrets vedtak 

1. Kommunestyret vedtar plan for arbeidet med budsjett 2020 og økonomiplan 2020-
2023. 

2. Formannskapet samt en representant fra hvert parti som ikke sitter i formannskapet 
skal være styringsgruppe for budsjettarbeidet. To tillitsvalgte fra 
arbeidstakerorganisasjonene møter med tale- og forslagsrett. Konstituert 
kommunedirektør/økonomisjef og fagleder for plan og utvikling utgjør sekretariat for 
arbeidet. 

3. Styringsgruppa er prosjektansvarlig. 

4. Budsjettresultat: 

a. Netto driftsresultat i null for 2020 og med målsetting om å oppnå 1,75 % av 
driftsinntektene i løpet av økonomiplanperioden. 

b. Nye låneopptak bør ikke overstige budsjetterte avdrag. 

 

 

Medvirkning/involvering 
I forbindelse med revidering av kommuneplanen i 2017 ble det lagt opp til en bred 
involvering av kommunens innbyggere. Det ble avholdt 5 grendemøter, 5 gjestebud og 
ungdoms-politisk dag. Til sammen kom det inn over 400 innspill som ble nøye gjennomgått. 
Mange av innspillene er tatt med i den overordnede kommuneplanen. Flere av innspillene 
var konkrete tiltak og de er vurdert nærmere i arbeidet med handlingsdelen og andre planer. 
Handlingsdelen har vært til behandling i ungdomsrådet, eldrerådet og rådet for personer 
med nedsatt funksjonsevne.  
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Det har vært avholdt 3 styringsmøter mellom stab og ledergruppe og flere møter med 
ledergruppa gjennom året. Det har vært avholdt 1 møte med fagforeningene. Det ble gitt 
tilbud om flere, men etter en vurdering ble det enighet om at det er nok at 2 fra 
fagforeningene møter i utvalg for budsjett.  

 

Møteplan 

Dato Utvalg  

23.10 1. møte utvalg for 
budsjett 

Administrasjonen legger liste over investeringstiltak 
for 2020-2023 med forslag til prioriteringer 

13.11 2. møte utvalg for 
budsjett  

Administrasjonen legger frem endelig budsjettforslag 
til investeringsbudsjett for 2020-2023 samt forslag til 
driftsbudsjett i balanse. 

22.11 3. møte utvalg for 
budsjett 

Administrasjonen legger frem endelig budsjettforslag 
til driftsbudsjett i balanse. Presentasjon av 
handlingsdelen 

04.12 Formannskapsmøte Endelig behandling av økonomiplan med 
handlingsdel 2020-2023 

19.12 Kommunestyremøte Endelig behandling av økonomiplan med 
handlingsdel 2020-2023 

 

Som beskrevet øverst i dette punktet bør arbeidet med budsjett være en pågående prosess 
gjennom hele året. Vi ser det derfor nødvendig at prosessen for 2021 utvikles i enda større 
grad. 
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Status, utvikling og utfordringer 
 

Folketallsutvikling og befolkningsframskriving 
 

1982 innbyggere ved utgangen av 2019.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De siste 9 årene har folketallet i kommunen ligget ganske stabilt på litt over 
2000 innbyggere. Ved inngangen av året var folketallet 2020, mens  det ved 
utgangen av kvartalet er nede på 1982.  
 
SSB utgir annet hvert år framskrivninger for folketall (siste juni 2018). Her har vi satt 
opp to tabeller. Den ene viser forventet folketallsutvikling i femårsintervaller frem 
til 2040 og den andre viser fordeling i alder/kjønn. Kommunen har lagt hoved-
alternativet; middels vekst til grunn i forhold til fruktbarhet, levealder, innenlandsk 
flytting og innvandring (MMMM). Det vi ser er at dagens folketall allerede nå er på 
det nivået som man forventet å være på rundt 2027-2028, basert på fjorårets 
framskrivning. 
 

 
 
 
 
 

År 2020 2025 2030 2035 2040 

Folketall 2009 1990 1977 1953 1929 
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De ulike forutsetningene som ligger til grunn vil ha stor betydning for resultatene. Det vil 
alltid være stor usikkerhet knyttet til alle forutsetningene, og spesielt i små kommuner er det 
stor usikkerhet i forhold til befolkningsframskrivingene.  

 
Legger vi alternativet LHML til grunn, det vil si lav fruktbarhet, høy levealder, 
middels innenlandsk flytting og lav innvandring, vil befolkningsframskrivingen for 
kommunen se slik ut: 

 
 
 
 
 
Basert på middels vekst er fordeling i alder og kjønn slik: 
 
År 2020 2025 2030 2035 2040 

Menn 

0-15 186 167 155 149 144 

16-18 36 48 37 33 33 

19-34 199 192 190 169 157 

35-66 422 414 422 419 401 

67-74 96 85 101 112 119 

75 + 90 120 124 133 155 

Kvinner 

0-15 162 145 142 143 137 

16-18 41 32 29 27 30 

19-34 142 140 129 119 109 

35-66 416 408 394 367 351 

67-74 105 96 93 117 117 

75 + 114 143 161 165 176 

 

År 2020 2025 2030 2035 2040 

Folketall 2003 1977 1954 1931 1899 
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Kvalitet 
Kommunebarometeret gir en årlig oversikt og rangering av norske kommuner både innenfor 
økonomi og ulike tjenesteområder. For Sømna kommune sin del viser Kommune-
barometeret 2019 (som viser tilstanden året før) en nedgang på 92 plasser til 283. plass av 
423 kommuner. Plasseringen er justert med hensyn til økonomiske rammebetingelser. 
Nøkkeltallene er en god del svakere enn hva økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Ser man 
bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 270. 
plass. Samlet sett er nøkkeltallene til Sømna relativt marginalt svakere enn normalen i 
Kommune-Norge.  

Rangeringene må tas for det de er - indikasjoner - men barometeret kan danne grunnlag for 
diskusjoner om økonomi, tjenestekvalitet, innovasjonsbehov etc. 

 

Kommunebarometeret - utvikling over tid 

 

Kommunen er helt i toppsjiktet innenfor saksbehandling og blant topp 100 innenfor vann og 
avløp. De svakeste plasseringene ligger innenfor skole, kultur, miljø og ressurser, samt 
kostnadsnivået til kommunen.  

Grunnskolens resultater henger sammen med andel elever med spesialundervisning, svake 
resultater i 10.trinn, andelen lærere som oppfyller kompetansekravene og ingen tilbud om 
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leksehjelp 1-4. klasse. Resultatene følges nøye opp i samarbeid med Fylkesmannen. Les mer 
under skole.  

Kommunen scorer dårlig på kultur. Dette skyldes i hovedsak at flere områder innen kultur er 
mindre prioritert. Det brukes få midler, spesielt til overføring til frivillige, samt 
aktivitetstilbud til barn og unge. Tallene er noe misvisende, da vi f.eks. i overføringene til 
kirken har avsatt midler til å drifte ungdomsklubb og det er kun kommunale fritidsklubber 
som telles her. Biblioteket er lavt besøkt, men kulturskolen trekker imidlertid noe opp.  

Resultatet på miljø og ressurser skyldes i hovedsak arealeffektivitet. Kommunen har stor 
andel formålsbygg per innbygger.  

Barnehagen har hatt en stor nedgang siden 2018. Siden kommunene har det samlede 
ansvaret for å levere barnehagetjenester til innbyggerne, er også nøkkeltall for private 
barnehager knyttet til pedagognorm og fagutdanning tatt med. Dette slår uheldig ut for den 
den totale rangeringen innen barnehage. 

 

Folkehelse 
Innbyggernes samlede helsetilstand er avgjørende for det kommunale utgiftsnivået i årene 
framover. God folkehelse gir sunn kommuneøkonomi. Dette skapes ved at ressursene i 
større grad enn før brukes helsefremmende og forebyggende, og i mindre grad enn før 
reparerende og behandlende. Innsats som bidrar til utjevning av sosiale helseforskjeller i 
befolkningen øker muligheten for at alle kan få gode liv. 

Befolkningens helse og livskvalitet utvikles i lokalsamfunnene der folk leker, lærer, arbeider, 
pleier fritid og bor gjennom hele livet. 

Faktorer som påvirker helsen:  

 

 

 

 

 

 

 

 
           (Dahlgren & Whitehead, 
1991).                1991) 
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En god steds- og samfunnsutvikling bedrer innbyggernes levekår og gjør det enklere for folk 
å ta helsefremmende valg. Det styrker også innbyggernes evne og vilje til å bry seg om og ta 
vare på hverandre og samfunnet de er en del av. 

Det finnes få gode samfunnsøkonomiske analyser av samfunnskostnadene ved 
marginalisering og utenforskap som fører mennesker i situasjoner der de er satt helt eller 
delvis utenfor viktige arenaer i samfunnet ved at de f.eks. ikke er i utdanning, arbeid eller 
opplæring. Den svenske økonomen Ingvar Nilsson har imidlertid regnet ut at «utenforskap» 
koster samfunnet mellom 350.000 og 1.600.000 kroner i året per person, avhengig av når en 
person faller utenfor (Nilsson & Wadeskog, 2008). 

Det er også et stort potensial som ligger i å øke nivået av fysisk aktivitet i befolkningen. 
Dersom hele Norges befolkning fulgte anbefalingene om gjennomsnittlig fysisk aktivitet per 
dag på minimum 30 minutter til voksne og 60 minutter til barn og unge, så hadde den 
potensielle helsegevinsten vært 239 milliarder norske kroner i året (Helsedirektoratet, 2014/ 
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kunnskapsgrunnlag-fysisk-aktivitet 

 

  

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kunnskapsgrunnlag-fysisk-aktivitet
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Utfordringer 
Vår planlegging og utvikling må baseres på de utfordringer vi er kjent med i dag og 
utfordringer som vi på sikt kan forvente vil komme med tanke på blant annet demografi, 
økonomi og ytre faktorer/beslutninger som påvirker kommunen. Hva som er våre reelle og 
viktigste utfordringer de kommende årene, hva som forårsaker det og hvordan man kan se 
utfordringene i sammenheng med ulike områder er et større arbeide som starter tidlig i 
2020 i forbindelse med utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag og kommunal planstrategi.  

Det ble jobbet en del med utfordringer i forbindelse med kommuneplanens samfunnsdel i 
2017 og dette er et gjennomgående tema på de kvartalsvise styringsmøtene i ledergruppa. I 
kommunestyret i november, der også ledergruppen var representert, ble også kommunens 
utfordringer tatt opp. Basert på dette gjengis følgende hovedutfordringene: 

 

● Demografiendringer 

● Tilgang på kompetent arbeidskraft  

● Nærings- og arbeidsplasser (reiseliv og landbruk)   

● Digitalisering (fremtidsrettet og effektiv)  

● Attraktiv bostedskommune (stabil/vekst i folketallet)   

● Bærekraftige tjenester (økonomi og kvalitet)   

● Fysisk og psykisk helse i alle aldre 

● Steds- og samfunnsutvikling   

● Utenforskap 

● Miljø og klima 

● Nyskaping og utvikling 

 

I 2019 ble det født kun 8 barn, en drastisk nedgang. Kommunen får ikke bosatt flyktninger og 
innbyggertallet er det laveste på mange år. Dette påvirker direkte kommunens frie inntekter 
og svekker handlingsrommet. Det er en reduksjon i ulike tilbud/tjenester i distriktet og økt 
sentralisering som vil påvirke kommunen. I tillegg er det utfordringer knyttet til fremtidig 
drift av Helgeland rehabilitering.  
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Innovasjon 
Innovasjon kan omfatte både store endringer og utvikling i mindre skala. En 
forskjell fra øvrig utviklingsarbeid er at innovasjon utfordrer de tradisjonelle 
«siloene». Endret arbeidspraksis og krav til nye samarbeidsformer er viktig i 
innovasjonsarbeidet. En innovativ kommune må våge å tråkke opp nye løyper,  
våge å la seg utfordre av andres syn både på behov og løsningsvalg, samt evne til å 
fullføre. 
 
Innovasjonsprosesser utfordrer den politiske ledelse til å tenke mer langsiktig, gi 
administrasjonen rom for å prøve og feile, samt å involvere innbyggere og andre 
samfunnsaktører i utformingen av nye løsninger. Et tettere samarbeid med 
eksterne aktører er ikke ment for å svekke det representative demokratiet, men det 
skal være et supplement og styrke. 
 
For Sømna kommune vil evnen og viljen til å være innovativ være avgjørende for 
kommunens evne til å møte fremtiden. Både eksterne, så vel som interne forhold, 
peker klart i den retning. Ved å jobbe systematisk med innnovasjon kan den 
kommunale organisasjonen bidra til såkalt tjenesteinnovasjon. Innovasjon kan også 
innebære nye arbeidsmetoder, f.eks. tilrettelagt gjennom økt bruk av digitale 
verktøy, som setter kommunen i stand til å løse nye oppgaver eller forbedre 
eksisterende oppgaveløsning. Det er også viktig at kommunen evner å gjøre bruk 
av sosial innovasjon, der kommunen inngår i et fellesskap med andre aktører, f.eks. 
frivillige organisasjoner og/eller næringsaktører, for å utløse det innovasjons-
potensialet som bor i kommunen. Her er det viktig at kommunen evner å lære av 
andre som har kommet lenger enn oss, og kommunen må styrke sin 
evalueringskultur og evne til å lære som organisasjon. 
 
 
Samskaping 
KS påpeker at evnen til nyskaping og utvikling er en av to store hovedutfordringer i 
kommunal sektor. For å møte de utfordringer kommunen har i dag og fremtidens 
utfordringer og behov er det viktig å tenke nytt. Samskaping kan og bør være en av måtene 
kommunen skal løse de komplekse utfordringene på. 

Samfunnsutviklingen har de siste 50 år utfordret kommunens tradisjonelle rolle. Dette er en 
trend som er synlig i hele Skandinavia og endringene omtales gjerne som overgangen fra 
"Kommune 1.0", via "Kommune 2.0" til "Kommune 3.0". De peker på kommunens vei fra 60-
tallets strenge myndighetsutøverrolle via 90- tallets servicerolle, til at kommunen i dag ses 
på som hele «det lokale fellesskapet», der innbyggerne involveres mer aktivt enn tidligere 
som en ressurs og partner gjennom nye former for samskaping og samarbeid. 

Det er et stort behov for å tenke nytt om hvordan kommunen framover skal løse sine rolle 
som tjenesteleverandør, myndighet, samfunnsutvikler og demokratisk arena. Både 
forskningsmiljøer og KS peker på mer samskaping som et svar på dette. Samskaping 
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innebærer at kommunen arbeider sammen med innbyggerne og andre offentlige og private 
aktører for å finne nye og bedre løsninger og for å skape en bedre, mer effektiv og mer 
demokratisk offentlig sektor. Mer samskaping innebærer også å ta i bruk nye styringslogikker 
og utfordrer tradisjonelle roller og måter å lede og løse oppgaver på. 

 

 
       Kommune 1.0  Kommune 2.0    Kommune 3.0 
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Økonomiske rammebetingelser 
 

Inntektssystemet 
Frie inntekter er midler kommuner og fylkeskommuner fritt kan disponere uten andre 
føringer fra staten enn gjeldende lover og regler. Inntektssystemet fordeler disse inntektene 
til kommuner og fylkeskommuner. 

 

De frie inntektene består av rammetilskudd og skatteinntekter, og utgjør nærmere 80 % av 
de samlede inntektene til kommunesektoren. Rammetilskuddet beregnes blant annet ut fra 
innbyggertall og alderssammensetningen. Innbyggere i alderen 6-15 år er de som gir mest 
tilskudd til kommunen. 

 

Inntektssystemet bidrar til at kommuner kan gi et likeverdig tjenestetilbud 
Norske kommuner har ulik geografi, alderssammensetning, og ulike levekår. Noen 
kommuner har mange barn i skolealder, andre kommuner har mange eldre som trenger 
omsorgstjenester, lange reiseavstander og/eller spredt bosetting. Dette gjør at kommunale 
tjenester, som grunnskole, barnehage, og omsorgstjenester, ikke koster det samme å tilby i 
alle kommuner. Et viktig formål med inntektssystemet er å bidra til at kommunene og 
fylkeskommunenes kan gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne gjennom å kompensere 
for slike ufrivillige kostnadsforskjeller. 
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Utgiftsutjevningen omfordeler rammetilskuddet 
Kommunene og fylkeskommunene får kompensasjon for disse ufrivillige 
kostnadsforskjellene i utgiftsutjevningen. Størsteparten av kommunenes rammetilskudd 
fordeles i utgangspunktet med et likt beløp per innbygger, det såkalte innbyggertilskuddet. 
Utgiftsutjevningen skjer ved hjelp av en kostnadsnøkkel, som sørger for at denne andelen av 
rammetilskuddet blir omfordelt fra kommuner som er rimeligere å drive enn 
landsgjennomsnittet, til kommuner som er dyrere å drive enn landsgjennomsnittet. 

Kostnadsnøkkelen består av en rekke objektive kriterier, som forklarer hvorfor det er 
forskjeller i kommunenes utgifter til velferdstjenester. Eksempler på slike kriterier er blant 
annet antall barn i skolepliktig alder, antall eldre og bosettingsmønster og reiseavstander i 
kommunen. 

 

Regionalpolitiske tilskudd 
I rammetilskuddet inngår også regionalpolitisk begrunnede tilskudd. Disse tilskuddene er 
viktige virkemidler for å nå regional- og distriktspolitiske mål. Regionalpolitiske tilskudd til 
kommunene er distriktstilskudd Nord-Norge, distriktstilskudd Sør-Norge, storbytilskudd, 
regionsentertilskudd og veksttilskudd. 

 

Skatteutjevningen omfordeler skatteinntekter 
En betydelig andel av kommunesektorens inntekter kommer gjennom skatteinntekter. Det 
er store forskjeller i skatteinntektene mellom kommunene. Gjennom en egen 
skatteutjevning utjevnes delvis disse forskjellene mellom kommunene, ved at 
skatteinntektene blir omfordelt fra kommuner med skatteinntekter over 
landsgjennomsnittet til kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet. 

 

Statsbudsjettet 
I forslaget til statsbudsjett som er lagt frem får Sømna kommune en vekst i frie inntekter på 
1,9 %. Den samlede pris- og kostnadsveksten i kommunesektoren i 2019 anslås nå til 3,1 %. 
Dette betyr at Sømna får en negativ realvekst på 1,2 %. 

For mer informasjon om forslag til statsbudsjettet se: 

https://www.statsbudsjettet.no/statsbudsjettet-2020/  
 

Notat fra KS som oppsummerer konsekvensene av statsbudsjettet: 

https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/kommuneokonomi/Statsbudsjett-2020-notat-
til-publisering-rettet.pdf  

https://www.statsbudsjettet.no/statsbudsjettet-2020/
https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/kommuneokonomi/Statsbudsjett-2020-notat-til-publisering-rettet.pdf
https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/kommuneokonomi/Statsbudsjett-2020-notat-til-publisering-rettet.pdf
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Økonomisk status 
Fylkesmannen anbefaler at netto driftsresultat over tid bør ligge på 1,75 % av 
driftsinntektene. Netto driftsresultat i 2018 ble 3,53 % og for 2017 2,07 %. Prognosene pr. 
2.tertial viser at vi for 2019 ligger an til et resultat på ca. 3,0 %.  
I så måte oppfyller ikke kommunen de sentralene anbefalingene for 2019. Med bakgrunn i 
reduserte inntekter og økende utgifter i kommunens underliggende drift viser budsjettet i 
økonomiplanperioden negativt netto driftsresultat i hele perioden.  
 

Drift  
Det må fortsatt være et mål for en kommune å bygge opp reserver som kan benyttes til å 
dempe eventuelle økonomiske nedturer som følge av f.eks. utfordringer og usikkerhet 
knyttet til økte demografikostnader, økte kapitalkostnader, økte pensjonskostnader, usikkert 
finansmarked eller finansiering av statlige reformer. I dette perspektivet er det en utfordring 
å legge til rette for en forvaltning av kommunens midler som tilfredsstiller brukernes behov 
for tjenester og samtidig bidrar til å opprettholde et økonomisk handlingsrom.  

Sømna kommune har i de siste årene, med noen unntak, levert positivt netto driftsresultat. 
Dette er i det alt vesentligste skapt gjennom eksterne forhold som større skattevekst enn 
forutsatt, inntektsføring av premieavvik, momskompensasjon fra investeringer og synkende 
rentenivå. Det er et klart behov for å skape gode regnskapsresultater i årene framover for å 
kunne bygge reserver for både å skape en buffer for uforutsette hendelser, samt å kunne 
redusere låneopptak ved investeringer.  

 
Disposisjonsfond  
Fylkesmannen anbefaler kommunene å ha et disposisjonsfond på minimum 10 % av 
kommunens driftsinntekter. Et slikt nivå (10 %) utgjør for Sømna kommunes del om lag 21 
millioner kroner. Sømna kommune har per i dag et disposisjonsfond på 11,26 % av 
inntektene. Fylkesmannens anbefaling er dermed nådd, men med fondsbruken som det er 
lagt opp til i økonomiplanen vil vi være under denne anbefalingen allerede i 2021. Det må 
derfor iverksettes tiltak for å redusere fondsbruken slik at man kan opprettholde en reserve 
å tære på, og også for å kunne finansiere investeringer med egenkapital. Det er viktig for 
kommunens likviditet å ha et solid disposisjonsfond.  
 
 
Finans  
Sømna kommune leverer finansrapport etter 1 og 2.tertial. For mer informasjon se: 
http://www.somna.kommune.no/tjenester/planer-og-okonomi/okonomi/finansrapport/ 

 

Finansielle måltall 
Ny kommunelov § 14-2 sier at kommunestyret skal vedta finansielle måltall for utviklingen 
av kommunen. Disse måltallene skal være retningsgivende for budsjettarbeidet og bør si noe 

http://www.somna.kommune.no/tjenester/planer-og-okonomi/okonomi/finansrapport/
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om hva driftsresultatet og gjeldsgrad bør være for at det økonomiske handlingsrommet skal 
sikres over tid. 

2018 ble et godt år for Sømna kommune med et netto driftsresultat på 3,53 %. 
Dette skyldtes i all hovedsak en stor utbetaling fra havbruksfondet. Som tertialrapport 2. for 
2019 viser er bildet et annet i 2019. Dette kombinert med lavere befolkningstall og lavere 
inntekter gjør at administrasjonen anbefaler et forsiktig estimat på 0 i 2020 med mål om å 
komme på normtallet på 1,75 % i løpet av økonomiplanperioden. 

Når det gjelder lånegjeld anbefales det at denne holdes på dagens nivå og at planlagte 
låneopptak ikke bør overstig budsjetterte avdrag. 1 % renteøkning tilsvarer ca. 900.000,- i 
økte rentekostnader, og med bakgrunn i en allerede trang driftssituasjon er det ikke 
tilrådelig at gjelden økes. 
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Investeringsbudsjettet 
 
Investeringsbehov  
Investeringsbudsjettet er lagt opp for en periode på fire år. Planen for 2020 som de 
foregående år er preget av at investeringsbudsjettet i stor grad skal løse viktige og relativt 
kortsiktige behov. Noen investeringer har en lengere tidshorisont, f.eks. investering i ny 
barnehage i kommunen. Dette er bygging av en kunnskapsinfrastruktur med viktige 
perspektiv på og for kommunens fremtid. 

De to første årene av økonomiplanperioden er det mulig å lage en investeringsplan med stor 
presisjon. De to siste årene av planperioden er presisjonen mindre, og kommunedirektøren 
har derfor valgt å fordele forslaget på de ulike tjenesteområdene fremfor å tiltaksfeste 
forslagene allerede nå, noe som vil være prematurt. 

Dette fremkommer ved tiltaksnummer 0107, 0206, 0304, 0632 og 0633 i tabellen 
investeringer fordelt på tiltak. I den grad det er mulig å forutse er investeringsplanen for 
2020 lagt på et nivå det skal være mulig å gjennomføre. 

 

 
Bevilgningsoversikt investering 
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Investering fordelt på tiltak 
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Beskrivelse av tiltak 
Tiltak Beskrivelse 
0113 Kommunen har behov for digitalisering av kritiske arbeidsprosesser. Dette vil 

muliggjøre nødvendig modernisering av organisasjonen. Det er beregnet midler 
til investering i programvare og opplæring innenfor sak-/arkivsystem og nytt 
system innenfor økonomi og HR. 

0114 Dagens serverrom er ikke sikkert nok. Flytting til SOS anses som nødvendig. 
Posten skal dekke investering i server og konsulentgifter ifm flytting. 

0117 Samlebolk for fremtidige investeringer i Stab. 
0118 Utredning av nytt kultur og kommunehus i Sømna kommune. 
0119 Oppgradering av formannskapssalen med nye møbler og dataløsninger. 
0202 Kommunestyret har vedtatt å bygge ny barnehage i Vik. Rammen fordeles på to 

år. 
0203 Utvidelse av parkeringsplass i Berg barnehage, samt nytt bad/stellerom og 

ventilasjon 

0206 Samlebolk for fremtidige investeringer innenfor oppvekst. 

0207 Utbedring av betongskader samt kledning med Møre Royal 
0211 Ny fyrkjel. Gammel oljekjel byttes ut. Busskur og sykkelparkering 

0212 Tiltaket omfatter nytt taktekket og etterisolering samt utbedring av råteskader 
på takkonstruksjon. 

0221 Nytt tak på administrasjonsdel, gjerde og lekeapparat 
0229 Nytt dekke  
0230 Nytt dekke  
0301 Kjøkkeninnredning avdelingskjøkken, oppgradering ventilasjon, lokaler HSP, nytt 

låsesystem og nytt gulv på hovedkjøkken. 
0302 Tiltaket omfatter ombygging av leiligheter i 3. etg. til kontor. 

0304 Samlebolk for fremtidige investeringer i helse, PLO og velferd. 

0305 Bygningsmessig tilpasning av legekontoret. 
0324 Oppgradering av SD-anlegg fra 2005. 
0514 Ny renholdsrobot for rengjøring av hallgulv. 
0518 Utredning av hvilke uorganiserte tilbud etter vedtak i utvalg for budsjett.  

0601 Utvidelse av Buskhammeren boligfelt. 
0605 Salg av Halvvegan samt logopedisk senter i 2020. Vik barnehage i 2021. 

0607 Tilrettelegging av industriområde rett sør av Vik sentrum. 
0622 Tiltaket er overført fra 2019 og omfatter nytt høydebasseng i Vassbotn. Dette 

skal bidra til bedre og sikrere vannforsyning, blant annet til lokal industri. 
Tiltaket finansieres innenfor VAR. 
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0624 Bygget er i dag utleid til NFK. Leietaker har etter en vernerunde kommet med 
krav om ny ventilasjon. 

0627 Påbud fra Arbeidstilsynet. 
0628 Egenkapital for å kunne søke midler til stedsutviklingsprosjekt for Berg. 
0629 Nytt avløpsnett i Storvika – Vennesund. Tiltaket finansieres innenfor VAR 
0632 Samlebolk for fremtidige investeringer på eiendom. 
0633 Samlebolk for fremtidige investeringer innenfor teknisk. 

0634 Nye avløpsstasjoner ved Sørstrømmen og på Bergodden. Tiltaket finansieres 
innenfor VAR 

0653 Dagens brannbil er fra 1984. Det er sterkt tilrådelig å investere i ny brannbil 
0697 Vedtak i sak PS 30/18, punkt 4. Det settes av prosjekteringsmidler for 2019 med 

investeringer gjennom 2020 og 2021. Dagens brannstasjon er for liten, selv med 
pålagte utbedringer. 

0704 Asfaltering av Bjøruveien 
0707 Tiltaket skal dekke nødvendige investeringer og sikring av Gamle Vik. Må ses i 

sammenheng med flytting av barnehagen og mulig bygging av kulturbygg, noe 
som samlet vil gi Vik sentrum et betydelig løft. 

0711 Ny skilting av kommunale veier. 
0717 Kommunens andel i Nasjonal turstivet sitt prosjekt ved Sundshopen. 

0832 Lån til videre utlån. Husbanken. 
0870 Avdrag på lån til Helgeland Kraft. Brukes til ekstraordinære avdrag. 
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Overordnede mål og føringer 
Under følger en oversikt over noen av de viktigste sentrale og kommunale føringene 
kommunen må legge til grunn for egen planlegging og utvikling.  

 

Sentrale og regionale føringer 
 

Kommuneloven 
Ny kommunelov trådte i hovedsak i kraft 17.10.19 i konstituerende kommunestyremøte. 
Loven skal legge til rette for at kommunen kan yte tjenester og drive samfunnsutvikling til 
beste for innbyggerne. Loven skal også legge til rette for kommunens utøvelse av offentlig 
myndighet. Videre skal loven bidra til at kommuner og fylkeskommuner er effektive, 
tillitsskapende og bærekraftige. 

De viktigste endringer knyttet til kommunens drift og forvaltning: 

• Styrke kontrollutvalget 
• Utvidelse av regnskapsrevisors ansvar og oppgaver 
• Eierskapskontroll 
• Eierskapsmelding 
• Mer forvaltningsrevisjon  
• Innsynsrett overfor private leverandører 
• Ny og bedre internkontrollbestemmelse  
• Rapport til kommunestyret om internkontroll og tilsyn 
• Krav om å følge opp og iverksette tiltak tidligere knyttet til økonomiske avvik 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107 

 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale
-forventninger-2019-bm.pdf 

Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. Forventningene skal følges 
opp i kommunens arbeid med planstrategier og planer. Fylkeskommunene og kommunene 
har fått styrket det lokale selvstyret i planleggingen og det betyr også at det følger med et 
økt ansvar for å sikre nasjonale og viktige regionale interesser.  

 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107
https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
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Regjeringen legger vekt på at vi står overfor fire store utfordringer: 

• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 
• Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv 

klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning 
• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 
• Å skape et trygt samfunn for alle 

 

De nasjonale forventingene viderefører politikken i stortingsmeldingen «Berekraftige byar 
og sterke distrikt», Meld. St. 18 (2016-2017). 

 

Klima og miljø 
Kommunene må vektlegge arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser, inkludert utslipp 
fra arealbruksendringer, mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging. 
Oppdatert kunnskap om forventede klimaendringer og konsekvenser skal benyttes i 
planleggingen. Det er de høye alternativer fra nasjonale klimaframskrivinger som skal legges 
til grunn for arbeidet. Risiko- og sårbarhetsanalyser legges til grunn for plan- og 
byggesaksbehandlingen.  

De statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) skal 
være førende.  

 

Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre 

Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de 
får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at 
ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Meldingens hovedfokus er å skape et mer 
aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene 
knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i 
tjenestene. 
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FNs bærekraftsmål 

 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan, blant annet for å sikre sosial rettferdighet 
og god helse og stanse tap av naturmangfold og klimaendringer. De 17 bærekraftsmålene 
skal fremme sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft og vise vei mot en bærekraftig 
utvikling på kort og lang sikt.  

Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftsmål og 169 delmål, som Norge har sluttet seg 
til, skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer. Det er 
derfor viktig at bærekraftsmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og 
arealplanleggingen. 
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Samfunnsmål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel 2017-2029 
 

Kommuneplanens samfunnsdel inneholder 
 langsiktige og  overordnede mål og strategier for 
 kommunesamfunnet  som helhet og kommunen som 
 organisasjon. Den er et politisk og administrativt 
 styringsverktøy. 

 
Satsingsområdene peker på de områdene som 

 skal ha ekstra oppmerksomhet og ressurser i den 
 12-årige planperioden, og planen er førende for 
 alle tjenesteområder i kommunen. 

 
Samfunnsdelen inneholder tre overordnede mål med 
tilhørende strategier som denne handlingsdelen skal                                                                                                                                                
følge opp. Utdrag fra de tre overordnede målene er 
gjengitt nedenfor. 

 
Se planen her 
 
 

1) Vi skal være en bærekraftig kommune 
Bærekraftig utvikling er en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens behov, uten å 
forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine behov. Miljømessig, 
økonomisk og sosial bærekraft er forhold som til sammen er med på å skape en bærekraftig 
utvikling. Den sosiale bærekraften handler om å vite hva folk trenger fra de stedene de bor, 
jobber og lever. Alle i samfunnet skal ha lik tilgang til sysselsetting, kultur, et anstendig hjem 
og egnet bomiljø, utdannelse, sikkerhet og deltakelse i samfunnet. 

Omfattende og globale klima- og miljøutfordringer krever en omlegging til et mer 
bærekraftig samfunn. Det vil si at fremtidens produkter og tjenester må gi betydelige mindre 
konsekvenser for klima og miljø enn i dag. Sømna kommune ønsker å være en aktiv pådriver 
for at innbyggerne, næringsdrivende og andre skal ta miljøvennlige valg. Det kan handle om 
ny teknologi, nye måter å bruke gamle systemer på og ikke minst innovasjon og utvikling. 
Digitalisering er den mest omfattende teknologiske trenden i vår tid og preger de fleste 
samfunnsområder. 

Å ha en bærekraftig kommuneøkonomi vil være avgjørende viktig for å kunne bestå som 
egen kommune. Det innebærer at vi har et årlig positivt netto driftsresultat, håndterbar 
lånegjeld og «penger på bok». Et viktig mål i planperioden er at folketallet øker med 1 % 
årlig. Det vil påvirke økonomien gjennom høyere skatteinntekter og større ramme-
overføringer. Det vil igjen være viktig for å kunne opprettholde omfang og kvalitet både på 

http://www.somna.kommune.no/tjenester/planer-og-okonomi/planer/kommuneplan/
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de lovpålagte og frivillige tjenestetilbudene. En positiv utvikling for Sømna påvirker og 
påvirkes av utviklingen i regionen og regionsenteret. Det vil derfor være viktig å videreutvikle 
og prioritere det gode samarbeidet i regionen. 

 

 

2) Vi skal skape et helsefremmende lokalsamfunn 
Gode lokalsamfunn har stor betydning for trivsel, tilhørighet, livskvalitet, trygghet og helse. 
Det er viktig å identifisere helsefremmende faktorer i lokalsamfunnet. Kommunen har 
utfordringer, særlig knyttet til psykisk helse, ensomhet, integrering og livsstilssykdommer i 
alle livsfaser. 

Vår viktigste ressurs er menneskene som bor her, og barn og unge er framtida vår. For å 
lykkes med å skape et samfunn som i større grad fremmer psykisk helse og livskvalitet er det 
nødvendig å legge mer vekt på forhold som fremmer barn og unges mestring, tilhørighet, 
deltakelse og opplevelse av mening. Barns levekår og oppvekstmiljø påvirker utdanningsløp 
og yrkesmuligheter senere i livet og får konsekvenser for helse i voksen alder. Sømna 
kommune vil satse målrettet på å trygge alle barns oppvekstsvilkår. 

Alderssammensetningen i kommunen endres og det er viktig at vi legger til rette for en 
aldersvennlig kommune, hvor vi ser på de eldre som en ressurs i samfunnet. En robust 
befolkning med god mestringsevne i hverdagen reduserer behovet for offentlige 
hjelpetjenester. 

I Sømna har vi mange frivillige og uunnværlige ildsjeler. Den frivillige innsatsen er avgjørende 
for å skape gode lokalsamfunn. Et godt samspill mellom kommunen og frivilligheten er viktig 
for å møte de utfordringer og muligheter som følger av den demografiske og teknologiske 
utviklingen. 

 

 

3) Vi vil være en attraktiv bostedskommune 
For at kommunen skal beholde våre innbyggere og også ha vekst i folketallet er det viktig at 
Sømna er attraktiv. Attraktiviteten til en kommune kan kobles til stedets evne til å trekke til 
seg personer eller miljø som er viktige for utviklingen av stedet. Attraktiviteten avhenger av 
mange ulike faktorer; kommunen må ha fokus på tilrettelegging for tilstrekkelig og variert 
boligbygging, samt økt bruk av sykkel og gange i dagliglivet. Det skal være enkelt å bedrive 
fysisk aktivitet ved å ha tilgjengelige grønne områder til lek, idrett, rekreasjon og friluftsliv. 
Kulturlivet i kommunen står høyt og det er viktig å opprettholde dette. 
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Plan- og styringssystem 
 

 

Over vises det kommunale plan- og styringssystemet til kommunen. Det siste året har det 
vært jobbet målrettet med å videreutvikle dette systemet. På grunn av stort etterslep på 
planer vil det ta tid å komme ajour, men det er en høyt prioritert oppgave de kommende 
årene.  

Plan- og styringssystemet følger en fire-årig rullering i tråd med kommunestyreperiodene. 
Jamfør plan- og bygningsloven skal kommunestyret senest ett år etter konstituering vedta ny 
planstrategi. Planstrategien er ingen plan, men en oversikt over hvilke planer kommunen 
skal prioritere de neste 4 årene. Basert på kommunens utfordringer i dag og i fremtiden er 
det viktig at planstrategien bygger på et godt kunnskapsgrunnlag. For å lykkes i dette 
arbeidet er det viktig med et godt samarbeid mellom enhetene, involvering av politikere og 
at det sikres medvirkning fra aktuelle parter. Arbeidet starter opp på nyåret og målet er å 
vedta planstrategien sommeren 2020. 

I og med at planstrategien skal utarbeides vil det ikke bli gitt noen føringer på nye planer 
som skal prioriteres i 2020. Under følger oversikt over de planer som allerede er igangsatt: 

Plan Status Ferdigstilling 
Kommuneplanens arealdel Under utarbeidelse Forventet vedtatt 2020 
Landbruks- og næringsplan Til høring Forventet vedtatt tidlig 2020 
Kulturminnevernplan Under utarbeidelse Forventet vedtatt 2020 
Stedsutviklingsplan Berg Igangsatt Forventet vedtatt 2020/2021 
Stedsutviklingsplan Vik Igangsatt Forventet vedtatt 2020/2021 
Områdeplan Vennesund Igangsatt Forventet vedtatt 2020/2021 
Handlingsplan for digitalisering Igangsatt Forventet vedtatt tidlig 2020 
Strategi for frivilligheten Under utarbeidelse Forventet vedtatt tidlig 2020 

 

For oversikt over vedtatte planer i kommunen, se link 

http://www.somna.kommune.no/tjenester/planer-og-okonomi/planer/delplaner-tema/
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Sømnabarometeret 
Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2029 gir føringer for mål og strategier. Enhetene har 
prioritert måleindikatorer basert på hovedmålene i kommuneplanen og oppdaterte 
hovedutfordringer. 

Måleindikatorer gir et godt grunnlag for å følge utviklingen av tjenesteproduksjonen. Det er 
en viktig del av den økonomiske internkontrollen og det å kunne gi indikasjoner på om 
utviklingen innen ulike tjenester går i den retning kommunestyret har vedtatt og ønsker.  

Utvikling i de ulike indikatorene markeres med følgende fargekoder: 

 

Ønsket utvikling/best score Negativ utvikling Ingen forandring 

 

Selv om en indikator får grønn og kommer i kategorien ønsket utvikling, kan det fortsatt ha 
en alt for høy/lav verdi. Valg av grønn indikator er et tegn på at utviklingen går i riktig 
retning, men ikke at verdien nødvendigvis i seg selv er god nok. 
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Indikatorer 2019 Dagens nivå* Mål 
2023 

Akseptabelt 
nivå 

Andel sysselsatte i privat sektor 568 589 615 600 

Sømna sin andel av disponibel 
melkekvote i Nordland 

10,6 % 11,09 11,5 % 10 % 

Dyrkajord omdisponert fra landbruk 
(dekar) 

3 da 2,9 da 3 da 5 da (høyest) 

Utnyttelse av kommunens ramme til 
miljømidler og drenering 

100 % 100% 100 % 90 % 

Andel barn som tilbys plass i barnehagen 100 % 100 % 95-100 % <90 % 

Andel ansatte med 
barnehagelærerutdanning 

37,5 % 37,5 % 70 % 59 % 

Andel besvarelser foreldreundersøkelse i 
barnehage  

Ikke 
utført 

71,2 % 85 % 75 % 

Andel barn som blir mobbet 7. klasse 5,6 0 % 0 % 0 % 

Andel ungdom som blir mobbet 10. 
Klasse 

11,6 0 % 0 % 0 % 

Grunnskolepoeng (Nordland gj.snitt: 42)  37,3 % 41 43 41 

Andel undervisningspersonale som 
oppfyller kompetansekravene 

87,5 % 95 % 100 % 100 % 

Sykefravær kommunalt ansatte forrige år 8,11 7,04 4,5 % 4,5 % 

Mottakere av sosialhjelp (20-66 år) 18,8 % 18,3 % 12 % 15 % 

Mottakere av uføretrygd og 
arbeidsavklaringspenger 

5,7 % 5,5 % 3 % 4 % 

Lavinntektsfamilier med barn 0-17 år 15,4 16,6 10 % 12 % 

Andel barn i kulturskolen 44,6 % 42,2 % >50 % >40 % 
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Indikatorer 2019 Dagens nivå* Mål 
2023 

Aksept. nivå 

Andel fagutdannede i PLO 69,8 % 78 % 90 % 80 % 

Ernæringsstatus – andel kartlagte 
hjemmeboende 

70 % 70 % 100 % 90 % 

Andel fast ansatte som har gjennomført 
kompetansehevende tiltak PLO 

60 % 80 % 90 % 80 % 

Debutalder alkohol før 12 år 14  % 14 % 0 % 0 % 

Andel overvekt og fedme ved sesjon 39 % 39 % 20 % 25 % 

Snusbruk blant ungdom 13 % 0 % 9 % 10 % 

Røyking blant ungdom 10 % 0 % 6 % 7 % 

Avgifter VAR-område 8032 kr. 8100 kr. 8700 kr. Best på SørH. 

Tilgjengelige tomter 32 30 32* 34 

Tilgjengelig industriareal 120 da 90 da 90 da 110 da 

Netto driftsresultat av driftsinntekter -2,84 % 3,53 % 1,75 % 0 % 

Disposisjonsfond i % av driftsinntekter 11,26 % 12,68 % >10 % 10 % 

Lånegjeld i % av driftsinntekter 77,5 % 73,18 % 50 % 77,5 % 
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Kommuneplanens handlingsdel 
Handlingsdelen er bygd opp etter de kommunale enhetene, slik organisasjonskartet under 
viser. Først presenteres de områder som er felles for alle og som har prioritet de neste fire 
årene. Deretter vil status, utfordringer og prioriteringer i planperioden beskrives for de 
enkelte enheter. Skole har en felles del, med noen spesifikke prioriteringsområder som 
gjelder for den enkelte skole. Alle enhetene jobber for å nå kommunens visjon: 

 
Den grønne Helgelandskommunen som leverer! 
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Kommunen som samfunnsutvikler, tjenesteprodusent, myndighetsutøver og 
lokaldemokratisk arena 
 
 

Kvalitetsgrupper og kvalitetsutvalg 
I 2020 skal det jobbes med å få på plass hensiktsmessig organisering og rutiner for hvordan 
det kan arbeides systematisk med kvalitetsarbeidet.  

 

GDPR  
De fleste behandlinger/protokoller er på plass, og dette ferdigstilles i januar 2020. Da vil 
enkelte enheter få opplæring i forhold til sikkerhetskort. Det er HR som har det overordnede 
ansvaret for å koordinere dette arbeidet. Når alle protokollene er på plass er det mest 
tidkrevende arbeidet gjort, men GDPR er kommet for å bli, det vil si at dette nå skal være er 
en naturlig del av våre faste oppgaver. Systemet må vedlikeholdes ved endringer og når vi 
får andre/nye oppgaver. Det skal i 2020 etableres rutiner for dette arbeidet. GDPR skal være 
jevnlig tema i ledermøter, møter på enhetene, stabsmøter, personalmøter og i 
kvalitetsgrupper og kvalitetsutvalg.  

 
Compilo 
Ved årsskiftet oppgraderes kommunens kvalitetssystem og det går over til en ny og 
forbedret versjon. For at det skal fungere optimalt og at kommunen skal oppfylle 
kommunelovens skjerpede krav til internkontroll, er dette et arbeid som hver enkelt enhet 
skal prioritere.  

 

Digitalisering 
Handlingsplan for digitalisering er under utarbeidelse og vil legges frem til politisk 
behandling første halvdel i 2020. Hovedmålet er å legge til rette for en enklere hverdag for 
de ansatte og innbyggerne. Planen vil belyse den digitale tilstanden i Sømna kommune, 
avdekke tiltaksområder og foreslå tiltak for å bedre den digitale tilstanden.  

 

Informasjon og digitale innbyggertjenester 
Informasjon til innbyggerne skal være god og lett tilgjengelig. Derfor vil kommunen fortsette 
arbeidet med å oppdatere og utvikle hjemmesidene. I 2020 vil mange av kommunens 
papirskjemaer gjøres digitale og tilgjengelig på kommunens hjemmeside. En strategi for 
publisering på sosiale medier skal utarbeides og andre muligheter for kommunikasjon skal 
vurderes, som for eksempel instagram. Klart og tydelig språk er i fokus! 
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Klima og miljø  
Høsten 2019 ble nettverket for klima og miljø på Sør-Helgeland etablert, der Sømna deltar. 
Nettverket har fått klimasatsmidler som skal brukes til å løfte klima- og miljøarbeidet i 
regionen. I 2020 skal det utarbeides et felles kunnskapsgrunnlag som videre skal følges opp 
med en felles plan.   

 

Interkommunalt samarbeid 
Kommunen skal videreutvikle det interkommunal samarbeidet, som i dag består av ulike 
samarbeid på tvers av alle tjenester.  

Interkommunal kommunepsykolog ansettes fra januar. Dette er et samarbeid mellom 
kommunene Sømna, Vevelstad og Vega. Kommunepsykologen skal jobbe tverretatlig og 
først og fremst på overordnet nivå. Den skal blant annet veilede enhetene som har behov og 
bistå i planlegging og utvikling av tjenestene.  

 

«Heile Helgeland» 
Det er inngått avtale om partnerskap i Heile Helgeland. Dette er 
et 3-årig felles rekrutteringsprosjekt for Helgeland som har fokus 
på å synliggjøre Helgeland som en attraktiv region og bidra til å 
øke kunnskapen om jobb- og karrieremuligheter. Prosjektet er i 
regi av kunnskapsparken og har en kostnad på kr. 10.000 per år. 
Kommunens deltakelse gir tilgang på en del verktøy, samt at 
man blir en del av en større helhet for å få folk til å flytte til 
kommunen. Kommunen er representert både i styret og i 
arbeidsgruppen til prosjektet.  

Modell for økt rekruttering i prosjektet:  
Tiltrekke – Velkomst – Integrere – Sterkt varemerke. 

I tillegg må det gjøres en del lokalt for å profilere/markedsføre kommunen. Målet er å få 
laget ulike presentasjoner av kommunen som kan brukes til å vise frem kommunen og i 
rekrutteringsarbeidet.  

 

Tverrfaglig lederteam for barn og unge 
Prosjekt «Robust ungdom? En evaluering av det forebyggende og helsefremmende 
arbeidet» er et 4-årig prosjekt som kommunen har fått eksterne midler til. Prosjektleder 
starter opp i 2020. Målet er å få en rød tråd i det forebyggende og helsefremmende arbeidet 
og sikre at det jobbes systematisk og helhetlig for å styrke barn og unges psykiske helse.  

Det tverrfaglige teamet vil følge opp de ulike kartleggings-undersøkelsene som 
gjennomføres blant barn og unge, blant annet Ungdata og trivselsundersøkelse.  
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MOT 
Med programmene «skolen som samfunnsbygger» og «kommunen som samfunnsbygger» 
skal kommunen være et godt forbilde for å skape robuste barn som inkluderer andre. I 2020 
er målet at flere i MOT-styret skal delta på MOT-camp for å styrke sin kompetanse på 
ledelsesutvikling. Å inkludere frivillige organisasjoner i arbeidet med MOT vil være en styrke.  

 

 

 

 

 

 

Medvirkning 
Det er behov for å styrke arbeidet med å legge til rette for gode medvirkningsprosesser i 
plan- og utviklingsarbeidet. I 2020 skal elevrådet og ungdomsrådet kurses i 
medvirkningsprosesser for å styrke deres arbeid og innflytelse. Det er viktig å ha et større 
fokus på de grupper i befolkningen som ikke alltid er så lett å nå, men som er viktige i 
planleggingen.  

Forrige planperiode lyktes ikke kommunen i å få på plass et medvirkningsorgan knyttet til 
funksjonshemmede. I desember 2019 ble nytt utvalg for personer med nedsatt 
funksjonsevne konstituert og kommunen er sekretær. Det er viktig at rådet får god 
opplæring og kompetanse slik at de kan ha reell medvirkning i aktuelle saker. 

Kommunens enheter har et spesielt ansvar for å involvere aktuelle aktører på ulike stadier i 
planleggingen/utviklingen. Det er viktig med god medvirkning, ikke kun for å ivareta lovkrav 
jamfør plan- og bygningsloven, men for å sikre gode og treffsikre beslutninger.   

 

 
Trollfjell friluftsråd og Trollfjell Geopark 
Dette er et samarbeid mellom alle kommunene på Sør-Helgeland og Leka kommune. Det 
jobbes for å fremheve friluftslivets betydning og kommunen får mye kursing og tilbud, både 
til ansatte og til innbyggere. Det er spesielt knyttet til barn og unge. I 2019 ble Trollfjell 
Geopark satt på UNESCOs liste over globale geoparker. Det er viktig for kommunen å ta 
videre del i dette arbeidet.  
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Frivilligheten 
Strategi for frivilligheten i Sømna kommune (2020-
2023) vedtas i starten av 2020 med påfølgende 
handlingsdel. Det er førende for samarbeidet mellom 
det frivillige og kommunen. Det avholdes årlig 2 møter 
i det nyopprettede frivillighetsforumet og kommunen 
følger opp vedtatte tiltak i samarbeid med lag og 
foreninger og Sømna frivilligsentral.  

 

Organisasjonsutvikling 
Kommunen har fått tilsagn på kr. 604.000 i organisasjonsutviklingsmidler fra KS til 
gjennomføring av arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling i form av et utviklingsprogram i 
prosessledelse. Programmet skal først og fremst omfatte kommunens administrative ledere 
og deres evne til ledelse og samhandling under utøvelse av komplekse og krevende 
kommunale oppgaver. Ledelsesutviklingen skal også omfatte kommunens politiske ledelse. 
Målsettingene er: 

• Styrke ledelsens evne til å lede større planprosesser og utredninger. 
• Skape et felles referansegrunnlag for prosessledelse i kommuneledelsen.  
• En lagbyggende effekt og et varig løft i måten kommunen utøver ledelse på. 
• Forsterke den enkelte leders ferdigheter innenfor utøvelse av prosessledelse 

Som motor («case») for programmet har kommunen valgt å gjennomføre revisjon av 
kommunens system for overordnet beredskap. Jamfør §2 i Forskrift om kommunal 
beredskapsplikt av 2011 skal alle kommuner gjennomføre en helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), utarbeide en overordnet beredskapsplan samt etablere 
systemer for helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid og 
opplæring – herunder:  

• Helhetlig ROS analyse for kommunen (i tråd med nye føringer fra DSB). 
• Plan for helhetlig og systematisk arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. 
• Overordnet beredskapsplan for kommunen. 
• ROS analyser og beredskapsplaner for kommunens sektorer. 

Kommunal beredskap er valgt fordi dette fagområdet berører alle sektorene i kommunens 
organisasjon, ledelse, prosessferdigheter og lagbygging er sentrale suksessfaktorer for å 
lykkes med beredskapsarbeid og utførelse av kriseledelse og kriseledelse som funksjon er 
svært utfordrende. Krisehåndtering og –ledelse er noe av det mest krevende en 
kommuneledelse kan bli utsatt for. Evner man å lede og levere innen kriseledelse så er også 
lederteamets forutsetninger på andre fagområder meget gode. Dermed har prosjektet 
overføringsverdi til andre oppgaver i kommunen.    
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HR 



 
 

Status og utfordringer  
 

Sykefravær 
Sykefraværet i kommunen er per tiden 
innenfor normalen, men det er potensial i 
å redusere sykefraværet ytterligere. Fra 
jan. til sept. i 2019 har det ligget mellom: 

Totalt 6,14 % - 7,85 % 

Legemeldt 3,94 % - 6,17 % 

Egenmeldt 0,95 % - 2,55 % 

  

 
Sykefravær er tema i personalmøter på 
enhetene, i ledermøter og i AMU. I tillegg 
avholdes oppfølgingsmøter med ansatte.  

 

Ressurser 
Det er behov for tettere oppfølging fra HR 
når det gjelder utvikling og sykefravær. 
Det er få ressurser per tiden på enheten 
for å kunne jobbe målrettet med dette og 
man ser behov for å øke ressursen med 50 
% stilling.  

Rekruttering  
Sømna kommune har til tider utfordringer 
med rekruttering i enkelte stillinger. I 
kommunedirektørens stab har vi per tiden   
ikke lyktes i å rekruttere i faglederstilling 
digitalisering og arkiv.  

 

Prioriteringer i planperioden 
 

Omdømmebygging 
Omdømmebygging er et kontinuerlig 
arbeid. Vi bør ha en strategi for dette 
arbeidet. Dette bør være et fokusområde i 
2020 og spilles inn i arbeidet med ny 
planstrategi. 

 

Rekruttering  
Rekrutteringstiltak også for andre 
stillingsgrupper bør vurderes.  

 

Forebygging av sykefravær 
Rutiner for sykefraværsoppfølging og 
handlingsplan for IA-arbeidet vil bli 
revidert i 2020 i forhold til ny sentral 
avtale for IA-arbeid. Forebygging for å 
redusere sykefraværet er en kontinuerlig 
prosess og er en prioritert oppgave. 

 

Digitalisering 
Det foregår en prosess for å få på plass 
elektronisk personalsystem og felles 
postmottak. Dette er viktig for HR sin del 
som har et stort behov for å øke 
digitaliseringskraften.

 

Type fravær 2018 2017 2016 2015 

Legemeldt 
fravær 

5,26 6,11 5,38 6,49 

Egenmeldt 
fravær 

1,78 2,00 1,72 1,76 

Totalt 
sykefravær 

7,04 8,11 7,10 8,25 
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 Barnehage 



 
 

Status og utfordringer 
 

God og trygg oppvekst 
Alle barn har krav på en god og trygg 
barndom. Rammeplan for barnehagene er 
tydelig på barnehagens forpliktelser og er 
tydelig på hva ansatte skal gjøre for at 
barna skal trives og utvikle seg. Det er 
utarbeidet gode planverk som spesifiserer 
tydelige mål for det pedagogiske arbeidet 
som gjøres. Planer er felles for hele Sømna 
barnehage og skal bidra til helhetlig drift, 
selv om vi har to lokaliteter. Det er også 
utarbeidet beredskapsplaner med tydelige 
rutiner ved ulike hendelser. 

I 2019 har vi jobbet med tema mobbing, 
og utarbeidet handlingsplan mot mobbing. 
Dette for å sikre det forebyggende 
arbeidet, samt sikre gode rutiner hvis det 
oppstår hendelser.  

Vi har gode barnehager i Sømna. 
Foreldreundersøkelsen (2018) viser at 
foreldre stort sett er fornøyd med 
kvaliteten på tilbudet. Gjennom 
tilsynsordningen for barnehagene blir 
barnehagene vurdert på både innhold, 
tema og rammebetingelser. Tilsyn etter 
lov om barnehager gjennomføres i praksis 
av en regionalt nedsatt gruppe. I praksis 
skal det forsøkes å unngå tilsyn i egen 
kommune. Tilsynsrapportene er gode 
verktøy, da de peker på hvilke kvalitative 
sterke sider barnehagene har, og hvor vi 
må legge inn mer innsats. 

  

Sikre kompetent arbeidskraft 
Ansattes kompetanse er den viktigste 
faktoren for å utvikle kvalitet i 
barnehagen. Det vil derfor være et 

kontinuerlig behov for kompetanseheving 
for å sikre barnehagen som en lærende 
organisasjon. Andel ansatte med 
barnehagelærerutdanning er per i dag 
god, men det vil fortsatt være viktig å sikre 
god kompetanse gjennom rekruttering. 
Barnehagen har de siste 2-3 år hatt større 
grad av turnover hos barnehagelærere, og 
det er større utfordringer med å 
rekruttere enn tidligere. Det er få menn 
som er ansatt i barnehagen. 

 

Digitalisering 
Det er i løpet av året gjort et lite løft i 
barnehagene ved at det er kjøpt inn gode 
arbeidsverktøy til personalet og annet 
utstyr til barnehagene. Heldigitalisering av 
opptaksprosess med IST-administrasjon 
fungerer bra. 

 

Bærekraftige tjenester 
Færre enheter har hatt positiv innvirkning 
på kostnadsnivået med hensyn til 
bemanningsfaktor og dekningsgrad. 
Styrking av styrerressurs har hatt positiv 
innvirkning på hele driften, og har gitt 
bedre mulighet til oppfølging av ansatte, 
pedagogisk arbeid og ikke minst de 
administrative oppgaver som er 
tidkrevende. 

Bemanning er viktig for å sikre 
forutsigbarhet, at alle barn blir favnet og 
at alle blir sett. Vi har lyktes med å tilpasse 
driften til de eksisterende behov i 2019. 
Dette har gitt oss handlingsrom til å dekke 
bemanning ved sykdom og annet fravær. 
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Steds– og samfunnsutvikling 
Barnehagen har et mangfoldig mandat, og 
med det har barnehagens betydning i 
samfunnet økt. Det handler om 
barnehagen som velferdsordning (slik at 
folk kan være i jobb), barnehagen som 
pedagogisk virksomhet og barnehagen 
som møtested i lokalmiljøet. De fleste 
barn i Sømna går i barnehage og mange 
har derfor et forhold til barnehagen. 
Barnehagen kan derfor bidra til at barn og 
familier utvikler tilhørighet og fellesskap til 
hverandre, til menneskene, kulturen og 
bygda vår gjennom en bevisst og åpen 
holdning til nærmiljøet og lokalkulturen. 

 

Helsefremmende barnehager 
Barnehagene jobber målrettet med 
kriteriene for helsefremmende 
barnehager. I 2019 har vi satt enda mer 
fokus på psykisk helse og godt psykososialt 
miljø, fysisk aktivitet og mat og måltid. 
Det helsefremmende arbeidet evalueres 
gjennom bruk av ståstedsanalysen for 
barnehage. 

 

Forebygging blant alle 
Vi vet at barn kommer til barnehagen med 
ulike forutsetninger og behov. Dette må 
ansatte ha kunnskap om. Vi har etablert 
godt tverrfaglig samarbeid, men dette kan 
fortsatt styrkes. Samarbeid med skolene 
er viktig, og her har vi kommet et godt 
stykke på vei blant annet gjennom felles 
satsing på språk, lesing og skriving. Felles 
fokusområder og felles forståelse kommer 
barna til gode. 

 

Kompetanseheving 
Regional ordning for kompetanseutvikling 
(Rekom) er en overordnet satsing for 
kompetanseheving i barnehager. 
Strategiens tiltak skal bidra til å videre-
utvikle barnehagen som lærende 
organisasjon og styrke barnehagelærernes 
profesjonelle fellesskap.  
Målrettet kompetanseutvikling for alle 
ansatte skal bidra til at alle barn får et 
barnehagetilbud av høy kvalitet. Sømna 
barnehage er en del av den regionale 
kompetansesatsingen som følger av dette. 

 

 

Prioriteringer i planperioden 

 
Rekruttering 
For å unngå dispensasjoner, på grunn av 
skjerpet pedagognorm og ved frafall av 
barnehagelærere, vil det være viktig å 
rekruttere barnehagelærere ved ledighet i 
stillinger og ved naturlig avgang. Andelen 
menn i barnehage må økes, og derfor skal 
det være fokus på tiltak for å rekruttere 
flere menn i fremtiden. 

 

Språkarbeid  
Videreføre satsingen på språk jf. 
språkstrategien for Sømna kommune 
sammen med skolene. 

 

Digitalisering 
Videre satsing på digitalisering av 
barnehagen som kan bidra til en mer 
effektiv drift. 
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Det skal utarbeides en IKT-plan for 
barnehagene. Målsetting for arbeidet er å 
styrke barnehagene i Sømna sin kapasitet 
og kompetanse til å utnytte digitale 
verktøy til lek og læring. 

Det er ønskelig å få på plass en digital 
kommunikasjonsplattform med 
foreldrene. Dette vil redusere 
papirforbruk, sikre informasjonsflyt og 
dokumentasjon. 

 

Helsefremmende barnehager 
Det vil fortsatt være fokus på oppfølging 
av kriteriene for helsefremmende 
barnehager.  

 

Kjøkkenassistent 
Barnehagene er pålagt å følge de 
nasjonale retningslinjene for mat og 
måltid i barnehager. Mattilbudet skal være 
i tråd med Helsedirektoratets kostråd, og 
det skal bidra til å fremme et variert og 
sunt kosthold blant barna. Dette krever 
kompetanse, tid og planlegging, samt at 
det innebærer ansvar for matlaging, 
menyer, innkjøp, varepåfyll, orden, 
oppvask og hygiene på kjøkkenet i 
barnehagen (internkontroll). 
 
Krav om bemanningsnorm stiller større 
krav til personalets tilstedeværelse og gir 
utfordringer når grunnbemanning må 
forlate barnegruppa for å planlegge, 
forberede og tilberede måltid. 
På sikt må det ses på muligheter for å 

ansette kjøkkenassistent for å ivareta 
dette på en tilfredsstillende måte. 

 

Barnehagelokaler  
I 2020 skal arbeidet med å bygge ny 
barnehage i Vik starte opp. Når beslutning 
om lokasjon er fattet skal det jobbes 
videre med råd og anbefaling om 
utforming av ny barnehage. I dette 
arbeidet vil både ansatte, foreldre, barna 
og rådet for personer med nedsatt 
funksjonsnedsettelse involveres. 

Det er fortsatt behov for tilrettelegginger i 
det fysiske miljøet i Berg barnehage for å 
blant annet ivareta inneklima (støy/luft) 
og ergonomi (ansatte) for å forebygge 
helsemessig belastning.   
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Skole 



 
 

Status og utfordringer  

Språkkommunen Sømna 
Våren 2018 ble Sømna kommune valgt ut 
til å delta på utdanningsdirektoratet sin 
nasjonale satsing «språkkommune». Det 
er utviklet en nasjonal strategi for språk, 
lesing og skriving kalt «språkløyper». 
Denne strategien skal styrke barn og 
elevers språk, lesing og skriving i perioden 
2016-2019. Barnehagen og begge skolene 
deltar.  

 

Skolebibliotek 
Det er lovpålagt at hver skole skal ha et 
skolebibliotek, noe både Berg og Vik skole 
har. Høsten 2018 fikk Sømna kommune 
tilskuddsmidler for å styrke 
skolebibliotekenes arbeid med 
lesestimulering. Midlene skal gå til 
personalressurser eller utvikling av 
kompetanse for å legge til rette for 
bibliotekutvikling og lesestimulering i regi 
av skolebibliotekene. Dette gjøres i 
samarbeid med folkebiblioteket.  

 

Fagfornyelsen 
Fagfornyelsen skal innføres i alle fag fra 
høsten 2020. Skolene er i gang med å 
forberede seg på å innføre et nytt 
læreplanverk. De bøkene elevene tilbys i 
dag er ikke oppdatert i forhold til 
fagfornyelsen. 

 

Helsefremmende skole 
Skolene har over tid arbeidet etter 
kriteriene for helsefremmende skole og 
fikk status som dette i 2018. Fra skoleåret 
2018/2019 ble skolefrukt-ordningen 

gjeninnført ved Berg skole og stadig flere 
elever spiser frukt og grønnsaker, samt at 
det er lite svinn. Ved Vik skole ble 
kantinen innført som et fast tilbud og den 
har blitt mer miljøvennlig. I den 
forbindelse ble stillingen utvidet til 86 %. 
Det er et samarbeid med frivilligsentralen i 
forhold til å tilberede mat.  

Berg skole har gjennomført et utviklings- 
og kompetansehevingsprogram for fysisk 
aktiv læring (FAL). Skolen fikk utstyr til en 
verdi av 150.000 kr. av Gjensidigestiftelsen 
i forbindelse med programmet. Vik skole 
ønsket også å delta i dette prosjektet, men 
det var kun Berg skole som ble valgt ut, 
sammen med 5 andre skoler i Nordland.  

Det jobbes med det forebyggende 
programmet «Zippys venner» på ulike 
måter på alle trinn 1-4. klasse. 
Programmets målsetting er å lære barna å 
mestre dagliglivets problemer, identifisere 
og snakke om følelser og støtte andre som 
har det vanskelig.  

 
Dysleksivennlig skole 
I desember 2016 ble Berg skole sertifisert 
som «Dysleksivennlig skole», noe som 
forplikter skolen til å holde seg oppdatert 
på læremiddeltilbud, kartlegginger, 
tilpasset opplæring og kompetanseheving. 
Vik skole jobber etter de samme 
prinsippene og dette ivaretas gjennom 
arbeidet med språkløyper.  

 

Spesialundervisning  
Det er i dag mange elever med behov for 
ekstra ressurser, noe som medfører høy 
spesialundervisning ved Vik skole. Det er 
igangsatt et arbeide med å se på 
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muligheter for ulike løsninger for best 
mulig tilpasning.  

 

MOT – skolen som samfunnsbygger 
Ungdomsskolen er med på programmet 
skolen som samfunnsbygger. MOT-
coachene gjennomfører økter med alle 
klassene gjennom året og det velges årlig 
ut elever som blir unge MOTivatorer.  

De 2 MOT-coachene har per i dag en 
stillingsprosent på 6 % hver. Å 
videreutvikle MOT er tidkrevende og det 
kan være noe utfordrende å få til alt 
innenfor den stillingsprosenten.  

 

Digitalisering  
Skolene er godt digitalisert i forhold til 
utstyr og ulike programvarer. Blant annet 
er Office 365 tatt i bruk. Det er viktig, men 
også tidkrevende og hele tiden være 
oppdaterte i forhold til ny teknologi og 
utvikling.  

 

Veilederkorpset 
Begge skolene har oppfølging av 
utdanningsdirektoratet (Udir) sitt 
veilederkorps som en ekstra oppfølging 
knyttet til Fylkesmannens oppfølging av 
skolens ujevne resultater på nasjonale 
prøver og elevundersøkelsen.  

 

Kompetanse for kvalitet 
Det er ennå 5 år til de nye kompetanse-
kravene til lærerne slår inn for fullt, men 
Sømna kommune har satset mye på dette. 
Det er mange lærere som har tatt 
videreutdannelse de siste årene. 

Bare i skoleåret 2019 -2020 vil 5 lærere 
øke kompetansen sin i ett fag slik at de har 
de nødvendige studiepoengene. 

Med fagfornyelsen vil det også komme 
nye behov i andre fag enn norsk, regning 
og engelsk. Dette gjelder blant annet 
kunst & håndverk og musikk der det er 
behov for å heve kompetansen til 
enkeltlærere. I fremmedspråklige fag som 
tysk og spansk er det i dag kun en eller 
ingen lærere som kan undervise og det er 
et ønske fra elevene at skolen kan tilby 
spansk. I år fullfører 10. klasse spansk ved 
hjelp av nettundervisning og veiledning av 
en engelsklærer. 

 

Prioriteringer i planperioden 

 

Språkkommune og språkløype 
Satsingen på språkkommune og 
språkløyper vil bli videreført i samarbeid 
med barnehagen. Språkløyper som skal 
vise vei for hvordan kommunen skal jobbe 
med barns/elevers språkutvikling fra 0-16 
år. Det skal utarbeides en helhetlig plan 
for språk, lesing og skriving. 

  

Skolebibliotek 
Skolene prioriterer videre utvikling og 
tilgjengelighet for elevene. Et samarbeid 
med folkebiblioteket kan være en god 
hjelp til dette arbeidet.  
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Fagfornyelsen 
Fra januar 2020 vil skolene intensivere 
arbeidet med å innføre fagfornyelsen. 
Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en 
kompetansepakke for innføring av nytt 
læreplanverk som skolen vil ta i bruk og 
det vil settes av tid til fellesmøter, 
mellomarbeid, utprøving i praksis og 
erfaringsdeling. Nord universitet bistår i 
arbeidet. Det må investeres i nye 
læremidler tilpasset fagfornyelsen. 
Administrasjon og lærere skal bruke våren 
2020 til å vurdere om det skal investeres i 
papirbøker eller digitale bøker.  

 

Digitalisering 
Det er store muligheter for å utvikle office-
programvaren ut mot elever og foresatte 
for å bidra til større involvering. Det nye 
administrative skolefaglige systemet tas i 
bruk for fullt i 2020, der flere funksjoner 
digitaliseres (timeplan, fravær, m.m.) 

 

Dysleksivennlig skole 
Det jobbes videre med kriterier for å være 
en dysleksivennlig skole. Berg skole deltar 
på årlige obligatoriske nettverkssamlinger 
i regi av Dysleksi Norge. I januar 2020 
planlegger det en felles skolering for 
foreldre og lærere i nye verktøy for elever 
med dysleksi.  

 

Helsefremmende skole 
Oppfølging av kriteriene for 
helsefremmende skole vil fortsatt ha stor 

prioritet. Ved Vik skole har en av skolens 
teamledere ansvar for å følge opp 
helsefremmende skole.  

Kantine 
I tråd med anbefalinger og elevenes 
ønsker vil det fortsatt være et høyt fokus 
på å følge opp helsefremmende skole. 

 

Fra spesialundervisning til 2-lærer 
For å få ned spesialundervisningen skal 
det satses på å styrke hele 
klassen/gruppen med 2 lærere i klassen. 
Dette gjelder først og fremst i 
kjernefagene; norsk, matematikk og 
engelsk. Våren 2020 vil dette arbeidet 
evalueres.  

 

Kompetanse for kvalitet 
Fylkesmannen i Nordland tilbyr, i 
samarbeid med KS, RKK og Nord 
universitet, spesialtilpassede 
videreutdanningstilbud i engelsk, 
matematikk og norsk kommende studieår. 
Studietilbudene legger til rette for 
kompetanseutvikling for flere lærere ved 
samme skole eller region. Skolene søker 
om å få med lærere i faget engelsk.  

 

Veilederkorpset 
Oppfølgingen fra Utdanningsdirektoratet 
videreføres ut 2020, med muligheter for 
forlengelse ut skoleåret 2020/21. 
Hovedfokuset er kvalitetssikring og 
styrking av ledelse og kompetanse.  
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Skolefrukt-ordning 
Videreføre denne ordningen for å bidra til 
at elever spiser mere frukt og grønt.  

 

MOT 
Arbeidet med MOT videreføres og styrkes. 
MOT-programmet skal evalueres i 
forbindelse med prosjektet «robuste 
barn? – en evaluering av det forebyggende 
og helsefremmende arbeidet». Fra 2020 
skal alle nye unge MOTivatorer skoleres i 
Trondheim med MOT sentralt. 
Samarbeidet med vår lokale MOT-
ambassadør skal være synlig for elever og 
kommunen som helhet. 

 

Foreldremøteplan 
Foreldremøteplan for hele skoleløpet skal 
revideres. Det legges vekt på nyere 
satsingsområder som blant annet IKT, 
helsefremmende arbeid og fravær.  

Foreldremøteplanen skal sikre god 
tverrfaglig involvering ved at ulike 
fagpersoner involveres.  
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Helse 



 
 

Status og utfordringer 

 

Vi står overfor utfordringer knyttet til 
livsstilsykdommene, eldrebølgen, 
rekruttering til omsorgsyrkene og en 
stadig økende forventning til 
helsetjenestene. Kommunens plikt til å ta 
over helsetjenester som kommunal 
psykolog, kommunal ergoterapeut, 
kommunal fysioterapeut, forebyggende 
arbeid med livsstilsendring og kommunal 
rehabilitering vil også være utfordrende 
for en liten kommune. 

 

Folkehelsa 
Den norske folkehelsa har aldri vært bedre 
enn i dag. Folk lever lengre, og nyter i snitt 
flere leveår som friske. Likevel står 
samfunnet vårt overfor store folkehelse-
utfordringer som vi må håndtere smartest 
mulig for å sikre sosial, kulturell og 
økonomisk bærekraft for framtida. 
Tidligere var infeksjons-sykdommer den 
største trusselen for folkehelsa, men dette 
har endret seg dramatisk de siste hundre 
årene. Det nye sykdomspanoramaet, det 
vil si utbredelse av spesielle sykdommer i 
befolkningen, viser økning i kroniske ikke- 
smittsomme sykdommer som henger nøye 
sammen med det samfunnet vi lever i. 

 

I de siste tiårene har de mest sentrale 
helseproblemene vært relatert til 
inaktivitet, høyere forekomst av diabetes, 
rus, psykiske lidelser, overvekt og KOLS, 
samt enkelte kreftformer (figur 3). Den 
samlede belastingen med invaliditet og 
tidlig død som følge av depresjon kommer 
til å øke, og psykiske lidelser i 2020 vil 
være den viktigeste bidragsyteren til den 
samlede sykdomsbelastingen i vestlige 
land.   

 

Fastleger 
På legekontoret har det vært ledig 
fastlegestilling i et halvt år. Den har vært 
utlyst 3 ganger. Det har kun vært søkere 
som ikke er relevante til stillingen. De har 
blant annet ikke hatt norsk turnus (LIS 1) 
som er et lovkrav nå. Det er ønskelig å få 
en ALIS lege (Allmennlege i spesialisering), 
siden legekontoret er med i et prosjekt der 
en av de faste legene kurses i veiledning 
opp mot ALIS leger. Det har vært innleid 
vikar i stillingen siden juni. Det er lite 
økonomisk å bruke vikarer i lange 
perioder.  

 

Støttepersonell 
Det er ledig stilling som støttepersonell på 
50 %. På grunn av høyt arbeidspress og for 
å unngå så høyt bruk av vikar, er det 
behov for å styrke denne med ytterligere 
10 %. Dette er viktig for å sikre gode 
arbeidsforhold som man kan leve med. Vi 
må ofte leie inn ekstra når det avvikles 
ferie, det kan ikke være kun en på jobb i 
resepsjon, laboratoriet og på akuttstua. 

På helsestasjonen er det en stabil stab og 
de har prosjektmidler nå og for neste år til 
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en ekstra 50 % stilling. De har derfor 
ekstra ressurser på skolehelsetjenesten ut 
2020.  

Den store utfordringen på helsestasjon er 
det lave fødselstallet i år. Det er kun 8 
fødsler og det er 10 mindre enn i fjor. 
Dette er også en tendens i alle 
omkringliggende kommuner. 

 

Prioriteringer i planperioden 

 

Fra reparasjon til forebygging 
Det er viktig å se oppvekst og alderdom i 
sammenheng. En forutsetning for å skape 
økonomisk bærekraft i framtida er en 
sterkere satsing på barn, unge og deres 
familier. Ved å arbeide «riktig» i årene 
som kommer kan kommunene ha større 
sjanse til å flytte penger fra reparasjon til 
forebygging. Innsats som favner alle har 
en større effekt på folkehelsa enn tiltak 
som favner en bestemt risikogruppe. 
Innsats som virker inn på barndom og 
oppvekst vil gi større helseeffekt i et 
livsløpsperspektiv enn tiltak senere i livet. 

Å forebygge livsstilssykdommer kan vise 
seg å være den største og eneste 
muligheten vi har til å skape bærekraftige 
løsninger for framtida, det vil si en 
utvikling som imøtekommer dagens behov 
uten å ødelegge kommende generasjoners 
muligheter for å få tilfredsstilt sine behov..  

 

Frisklivsentral 
Det er viktig å etablere en frisklivssentral 
som kan være en viktig brikke i  det 
forebyggende arbeidet opp mot 

livsstilssykdommer og andre plager. Det 
skal være et lavterskeltilbud til hele 
befolkningen. Et av tilbudene skal rette 
seg mot kosthold og det er viktig med 
tanke på kommunens utfordringer. Men 
problematikken fordrer innsats fra mange 
enheter og samfunnet for øvrig.  

 

Rekruttering 
For å få tak i fastleger må man tenke nytt i 
forhold til å nå aktuelle kandidater. En 
stabil legedekning gir forutsigbare utgifter, 
men også inntekter til kommunen. Leger i 
faste stillinger øker inntekten av to 
årsaker. For det første ved at de er flinkere 
på takstbruk enn midlertidige leger. For 
det andre må disse legene spesialisere 
seg, mens de jobber i kommunen. Leger 
med spesialisering får mer inntjening fra 
Helfo.  

I den nye spesialistforskriften er det klare 
føringer på hvordan kommunen skal legge 
til rette for utdanning av spesialister i 
allmennmedisin. Legekontoret blir en 
registrert utdanningsvirksomhet og 
forplikter seg ved ansettelse av en ny lege, 
til å utdanne denne legen. 

 

Tverrfaglige team 
Med en liten kommune som Sømna er det 
utfordrende å ha mange ulike team 
knyttet til ulike diagnoser/utfordringer. Et 
av svarende kan være tverrfaglige team 
innen helse som bl.a. kan inneholde 
kommunal fysioterapeut, ergoterapeut og 
lege, samt andre yrkesgrupper som er 
relevante til å løse utfordringer. Dette 
arbeidet har høy prioritet i 2020. I dette 
arbeidet må det også vurderes tiltak som 
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helsestasjon for eldre og hjemmebesøk til 
eldre over en viss alder.  

 

Oppfølging av plan for habilitering og 
rehabilitering (2019-2022)  
Planen har en oversikt over prioriterte 
tiltak som skal følges opp de kommende 
årene. For helse sitt område skal 
koordinerende enhet, arbeidet med å lage 
individuelle planer til de som har behov og 
samarbeidet med brukerorganisasjoner 
styrkes.  

 

Bygge opp den kommunale 
fysioterapitjenesten 
Kommunal fysioterapeut tiltrer i 2020 og 
skal blant annet jobbe tverretatlig og 
tverrfaglig for å imøtekomme behov fra 
andre enheter som helsestasjon, skole, 
pleie og omsorg, samt kommunens 
innbyggere. 
 

Lavterskeltilbud 
Etablering av frisklivsentral. Læring og 
mestring relatert til egen helse. Likeledes 
forebyggende arbeid og frisklivssentral er 
veldig viktig å satse på, slik at flere kan få 
hjelp til å endre helseskadelig livsførsel og 
mestre sine plager og sykdom. 

 

Tidlig inn 
Det er fokus på rus, psykiatri og vold i 
svangerskap og graviditet. Det er igangsatt 
et arbeid for å utarbeide handlingsplan for 
å forebygge vold og overgrep.  

 

Helsestasjonen 
Arbeidet ved helsestasjonen og 
skolehelsetjenesten baserer seg på å 
forebygge u-helse. Helsestasjonen jobber 
videre med å styrke foreldrerollen, blant 
annet gjennom COS-veiledning. 
Helsestasjonen er koordinerende enhet 
for barn og unge og videreutvikling av 
denne rollen vil prioriteres i 2020. 

Det er satt i gang flere prosjekter de siste 
årene. For å sikre god bemanning og 
kompetanseheving i kommende år må det 
prioriteres og fortsatt søke opp midler. 

Helsesykepleierne skal fortsatt være 
synlige og til stede på begge skolene. 
Dette er et viktig forebyggende arbeid.  
Det planlegges å legge til rette for bedre 
digital kommunikasjon med ungdom – på 
deres arenaer. 

 

Beredskap og samfunnssikkerhet 
Det skal settes av tid til å arbeide med 
beredskap og samfunnssikkerhet. Det er 
viktig at det til enhver tid er oppdatert 
oversikt over helsepersonell og 
beredskapsplaner.  

 

Digitalisering 
Digitalisering er viktig og må prioriteres. 
Helse må skifte ut IT-utstyret slik at det er 
i henhold til krav. Sikring mot strømbrudd 
og innkjøp av aggregat må prioriteres.  

Det finnes verktøy som kan brukes til 
situasjonsrapportering og krisestøtte som 
eks. DSB-CIM. Hvordan dette kan brukes i 
en liten kommune skal det ses nærmere 
på. 
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Øyeblikkelig hjelp 
Kommunen har et ansvar for å sørge for et 
tilbud om døgnopphold for helse- og 
omsorgstjenesten til pasienter og brukere 
med behov for øyeblikkelig hjelp. Dette 
omfatter alle pasientgrupper, også 
pasienter med psykiske helseplager og 
rusproblemer. Vi har for tiden et 
samarbeid med Brønnøy kommune om 
KAD-seng.  Brønnøy kommune vil utvide 
dette tilbudet med en seng for pasienter 
med psykiske helseproblemer. Vi må 
starte en dialog med Brønnøy kommune 
om dette. 

 

DMS 
Brønnøy kommune og 
Helgelandssykehuset har nå et 
forpliktende samarbeid rundt etableringen 
av et distrikts-medisinsk senter (DMS). 
Dette skal etter planen stå ferdig i 2021. 
Planen er å samlokalisere legevakt, 
støttepersonell og ambulanse i dette 
bygget. Helsetjenesten skal styrkes ved å 
samle tjenestene. Sømna kommune har 
tidligere vedtatt å støtte en framtidig 
interkommunal legevakt på Sør-Helgeland.  

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pleie og omsorg 



 
 

Status og utfordringer 
 

Kompetent arbeidskraft 

 

Tjenesten har det siste året jobbet aktivt 
for å tilrettelegge for at ufaglærte kan ta 
fagbrev gjennom jobb. Fra høsten 2019 
har det vært et samarbeid med 
kompetansesentret og opplærings-
kontoret hvor i underkant av 10 ansatte 
får tilbud om veiledning og oppfølging for 
å fullføre fagbrevet. Den største andelen 
ufaglærte er knyttet til sykehjemsavdeling 
og små helgestillinger.  

Tjenesten har forsvarlig sykepleierdekning, 
men mangler spisskompetanse på enkelte 
fagområder. 

 

Lærlinger 
Det er en økning i antall søkere på 
videregående som ønsker å ta helsefaglig 
utdanning. Per i dag er det seks 
helsefaglærlinger fordelt på tre avdelinger. 
I tillegg er det kokkelærling på 
institusjonskjøkken. Lærlingene er en stor 
ressurs for tjenesten, og vi ser det som et 

av rekrutteringstiltakene våre for å få 
kvalifiserte ansatte inn i ledige stillinger. 

 
 

Hel- og deltid 

 

Pleie- og omsorgstjenesten har de siste 
årene hatt stort fokus på å oppfylle kravet 
i hovedtariffavtalen om tilsetting i full 
stilling. Flere har det siste året fått tilbud 
om utvidelse av fast stilling samt at det 
ved nyansettelser vært bevisst å lyse ut 
heltidsstillinger. 

Deltidsproblematikken henger fortsatt 
over tjenesten, med utfordringer spesielt 
knyttet til helg. Det prøves ut alternative 
turnusordninger i form av langvakter, for 
tiden ved sykehjem og miljøtjenesten. 
Dette har medført litt økning av 
stillingsstørrelse for de som frivillig har 
gått inn i ordningen. Holdninger, politisk 
vilje og forankring for heltidskultur er 
fortsatt en utfordring. 

 

Organisering og samordning av tjenester 
I arbeidet med planen for habilitering og 
rehabilitering (2019-2022) kom det tydelig 
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frem at vi har mange tilbud og tjenester i 
kommunen, men det er utfordringer 
knyttet til struktur på systemnivå og 
samhandling.  

 

Digitalisering  
Tjenesten er inne i to samarbeidsprosjekt 
som omhandler digitalisering.  

 

Bærekraftige tjenester  

Forbruket i tjenesten har hatt en gradvis 
stor økning de siste årene. Dette skyldes 
hovedsakelig lønns- og prisvekst. 

Kommunen har i flere år jobbet med 
rekrutteringstiltak rettet mot sykepleiere. 
Vi har blant annet gjennom lønn skaffet 
oss en faglig forsvarlig tjeneste både i 
hjemmebasert tjeneste, samt inne på 
sykehjem. Sykepleiere fikk i 2019 et stort 
lønnsoppgjør sentralt, tilsvarende ca. 11 % 
lønnsvekst. Budsjettmessig utgjør denne 
kostnaden om lag 1,6 millioner for 
budsjett 2020.  

 

Områdegjennomgang 
I 2019 ble det utarbeidet en statusrapport 
over tjenesteområdet. Den viser behov for 
videre å se på tjenesten med tanke på 
utvikling og organisering. 

 

Dagsenter for demente 
Sømna kommune drifter i dag dagsenter 
for demente på tilskuddsordninger. 
Ordningen har frem til nå bidratt med å 
legge til rette for at personer med demens 
som bor hjemme, kan ha meningsfulle og 
aktive dager.  

Fra 1. januar 2020 blir dagaktivitetstilbud 
for hjemmeboende personer med demens 
en lovpålagt oppgave for kommunene, 
samt at tilskuddet planlagt kuttet. 

 

Hverdagsrehabilitering 
Sømna kommune startet opp med 
forprosjekt innen hverdagsrehabilitering 
høsten 2016. Forprosjektet er nå delvis 
implementert inn under hjemmetjenesten 
med fokus på mestring av dagligdagse 
aktiviteter som er viktig for bruker.  

 

Ernæring og kosthold 
Tjenesten har et økt fokus på ernæring og 
kosthold hos våre pasienter/brukere. Året 
2018 startet vi jobben med utarbeide 
rutine for ernæringskartlegging blant våre 
brukere. På institusjon har vi i løpet av 
2019 kartlagt om lag 100 %, mens i 
hjemmetjenesten ca. 70 %. På landsbasis 
er 20-60 % av eldre brukere av 
kommunenes tjenester underernærte 
eller i ernæringsmessig risiko. 
Underernæring og feilernæring gir økt fare 
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for andre sykdommer, lengre 
rekonvalesent samt større pleietyngde og 
økte medisinske kostnader.  

 

Prioriteringer i planperioden 
 

Ledende innen digitalisering på Helgeland 

Digitale Helgeland  
Et 2-årig prosjekt der 17 
Helgelandskommuner deltar. Arbeidet går 
blant annet ut på å: 

• Kartlegge nåsituasjonen innen IT – 
og digitaliseringsområder 

• Utrede alternative modeller for 
permanent organisering og 
finansiering av «framtidens digitale 
Helgeland» 

• Sikre felles rolleforståelse, tydelige 
prioriteringer og felles retning 

• Gevinstrealisering 

Digital trygghetsalarm og mobil pleie   En 
avtale om løsning og implementering i 
samarbeid med kommuner på Sør-
Helgeland er inngått. Implementering 
planlegges i første del av 2020. 

 

Fremtidens PLO  
Pleie og omsorgstjenesten står foran 
mange utfordringer de kommende årene, 
spesielt med tanke på demografi-
endringer. Det er en prioritert oppgave å 
se på organisering og utvikling i tråd med 
kommunens behov og utfordringer.  

Det er mange tilbud/tjenester innenfor 
dagens PLO og dette må settes mer i 
system.  

 

Forebygging blant alle 
I et livsløpsperspektiv vil tiltak knyttet til 
forebygging med stor sannsynlighet kunne 
få større konsekvenser for livskvalitet og 
antall gode leveår. Et etisk vanskelig 
spørsmål er hvordan vi som samfunn skal 
forholde oss til nytte og alvorlighet knyttet 
til innsats i siste leveår på et sykehjem 
kontra innsats for å motvirke opphopning 
av risiko for helseplager − og påfølgende 
forventet økt hjelpebehov og redusert 
livskvalitet. Forebygging i den kommunale 
helse- og omsorgssektoren er kanskje det 
området som skiller seg mest fra 
prioriteringer som spesialisthelsetjenesten 
står overfor – men samtidig der 
nyttepotensialet kan være størst. Dette er 
ikke bare et økonomisk spørsmål, men 
også et etisk spørsmål om verdighet, både 
for den som ikke får sykehjemsplass, og 
den som ikke får det forebyggende 
tiltaket. Kommunen har et like stort 
ansvar for å legge til rette for 
helsefremming og mestring som å 
behandle sykdom og gi omsorg. 

 

Reformen «leve hele livet» 
I meld. St.15 (2017-2018) beskrives 
visjonene og målsettingene for reformen, 
som gjelder eldre over 65 år. Reformen 
trådte i kraft i 2019 og skal bidra til å finne 
lokale løsninger på følgende områder:  

• Et aldersvennlig Norge – god plan 
og samfunnsutvikling 

• Aktivitet og fellesskap – økt 
aktivitet, gode opplevelser og 
fellesskap 



 
 

60 
 

• Mat og måltider – forebygge 
underernæring og skape gode mat- 
og måltidsopplevelser 

• Helsehjelp – økt mestring og 
livskvalitet, forebygge og gi riktig 
hjelp til riktig tid 

• Sammenheng og overgang i 
tjenestene – øke trygghet og at 
pasientforløpet for eldre blir 
forutsigbart både for dem selv og 
deres pårørende 

 
Jobben med reformen er allerede i gang, 
men vil prioriteres videre i 2020 i 
samarbeid med enhet for helse, eldreråd 
frivillige og andre aktører.  

 

Hverdagsrehabilitering 
I et forebyggingsperspektiv er det viktig å 
satse på hverdagsrehabilitering. Tiltak sett 
opp mot effekt og resultat er synlig 
målbart, og vi ser viktigheten av videre 
satsning på dette fagområdet. Fra 2020 vil 
fagkompetansen i kommunens styrkes, 
med både kommunal fysioterapeut og 
tilgang til ergoterapeut. Dette vil bidra til å 
styrke tilbudet om hverdagsrehabilitering.   

 
 

Helhetlige og koordinerte tilbud 
Temaplan for habilitering og rehabilitering 
har en oversikt over prioriterte tiltak som 
skal følges opp de kommende årene. For 
PLO sitt område er det viktig å avklare 
ansvarsfordeling og roller mellom de ulike 
enhetene i kommunen for bedre 
ressursutnyttelse og tilbud til brukerne. 

 

Ernæring 
For å opprettholde et godt og velbalansert 
kosthold er den daglige matproduksjonen 
på institusjonskjøkken avgjørende.   

For å styrke ernæringsarbeidet er det 
viktig med kompetanse blant personell, 
ledelsesforankring, definerte 
ansvarsforhold og samhandling. I tråd med 
nasjonale faglige retningslinjer for 
behandling og forebygging av 
underernæring prioriteres det å jobbe 
videre med følgende tiltak: 

• Å vurdere ernæringsmessig risiko 

• Å gi personer i ernæringsmessig 
risiko målrettet 
ernæringsbehandling 

• Å dokumentere ernæringsstatus og 
-tiltak i pasientens journal og 
epikrise 

• Å videreformidle dokumentasjonen 
til neste omsorgsnivå 
 

 

Dagsenter for demente 
For å ivareta dette lovkravet blir det i 2020 
brukt avsatte fondsmidler. Organisering av 
tilbudet må gjennomgås for å sikre at 
lovkravet ivaretas kommende år.  

 

 

Tilpasning av økonomiske rammer 
For å tilpasse den økonomiske rammen for 
2020, må tjenesten i samarbeid med 
tillitsvalgte og verneombud vurdere tiltak 
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som kan ha store konsekvenser for 
tjenestetilbudet videre. 

Dette kan være: 

• Midlertidig stenge en 
sykehjemsavdeling 

• Vakanse i ledige stillinger 

• Lavere bemanningsnorm 

• Endret turnusplan for ansatte 

• Redusere dagaktivitetstilbud 

• Avslutte hverdagsrehabilitering 

• Høyere terskel for tildeling av 
tjenester  
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Status og utfordringer 

 

Sikre kompetent arbeidskraft 
Det er er en utfordring å ha attraktive 
stillinger å lyse ut, som har en stor nok 
stillingsprosent (kombinasjonsstillinger 
kultur og skole). Det er også tidvis 
utfordrende å rekruttere kompetent 
personell, både innen kultursektoren og 
velferdssektoren. Vi har midlertidige 
ansettelser i kulturskolen, og har behov 
for å få fast lærerstab på plass.  

Renhold en utfordring, både med hensyn 
til organisering og å skaffe 
vikarer/personell. Renholdere bør samles i 
en enhet for å best kunne utnytte 
ressursene.  

 

Nærings- og arbeidsplasser  
Tjenesten har i dag noen arbeidsplasser 
som følger med spesifikk tjeneste som 
bosetting av flyktninger. Når kommunen 
ikke får bosette flyktninger kan vi risikere 
å miste kompetansearbeidsplasser både i 
kommunen og i regionen. Dette er en 
utfordring i forhold til at folk skal fortsette 
å bo her, og også i rekrutterings- og 
tilflyttingsøyemed.  

 

Digitalisering (fremtidsrettet og effektiv) 
Det er stort behov for ulike fagsystem 
innen både kultur og velferd. Det er en 
utfordring med investeringskostnader til 
systemene og opplæring, men det vil på 
sikt være gunstig for effektivitet og krav til 
sikkerhet og GDPR. Fra 2020 vil det være 
krav om at rapportering på data til blant 

annet SSB og KOSTRA må gjøres digitalt og 
da må fagsystemene være på plass.  

 

Bosetting av flyktninger 
Det er usikkerhet rundt bosetting av 
flyktninger. Dette har konsekvenser for 
folketall i kommunen og bevaring av 
kompetansearbeidsplasser hvor vi i dag 
sysselsetter folk. Vi vil ikke få bosetting av 
flyktninger i 2020. Dette er utfordrende 
for videre drift av enheten og avdeling 
NAV. Videre vil det være vesentlig hva 
som skjer med organisering av statlige 
tjenester i NAV-kontoret i fremtiden.  

 

Attraktivitet og sosiale møteplasser 
Det jobbes for å legge til rette for lokal 
kulturutvikling og møteplasser for alle 
innbyggere. Enheten er sentral i arbeidet 
med utreding av kultur- og kommunehus, 
og vi jobber med frivillige lag og 
organisasjoner for å legge til rette for aktiv 
deltakelse av befolkningen i lokal-
samfunnet. En frivillighetsstrategi er under 
utarbeidelse i samarbeid med lokale lag og 
foreninger, og skal vedtas i løpet av første 
halvår 2020. 

Det jobbes med attraktive møteplasser, 
som blant annet idretts- og kulturarenaer 
for innbyggere i alle aldre. Det er viktig å 
sikre bredden i tilbudet, og målsettingen 
bør være å kunne legge til rette for et 
spekter innenfor områdene 
egenorganisert og organisert aktivitet, 
kultur, idrett og sosiale møteplasser. 
Arenaene må i størst mulig grad være 
åpne og tilgjengelige. 
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I 2019 har det vært stort fokus på utvikling 
av folkebiblioteket som sosial møteplass 
og arena for opplevelse, samskaping og 
fellesskap, i tillegg til den tradisjonelle 
tjenesten med utlån av media. Dette er i 
tråd med den nye kulturmeldinga og ny 
nasjonal bibliotekstrategi.  

 

Bærekraftige tjenester  
Kommunen har en høy andel personer 
som mottar sosialhjelp og uføre (15,3 % 
andel uføre per september 2019). Det er 
en relativt høy andel ungdommer som 
verken fullfører videregående eller er i 
jobb, og det er en stor andel av de som 
mottar arbeidsavklaringspenger fra NAV 
som er under 30 år.  

I 2019 har det vært store utgifter til 
sosialhjelp som følge av noe svakere 
overgang fra intro til arbeid/utdanning. 
Det er også en innstramming i statlige 
ytelser som medfører økt press på 
kommunale ytelser. Det er 
kostnadsmessig utfordrende for 
kommunen med utgifter til sosialhjelp. 
Kommunen får mindre skatteinntekter og 
økte utgifter ved økt belastning av 
tjenestetilbudet i kommunen. Det er også 
store konsekvenser for enkeltindividet og 
familier da vi vet at fattigdom korrelerer 
med dårlig fysisk og psykisk helse, dårlig 
tilknytning til arbeidslivet, sosial arv og 
svak deltakelse i samfunnet forøvrig. 

Det er viktig å ha stabil arbeidskraft for å 
sikre kontinuitet og kvalitet i tjenestene. 
Dersom kommunen ikke får bosetting av 
flyktninger vil det bli stor svikt i inntekt og 
brukermasse. Konsekvensene for enheten 
er at det ikke vil være dekning til å 
opprettholde videre drift, og man kan bli 

nødt til å avvikle tjenestetilbudet. Dette vil 
medføre nedskjæring i stillingshjemler. 
Dersom flere deler av velferdstjenestene 
sentraliseres eller avvikles og ikke -
lovpålagte tjenester innen kultur 
nedskaleres som følge av en vanskelig 
økonomisk situasjon, vil det kunne bli 
nødvendig å se på om det er riktig å 
opprettholde enheten i sin helhet.  

 

God og trygg oppvekst 
Økonomisk sikkerhet for deltakelse og 
inkludering i fritidsaktiviteter og kulturelle 
aktiviteter er viktig. Ved behov bistås og 
kompenseres det for en vanskelig 
økonomisk situasjon til familier, som for 
eksempel ferietilbud i samarbeid med 
frivillige og dekning av utgifter til 
fritidsaktiviteter til barn.  

Grønn sektor har stor søkermasse hvert år 
med ca. 40 søkere. Grønn sektor er 
ungdom i arbeid, og skal gi ungdom i 
kommunen en fin mulighet til å lære om 
arbeisliv og ha mulighet til å tjene egne 
penger. De får mulighet til å bli kjent med 
arbeidslivet og de krav som stilles der. Det 
er færre slike arbeidsmuligheter for 
ungdom i distriktet. De to siste årene har 
kommunen fått ekstern finansiering og 
dermed kunne økt antall plasser.   

Et rikt kultur- og fritidstilbud for de 
mange, hvor terskelen er lav for deltakelse 
og inkludering er viktig. Kommunen har 
høy andel barn med plass i kulturskolen 
med 42,2% i 2018. 

 

Forebygging blant alle 
Detjobbes med utvikling av trygge 
lokalsamfunn, at kommunen skal ha 
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arenaer for alle aldersgrupper som 
fremmer god helse, mestring og 
inkludering. Dette gjøres best gjennom 
samarbeid på tvers av fagfelt og enheter 
og NAV er med i et prosjekt fra Barne-, 
ungdoms- og familie-direktoratet om 
ungdomsloser, og har egen 
ungdomslosansatt som jobber fore-
byggende mot ungdom i alderen 12-24 år. 

 

Utenforskap 
Det er en økning i unge som står utenfor 
arbeidslivet. Tendensen er at majoriteten 
av de unge som faller utenfor arbeidslivet 
har psykiske helseutfordringer. Økende 
forskjeller i samfunnet medfører at en 
større andel havner i lavinntekt og vil få 
det tøffere med å delta aktivt og likeverdig 
i lokalsamfunnet, fritid og arbeidsliv.  

 

Kultur 
På kulturområdet har kommunen 
tradisjonelt sett kommet dårlig ut på 
kommunebarometeret. KOSTRA 
(kommune-stat-rapporteringen) viser at 
det brukes lite midler på kulturområdet. 
Det vil være utfordrende i fremtiden å 
finne ressurser til bruk på ikke-lovpålagte 
oppgaver innen kulturområdet, og få 
utviklet tjenestene med eksisterende 
ressurser. I 2019 har det vært høy aktivitet 
både i kulturskolen og biblioteket, og det 
ses på muligheter for utvikling av nye 
anlegg i samarbeid med frivilligheten.  

 

Kulturminnevern 
I 2019 fikk kommunen eksterne midler til å 
utarbeide en temaplan for 

kulturminnevern og dette ble startet opp i 
siste halvdel.  

 

Frivillighet 
Fra 2021 vil det slik det ser ut bli 
strammere økonomiske rammer når det 
kommer til overføringer fra stat til 
kommunen vedrørende drift av 
Frivilligsentralen. Kommunen vil få 
tilskudd basert på innbygertall og dermed 
mister vi tilskudd på ca. 340.000 kr.  
 

Prioriteringer i planperioden 
 

Attraktiv bostedskommune 
Utvikling av gode møteplasser gjennom 
fokus på eksisterende anlegg, samt 
utvikling av nye, som for eksempel 
buldrehall og kulturbygg. Muligheter for 
kulturell utfoldelse og deltakelse, gode 
opplevelser, fysisk aktivitet og arener hvor 
befolkningen kan møtes på tvers av alder, 
kjønn og etnisitet bidrar til et godt 
lokalsamfunn, fremmer attraktivitet og 
bolyst.  

 

Kulturminnvern 
Kulturminnevern vil få et langt større 
fokus de kommende år. I 2020 skal 
temaplan for kulturminnevern vedtas. 
Målsettingen er vern gjennom bruk, få 
kartlagt viktige kulturminner i kommunen 
og gjøre de kjent og tilgjenglig. 

Gjennom et samarbeid mellom frivillige, 
næringsliv og enhet for landbruk og 
næring ser vi at vi kan gjennom aktiv bruk 
av kulturminner kan være med å utvikle 
Sømnas attraksjonsverdi og støtte opp 
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under den opplevelsesbaserte reiselivs-
næringen. Aktiv bruk av nærmiljøet, 
kunnskap om, og vern av kulturminner 
gjennom bruk er vesentlig. Det vil, 
forutsatt ekstern finansiering, prioriteres 
skilting av kulturminner og andre natur-
løyper og attraksjoner i kommunen. 
Kunnskap om natur, klima og miljø i 
Sømna i et historisk perspektiv vil kunne 
bidra positivt til en vi-følelse og kollektiv 
identitetsfølelse. 

 

Helsefremmende lokalsamfunn 
Musikkbasert miljøbehandling er et 
samarbeid mellom kulturskolen og pleie- 
og omsorgstjenesten og tilbys til deler av 
den eldre befolkningen og personer med 
bistandsbehov i kommunen. Metoden 
høster stor annerkjennelse, og det er 
ønskelig å videreutvikle metoden og 
samarbeid på tvers av enheter i 
kommunen. Kunst og kultur fremmer god 
helse.  

 

Kulturskolen  
Sømna kommunale kulturskole skal kunne 
tilby tjenester innenfor Nasjonal 
rammeplan for kultuskoler; «Mangfold og 
fordypning», herunder kulturskolens 
samfunnsoppdrag, de tre 
opplæringsprogrammene 
(breddeprogrammet, kjerneprogrammet 
og fordypningsprogrammet), samt 
fagplanene. 

Det er kommet nasjonale føringer for 
utvikling av praktiske og estetiske fag i 
skolen, hvor kulturskolen skal ha en rolle 
som samarbeidspart til barnehager og 
grunnskole, og skal fungere som et 

ressurssenter i kommunen. Dette krever 
tverrfaglig og tverrsektorielt arbeid, og 
større grad av samarbeid for eksempel om 
kombinasjonsstillinger til lærere mellom 
grunnskole og kulturskole.  

Vi kommer til å fortsette å jobbe for bedre 
lokaliteter til kulturskolen for å sikre 
tilfredsstillende arbeidsmiljø for elever og 
lærere.  

 

Gode oppvekstvilkår for barn og unge 
Barn og unge som sliter av ulike årsaker 
skal imøtekommes med målrettede 
tjenester og tiltak. Ungdomslos videre-
føres ut 2020, med mulighet for for-
lengelse dersom man får tildelt ytterligere 
tilskudd. 

 

Prioritere virkemidler som reduserer 
sosial ulikhet 
Utstyrsbanken er et samarbeid med 
Frivilligsentralen og er et viktig bidrag for å 
redusere sosiale ulikheter. Sentralt er 
fokuset på barns deltakelse i kultur- og 
fritidsaktiviteter i familier med dårlig råd.  

  

Frivillighet, integrering og inkludering 
Det er viktig med gode vilkår for 
frivillighet, aktiv involvering og deltakelse i 
lokalsamfunnet gjennom et godt 
samarbeid mellom kommunen og lokale 
lag og foreninger.  
 

Frivillighetsstrategien for 2020-2023 skal 
vedtas i 2020. Denne skal følges opp, og 
det skal avholdes møte i det nyopprettede 
frivillighetsforumet to ganger i året. Det er 
fokus på styrke samarbeidet mellom 
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kommunen, Frivilligsentralen og lag og 
foreninger og de frivillige lag og 
organisasjoner seg i mellom. 

Det skal legges til rette for møteplasser for 
inkludering i samarbeid med næringsliv, 
frivillighet og andre organisasjoner. 
Herunder kulturkafé med leksehjelp. 

Antall plasser i Grønn sektor skal økes i 
2020 under forutsetning av tilskudd fra 
Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet 
eller andre eksterne finansieringskilder. 

 

Bærekraftig kommune 
NAV-kontoret skal jobbe målrettet med 
tidlig innsats for å forhindre frafall fra 
arbeidslivet. De som står utenfor arbeids-
livet sliter oftere med dårlig helse, både 
psykisk og fysisk, og vil ha lavere inntekt 
og det er større risiko for utenforskap og 
marginalisering. 

Det er ønskelig å bosette flyktninger for å 
kunne imøtekomme etterspørsel etter 
arbeidskraft og innbyggere i kommunen. 
Det kan være aktuelt å tenke bosetting i et 
regionalt perspektiv, da det er et utstrakt 
samarbeid med Brønnøy kommune på 
området voksenopplæring og man er 
gjensidig avhengige av hverandre for å ha 
gode tjenester på området.  

 

Digitalisering 
Det må investeres i fagsystem som kan 
imøtekomme krav til digitale 
innbyggertjenester og felles digitale 
løsninger i henhold til overordnede krav. 

 

Kultur, møteplasser og anlegg 
Det må sikres at det er gode tilgjengelige 
anlegg for fysisk aktivitet, både organisert 
og ikke-organisert aktivitet. Det er viktig 
for bolyst, inkludering, folkehelse, 
samhold og trivsel. 

Sømnahallen, Allbrukshallen og Sømna 
stadioen skal forsøkes å holde åpent og 
tilgjenglig i størst mulig grad. Dette 
innebærer at anleggene må vedlikeholdes 
tilfredsstillende og det må i vinterhalvåret 
prioriteres lyssetting og brøyting.  

Svømmehallen skal renoveres i 2020. Det 
er viktig at byggene og anleggene er 
energieffektive og formålstjenlige. En 
renovering av Svømmehallen er et viktig 
miljøtiltak i så måte.  
 
Musikkbingen åpnes i 2020. Dette er et 
godt tilbud om øvingslokale til små 
grupper og band. Dette er et gratis tilbud. 

 
Sømna folkebibliotek 
Nasjonal strategi for bibliotekutvikling 
legger viktige føringer for videreutvikling 
av biblioteket som en arena for demokrati 
og dannelse. Biblioteket skal fortsatt ha 
fokus på arrangementer, både i egenregi 
og sammen med andre, hvor det gis rom 
for opplevelser, deltagelse og samskaping. 
Biblioteket er en gratis tjenest og kan 
bidra til å spille en rolle i utvikling av 
leselyst og økt kunnskap for både barn og 
voksne. 
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Landbruk og næring 



 
 

Status og utfordringer 
 

Landbruks- og næringsplan 
I 2019 har landbruks- og næringsplanen 
blitt revidert. Den skal til politisk 
behandling februar 2020. En ambisiøs plan 
med en rekke mål og tiltak som skal 
opprettholde og styrke næringsliv og 
bosetting. I planen er det spesielt lagt vekt 
på «Det attraktive Sømna» og hva det 
innebærer.  

Et bredt og velfungerende næringsliv er en 
forutsetning for utvikling av velferd i 
Sømna. Arbeidsplasser og arbeidsliv er en 
premiss for valg av bosted. Viktig at 
kommunen stimulerer til næringsutvikling 
gjennom å mobilisere, veilede og 
koordinere. 
 
Strategiske satsingsområder i planen:  

• Rekruttering og kompetanse 
• Kundedreven innovasjon 
• Samarbeidsarena 
• Infrastruktur og kommunikasjon 
• Kommunens rolle som  

o Rammesetter 
o Utviklingspartner 
o Produkteier 
o Koordinator 
o Kontrollmyndighet 

 

Landbrukskontoret 
Det meste av oppgavene vi utfører på 
landbruk er lovpålagt og kommunen får 
hvert år overført midler for dette ansvaret 
og et forventningsbrev fra fylkesmannen 
som definerer oppgavene.  

 
Landbruket i Sømna er meget stort i 
forhold til resten av fylket:  

• Vi har mer melk og flere storfe enn 
noen annen kommune i Nord 
Norge 

• Vi selger varer og tjenester for mer 
enn noen annen kommune i fylket 

• Landbruket i Sømna opprettholder 
direkte og indirekte ca. 400 
årsverk. 

• Gårdsbrukene er større, og 
gårdbrukerne er yngre, enn snittet 
i Nordland og Norge. 

• Sømna har fått mest midler fra 
Innovasjon Norge til utbygging av 
fjøs i Nordland siste 15 år.  

• Stor aktivitet i jordbruket gjør at vi 
formidler mest tilskudd av alle 
kommuner i fylket.   
 

Spørreundersøkelse utført våren 2019 
viser at et stort flertall av gårdbrukerne i 
Sømna ser på Sømna kommune og 
landbrukskontoret som den viktigste 
kilden til å opprettholde gårdsdrifta. Siden 
vi er så avhengige av jordbruket er det 
viktig å opprettholde optimismen og 
satsingsviljen. Det bidrar til bosetting og 
arbeidsplasser og er en forutsetning for å 
bestå som egen kommune.  
 

 

NIBIO-rapport nr 83/2016 fastslår hvor avhengige 
kommunene i Nordland er av jordbruket ut fra hvor 
stor verdiskapning jordbruket utgjør pr innbygger.  
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Gårdbrukeren 
Det er en utfordring at arbeidsmengden 
på brukene i Sømna er så stor at bruker i 
Sømna i litt større grad enn snittet i Norge 
føler at de har for lite fri (vanskelig å få tak 
i avløser) og at de er ensomme fordi de 
har for lite tid til familie og venner. 

 

Melk 
Melk er den viktigste produksjonen i 
jordbruket vårt og vi kan produsere ca. 
12,5 millioner liter melk. Fallende forbruk 
kombinert med at avvikling av Jarlsbergost 
gir en overproduksjon på over 100 
millioner liter melk får konsekvenser. 
Tiltak for å kompensere denne 
reduksjonen vil svekke økonomien hos alle 
melkeprodusenter og slå hardest ut i 
landsdelens største melkeproduksjons-
kommune.  

 

Husdyrgjødsel 
Snart kommer en ny husdyrgjødselforskrift 
som vil sette krav til større gjødsellager, 
spredning tidligere i vekstsesongen og 
krav om at gjødsla må fordeles på større 
areal for å unngå avrenning. Hvis det 
strengeste forslaget vedtas kan det kreve 
så stort spredeareal totalt at vi ikke har 
nok jordbruksareal i Sømna. Da kan vi ikke 
kan øke antall husdyr i Sømna, og i verste 
fall må vi kanskje redusere antallet.    

 

Biogass 
I Sømna produseres bortimot 80.000 m3 
husdyrgjødsel hvert år. Kort avstand 
mellom gårdsbrukene og store bruk gjør at 
vi har meget stort potensial for å 
produsere biogass. Ved å foredle gjødsla 

til biogass kan vi dekke hele Sømna 
kommunes energibehov (privat, offentlig, 
transport og bedrifter) samtidig som vi 
reduserer utslippet av klimagasser. 
Potensialet utredes i disse dager og en 
eventuell etablering vil kreve betydelig 
innsats.  

 

Klima og miljø 
I henhold til kommunalbanken utgjør 
klimagassutslippet i Sømna ca. 30.000 
tonn CO2-ekvivalenter per år. Ut fra 
statistikken står jordbruket for 59,5 % av 
utslippene og sjøfart (les skipsleia) for 31 
% av utslippene.  

 

Næringskontoret 
Næringsarbeidet i kommunen er 
organisert som en felles enhet med 
landbruk og næring. Siden januar 2019 har 
det vært ansatt fagleder for landbruk og 
næring med stillingsressursen 40 % 
landbruk og 60 % næring.  

 

Næringslivet i kommunen 
Sømnas næringsliv har både mangfold og 
spisskompetanse innenfor ulike bransjer. 
Bredden i bedrifts-Sømna gir innbyggerne 
i kommunen spesielt, men også i regionen 
for øvrig, et mangfold i arbeidsplasser og 
tjenestetilbud. Det er en god blanding av 
små bedrifter som er organisert som 
mindre aksjeselskap eller enkeltperson-
foretak med lokalt eierskap og større 
industribedrifter med eksternt eierskap. 
Per 1. januar 2019 var det 272 bedrifter i 
Sømna.  
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Totalt sett er det 840 sysselsatte i Sømna. 
Av dette utgjør ansatte i Sømna kommune 
251. 

 

Attraktivitet 
Et bredt og velfungerende næringsliv er en 
forutsetning for utvikling og velferd i 
Sømna kommune. Arbeidsplasser og 
arbeidsliv er for de fleste en premiss for 
valg av bosted. Vi ønsker at Sømna skal 
være attraktiv både som arbeidssted, 
bosted og besøkssted.   

Arbeid og økonomisk vekst kan knyttes 
direkte mot næringsattraktivitet. 
Innovasjon og infrastruktur vil derfor være 
forhold som påvirker nærings- og 
befolkningsutviklingen.  

 

Økonomi 
Med reduserte budsjett må avslutte 
avtalen om økonomisk støtte til Norsk 
landbruks-rådgivning i 2019. Dette er 
uheldig da de bidrar med kompetanse som 
er viktige for gårdbrukerens helse, brukets 
økonomi og redusert klimagassutslipp.   

 

Prioriteringer i planperioden 
 

Iverksetting av tiltak i  landbruks- og 
næringsplan 
Den viktigste forutsetningen for å nå 
målene i planen – og dermed styrke 
nærings-virksomheten i kommunen, er at 
bemanningen på enheten opprettholdes. 
Det er viktig å hjelpe næringslivet gjennom 
formidling av tilskudd, forvaltningsmessige 

tiltak, rådgivning og utviklingsoppgaver 
som gjør at næringslivet i Sømna og den 
enkelte næringsutøver får best mulige 
rammebetingelser. 

I planen er det under hver bransje definert 
en rekke tiltak med forslag til finansiering. 
De fleste tiltak søkes dekket gjennom 
ekstern finansiering, egenandeler fra 
næringsaktørene og/eller fra kommunalt 
næringsfond.  

Mye av arbeidet består i å arrangere 
møter med faglig innhold. Det betyr 
utgifter til servering, møtelokaler og 
foredragsholdere.  

 

Attraktivitet 
Landbruks- og næringsplan beskriver en 
rekke tiltak for å øke attraktiviteten. For 
kommende år vil fokusområdene være å 
bygge kompetanse hos næringslivet, skape 
samarbeidsarenaer og bistå gründere fra 
idé til bedrift. Det skal også utvikles en 
nettside som presenterer næringslivet i 
kommunen samt oversikt over ledige 
jobber som er ledige, både hos bedrifter 
og i kommunen.  

 

Klima og miljø 
Dersom Sømna kommune skal klare de 
nasjonale målene om 30 % kutt i CO2-
utslippene før 2030 må landbruket ta en 
betydelig del og dette vil være en 
prioritert oppgave framover.  

 

 

 



 
 

72 
 

Rekruttering til landbruket 
Sømna er så heldige å ha et godt fagmiljø 
som ungdom ønsker å være en del av og 
landbrukskontoret vil prøve å bistå rundt 
generasjonsskifte for å sikre rekruttering. 

 

Biogass 
Kommunen er i ferd med å avslutte en 
kartlegging av muligheten for å etablere et 
biogassanlegg i tilknytning til Tine 
Meierier. Neste fase i 2020 vil være å 
etablere et kommersielt selskap som skal 
eies av private næringsaktører. 
Etableringsprosessen vil drives videre av 
dette selskapet. 

 

Reiseliv 
Reiseliv er satsingsområde i Nordland og 
Helgeland og tilstrømmingen av turister er 

økende. I Sømna er det få opplevelses-
tilbud som er utviklet og satt i system 
overfor ulike målgrupper. I 2020 satses 
det på å få samlet reiselivetaktørene, der 
det i fellesskap skal utformes noen felles 
ambisjoner og målsettinger for videre 
utvikling.  

 

Kompenserende tiltak knyttet til 
melkeproduksjon 
I starten på 2020 vil kommunen ta initiativ 
til et seminar som skal fokusere på 
avbøtende tiltak for disse melkebrukene. 
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Teknisk og eiendom 
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Status og utfordringer 
 

Kjerneoppgaver 
Å sikre fremkommelige og trygge veier, 
sikker og pålitelig vannforsyning, 
miljøriktige avfallsløsninger, samt å 
vedlikeholde kommunale bygninger, er 
blant kommunens kjerneoppgaver. Dette 
er tjenester som samfunnet ofte tar som 
en selvfølge. Når det ikke fungerer skaper 
det utfordringer, usikkerhet og 
frustrasjon. Samfunnstjenestene er delt 
mellom flere offentlige forvaltningsnivåer. 
Sømna kommune har en viktig 
koordinerings- og pådriverrolle overfor 
Staten og Nordland fylkeskommune. 

 

Kommunal infrastruktur 
Tilstanden på infrastrukturen knyttet til 
avløp varierer i kommunen. Det er behov 
for betydelige investeringer i årene 
fremover. Dette for å sikre en akseptabel 
kvalitet på dagens V&A anlegg, ivareta 
sikkerhet, beredskap, lovpålagte krav, og 
for å imøtekomme meldte 
utbyggingsbehov eks. utvidelsen av 
Buskhammeren boligfelt. Investeringer 
gjelder både for ledningsnettet og 
behandlingsanleggene for drikkevann og 
avløp. 

 

Bredbånd 
Sømna kommune har fått ca. 15 MNOK til 
utbygging av bredbånd i hele kommunen. 
Dette arbeidet startet opp i 2017, men i 
2019 ble selve bredbåndsnettet satt i drift 
i Vik og Berg.   

 

Drikkevann 
Sømna kommune har tilgang på nok og 
godt drikkevann fra Vågsvannet og 
Vassbotn fra kommunens egne vannverk. 
Vannforsyningen er en kritisk 
infrastruktur, og krever særskilt 
oppmerksomhet med tanke på sikkerhet 
mot forurensning, avbrudd og sabotasje. 
Utskifting av eternittholdig ledningsnett 
har blitt utført i 2019. 

 

Avløp 
Kommunens pumpestasjoner i Vik har blitt 
skiftet ut, og nå er det planlagt å gjøre det 
samme på Berg for å tilfredsstille 
kapasitetsbehovet og rensekrav. Lekkasje 
fra avløpsnettet medfører fare for 
forurensning og overløp av kloakk til 
bekker og vassdrag.  

 

Beredskap 
Sømna Kommune er avhengig av gode 
tjenester innen beredskap og i en tid med 
sentralisering ser vi stadig behov for å 
styrke brannvesenets mulighet for å løse 
de oppgaver som dukker opp innen 
nødetat arbeid. Politiet er flyttet ut av 
Sømna. Vi ser at oppgaver som skal løses 
av politiet og ambulansen/helse blir 
overført til brannvesen i mange distrikt 
kommuner.  

Sømna brannvesen har krav fra 
arbeidstilsynet om utbedring/bygging av 
brannstasjon i forhold til HMS-krav. 

I 2019 har det vært satt fokus på 
kommunens overordnede 
kriseberedskapsplan.  
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Miljø og klima 
Siden 2010 er Sømna en av kommunene i 
landet med flest stormdager. Vi kommer 
på en 8. plass på landsbasis. Det er behov 
for å ha en styrket beredskapsledelse 
siden vær påvirker hverdagen i 
Sømnasamfunnet. Dårlig vær skaper 
driftsproblemer og utfordringer for den 
kommunale infrastrukturen (veier, 
strømnett, telekommunikasjon), samt 
ulike tjenester som for eksempel helse og 
omsorg og teknisk. 

 

Trafikksikkerhet 
Sømna kommune har en viktig rolle i 
trafikksikkerhetsarbeidet, både som 
ansvarlig for de kommunale veiene, som 
skole- og barnehageeier, gjennom sitt 
ansvar i arealplanleggingen, og som 
arbeidsgiver. Det er krav om en kommunal 
trafikksikkerhetsplan, og Sømna kommune 
ble re-godkjent som trafikksikker 
kommune høsten 2019.  

 

Forvaltning, drift og vedlikehold av 
eiendomsmassen 
Sømna kommune benytter FDV 
(forvaltning, drift og vedlikehold) systemet 
Facilit for alle kommunale bygg. Facilit- 
systemet bidrar til en mer effektiv 
ressursbruk, nødvendig 
informasjonsdeling og planmessig 
vedlikehold i kommunens bygg. Videre 
implementering av Facilit til å gjelde andre 
områder i kommunen eks. kommunale 
veier skal pågå i planperioden. 

Kommunen har ca. 25.000 m2 med 
eiendomsmasse. Dette gir utfordringer 
knyttet til drifts- og vedlikeholdsutgifter.  

Tilrettelegging av boliger 
Det er et mål at førstegangsetablerere 
(ungBO) og lavlønnsgruppers får mulighet 
til å etablere seg i kommunen. For å sikre 
en god balanse i boligsammensetningen er 
det behov for flere mindre boliger og 
leiligheter. 

 

Tilrettelegging av bolig- og fritidstomter 
og næringsareal 
Sømna er en forholdsvis stor 
hyttekommune med ca. 390 hytter og 
eiendommer som benyttes som 
fritidsbolig. Det er mange henvendelser 
fra folk som ønsker å bygge nye hytter, og 
mange ønsker å utvikle sine hytter til 
boliger. 

Kommunen jobber med å tilrettelegge for 
næringsareal knyttet til Vik 
industriområde (Eik-senter) og Berg 
industriområde (Aqua-group land base). 
Per tiden er det lite næringsareal for å 
legge til rette for videre utvikling. 

 

Stedsutvikling 
I 2019 kjøpte kommunen gamle Coop-
lageret på Berg sentrum for å sikre at det 
kan legges til rette for god stedsutvikling. 
Det er igangsatt et planleggingsarbeid i 
samarbeid med Fylkeskommunen om 
mulig finansiering av stedsutvikling i Vik og 
på Berg. 

Kommuneplanens arealdel 
I 2019 har det vært et intensivt arbeid 
med kommuneplanens arealdel i 
samarbeid med Bindal kommune. Det er 
gjennomført mange møter med 
Fylkesmannen og Fylkeskommunen for å 
sikre myndighetenes medvirkning i planen. 
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Hele kartgrunnlaget til kommunen er 
digitalisert.  

 

Prioriteringer i planperioden 

 

Drikkevann 
Tilstrekkelig sikring vil være en prioritert 
oppgave fremover. Kommunen skal jobbe 
videre for å oppnå god økologisk og 
kjemisk tilstand i alle vannforekomster, i 
tråd med EUs rammedirektiv for vann 
(vanndirektivet) og forskrift om rammer 
for vannforvaltningen (vannforskriften). 
Dette skal oppnås ved systematisk 
overvåkning av vannkvaliteten, sporing av 
forurensningskilder og ved 
gjennomføringen av ulike tiltak. Ved å 
bygge et nytt høydebasseng og ventil-hus i 
Vassbotn, vil en sikre reservevann, samt 
en mer stabil vannbehandling/rense 
situasjon. 

 

Avløp 
Pumpestasjonen på Berg skal skiftes ut i 
2020. Arbeidet med lekkasjesøk og 
lekkasjetetting må intensiveres, og det er 
satt av penger til innkjøp av videokamera 
som kan sendes inn i avløpsnettet ved 
hendelser. 

 

Beredskap 
I 2020 starter byggingen av nye 
brannstasjonen i Vik. Dette er viktig for å 
tilfredsstille HMS-arbeidet, og ikke minst   
bidrar dette til bedre rekruttering innen 
brannvesenet. Dette er viktig grep for å 
styrke nødetat-tjenesten i Sømna 

kommune. I 2021 er det planlagt å 
investere i ny uttryknings-kjøretøy. 

I 2020 må kommunens 
kriseberedskapsplan revideres og 
beredskapsarbeidet må settes mer i 
system. 

 

Trafikksikker kommune 
Godkjenningen som trafikksikker 
kommune varer ut 2023, og det skal 
derfor i planperioden videre jobbes med 
det gode arbeidet med trafikksikkerhet. 
Trafikksikkerhetsplanen skal revideres i 
2020, samt iverksetting av tiltak som 
trafikkoverganger på Berg.  

 

Areal 
Sømna Kommune bør fremover sikre areal 
til næring gjennom grunnkjøp, regulering 
og oppbygging gjennom statlig 
tilskuddsordninger.   

 

Boligfelt 
Sømna Kommune starter utbygging av 
boligområder i Buskhammeren boligfelt i 
2020. Det planlegges videre utbygging i 
2021.  

Kommunen bør gjennomføre 
omreguleringer til næringsareal i 2021-
2022. Det er ikke dekning for å 
gjennomføre dette i 2020. 

 

Bredbånd 
Videre utbygging av bredbåndsnettet for 
store deler av Sømna i 2020 og 2021.  
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Stedsutvikling 
I 2020 skal det utarbeides en plan og 
søknad om tilskudd til stedsutvikling for 
områdene Berg og gamle Vik. Det skal 
sikres god involvering og medvirkning fra 
lokalsamfunnet i utarbeidelsen av disse 
planene.  

 

Kommuneplanens arealdel 
Det er mål om å vedta kommuneplanens 
arealdel i 2020, etter 6 uker på høring.  

Miljø og klima 
I forbindelse med bygging av ny 
boligmasse skal det ses på alternative 
kilder til energioppvarming. Ved Vik skole 
skal fyrkjelene byttes ut på grunn av nye 
lovkrav.  

Utviklingen knyttet til miljø og klima har 
betydning for kommunen og i all 
planlegging må dette tas hensyn til.  
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Teknisk og eiendom 

Helgeland rehabilitering 
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Status og utfordringer 
 
Sikre kompetent arbeidskraft 
HRIS bygger opp en 
kompetansearbeidsplass med 
spisskompetanse innen fysikalsk medisinsk 
rehabilitering. Det sterke fagmiljøet gjør at 
helsepersonell søker til Sømna og mange 
ønsker å bli værende over tid. 
 

 
Digitalisering (fremtidsrettet og effektiv) 
HRIS legger til rette for digitalisering og 
effektivisering, Visma Ressursstyring, 
elektronisk meldingsutveksling, Helsemail, 
kryptering av pdf sendt på mail, 
forbereder installering av e-phorte, 
digitalisering av papirarkiv og makulering, 
innføring av skype business og fildeling på 
nett for bedre behandling og 
kommunikasjon med spesialist-
helsetjenesten og kommunene. 
 
 
Bærekraftige tjenester 
Kommunestyret vedtok i sak 68/19 å 
bevilge 1.700.000 kr. til videreutvikling av 
HRIS. Dagens drift er ikke bærekraftig, og 
prosjektet har som formål å avdekke 
mulighetene for videre drift av HRIS. 
 
Forebygging blant alle  
HRIS skal bidra forebyggende gjennom å 
levere fremtidsrettede helsetjenester, 
veiledningstjenester og enkelttjenester 
både personlig og på nett 
 

 
 

Prioriteringer i planperioden 
 
«HRIS 2025» 
HRIS skal gjennom omstillingsprosjektet 
«HRIS 2025» bli et ressurssenter innen 
rehabilitering i Norge og ha en trygg 
økonomi. 
 
 
Sikre drift 
For 2020 blir salg av kommunal 
rehabilitering og massiv markedsføring en 
av de viktigste oppgavene, slik at driften 
kan dekke opp enhetens kostnader og 
komme i balanse.  

 
 

Steds- og samfunnsutvikling  
HRIS skal bli en enda viktigere 
hjørnesteinsbedrift i Sømna som fører til 
videre utvikling av Sømna Kommune 



 
 

Driftsbudsjettet 2020-2023 
 
Driftsbudsjettet er lagt opp for en periode på fire år, men i utgangspunktet er det et 1-års budsjett. Nedgangen man ser i inntekter gjør 
det nødvendig å gjøre tilpasninger i driften for å opprettholde handlingsrommet også i fremtiden. Administrasjonen skal i 2020 fortsette 
omstillingsarbeidet i organisasjonen, herunder kostnadseffektiv tjenesteproduksjon, digitalisering, økt bruk av kostnadseffektive 
innkjøpsavtaler og økt bruk av interkommunale samarbeidsløsninger.  

Det må foretas en økonomisk gjennomgang av PLO, samt at det må gjennomføres kostnadsreduserende tiltak innenfor oppvekst jamfør 
økonomianalysen som ble laget i 2019. Kostnadene må totalt i organisasjonen reduseres med ca. 10 MNOK i 2021 for å klare å innfri 
normen om et driftsresultat på 1,75% av driftsinntektene. 
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Bevilgningsoversikt drift 
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Fordeling drift per ansvar 
 

 

 

 



 
 

Spillemidler 2020-2023 

Spillemidler er overskuddet fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk 
Tipping, og som fordeles til forskjellige allmennyttige formål. Over halvparten av dette 
overskuddet fordeles til idrettsformål, hvor den største andelen av dette går til bygging og 
rehabilitering av idrettsanlegg i kommunene. For å kunne søke om spillemidler må anlegget 
være omtalt i en kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. I Sømna kommune 
ligger dette inne i kommuneplanens handlingsdel. 

Både kommunen selv og frivillige lag og organisasjoner kan søke om spillemidler innenfor 
ulike kategorier:  

Ordinære anlegg 
Hovedregel er at det kan søkes om tilskudd med inntil 1/3 av anleggets godkjente kostnad til 
bygging og/eller rehabilitering. 

Nærmiljøanlegg 
Dette er anlegg og områder for egenorganisert aktivitet i nærområder der folk bor. 
Eksempler på det er ballbinger og ski/leikebakker. Det kan gis tilskudd på inntil 50 % av 
godkjent totalkostnad. Øvre grense for tilskudd er satt til kr 300.000 per anleggsenhet. 
Nedre beløpsgrense for godkjent kostnad er kr 50.000 (tilskudd kr 25.000). 

Lokale kulturhus 
Dette er egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet. 
Det kan være kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur, som 
bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scene, kunstlokaler, konsertsal eller 
formidlingslokaler for billedkunst. 
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Det kom inn totalt 4 søknader i 2019 og disse er fordelt som følger: 

 

Prioritering Anlegg Eier Totalkostnad Tilskudd  Beskrivelse 
Ordinære anlegg 

1.  Skytebanen Sømna jeger- 
og 
fiskeforening. 

- - 15 meters 
innendørs 
skytebane og 
bygging av 
standplass og 
skyteskive/utvidelse 
av standplassbygg. 

2.  Sømna 
svømmehall 

Sømna 
kommune 

Kr. 
7.000.000,- 

Kr. 
3.000.000,- 

Utvendig 
oppgradering, 
ENØK-tiltak, 
universell utforming 
og oppgradering av 
tekniske anlegg.  

Nærmiljøanlegg 
3.  Ballbinge 

Berg 
Sømna 
kommune 

Kr. 200.000,- Kr. 
100.000,- 

Oppgradering av 
dekke 

4.  Ballbinge 
Vik 

Sømna 
kommune 

Kr. 200.000,-  Kr. 
100.000,- 

Oppgradering av 
dekke 

      
Kulturbygg 

      
Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter 
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