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1 Vestvågøy
1.1 Rådmannens innledning
Befolkning har i løpet av første halvår 2020 økt med 57 fra 11.433 til 11.490. Vi har fortsatt fødsels-overskudd
ved at det er født 9 flere enn antall døde. Nettoinnflytting, inkludert innvandring og utvandring til kommunen, er
første halvår på pluss 48. Norge har i år tatt imot betydelig antall færre flyktninger enn tidligere år. Dette gir seg
også utslag i Vestvågøy ved at vi bosetter færre enn tidligere. For 2020 er det vedtatt bosatt 29 flyktninger, mens
vi til nå har fått kun 1. Det er krevende å opprettholde kapasitet og kompetanse på dette området når det ikke
bosettes flere, og inntektene dermed blir redusert.
Følgende grafikk viser utviklingen i folketall de siste årene (inkludert framskriving):

Budsjettprosess og Statsbudsjettet
Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak om å gjennomføre et nedtrekk på minimum 40 årsverk ble det i
januar 2020 startet en omfattende prosess med gjennomgang av hele organisasjonen for å få til en reduksjon,
med minst mulig konsekvens for kommunens tjenestetilbud. Kommunestyret behandlet forslaget til
nedbemanning i sitt møte i juni 2020. Vedtaket representerer en reduksjon i driftskostnader på ca. 26 mill.
kroner. Forberedelsen til gjennomføring av vedtaket har pågått høsten 2020 og vil i det alt vesentlige være klar
til iverksetting fra januar 2021. Så langt ser det ut som en skal løse nedbemanning med liten bruk av oppsigelser.
Rammene for 2021 er lagt med utgangspunkt i Kommuneproposisjonen som ble framlagt i mai 2020.
Budsjettprosessen høsten 2020 viser at vi også for 2021 har utfordringer med å skape nødvendig balanse og
handlingsrom. Skatteinntekter, rammetilskudd og øvrige inntekter har over flere år ikke hatt tilstrekkelig vekst
til å møte utviklingen i kommunens tjenestebehov. Dette har resultert i merforbruk de siste tre år. I løpet av
2020/21 vil kommunen ha svært liten buffer i form av disposisjonsfond for å møte uforutsette kostnader. De
vedtatte finansielle måltallene sier at kommunen bør ha et langsiktig mål om et disposisjonsfond på ca. 90 mill.
kroner. Slik situasjonen er i dag vil det ta noen år før vi er oppe på dette nivået.
I hovedsak finnes det tre alternativer for å skape større handlingsrom. Det ene er å endre på utførelsen av
tjenester ved å foreta strukturelle endringer. Det andre er å senke kvaliteten på det tjenestetilbudet vi gir slik at
behovet for medarbeidere reduseres. Det tredje er å øke inntektene til kommunen, gjennom økt eiendomsskatt
og økte egenbetalinger for kommunale tjenester. Førstnevnte vil bli anbefalt da det i minst grad vil påvirke
kvaliteten på tjenestetilbudet til innbyggerne. Det sistnevnte er til en viss grad mulig, men det begrenses av
lovverk på en rekke områder.
Ved framlegg av statsbudsjett for 2021 er anslaget på frie inntekter (skatt og rammetilskudd) på vel 705 mill.
kroner. Dette er helt på linje med anslag i kommuneproposisjonen, og er det som er lagt til grunn i
budsjettprosessen. Det understrekes imidlertid stor usikkerhet knyttet til pandemien. Kommunen har hatt
betydelige kostnader både direkte i form av testing og smittesporing, smittevernutstyr og tilrettelegging. Videre i
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form av sykefravær/karantene og tap av inntekter som feks havneinntekter. Det er usikkert hvordan staten vil
kompensere for utgifter i fbm pandemien i 2021, dette kan medføre ytterligere utfordringer for gjennomføring
av kommunens drift.
Oppvekst
Vestvågøy kommune har et stort forbedringspotensial i forhold til å arbeide tverrfaglig, samarbeide og
samhandle på et tidlig tidspunkt i et barns liv. Det handler om å se sammenhengen i arbeidet som utføres, at
samarbeidet på tvers av kommunens tjenester styrkes og kommer alle barn til gode.
Barn med et særskilt behov for tilrettelegging må oppdages raskere og tiltak må settes inn så tidlig som mulig.
Hvis våre barn skal rustes for fremtiden, og sikres et godt tilrettelagt opplæringstilbud, er det helt nødvendig å se
på de kommunale støttesystemene som arbeider for våre barn og unge.
Vi må tenke helhetlig rundt utviklingen av våre barnehager og skoler for å sikre kvaliteten i tilbudet. Lederne må
jobbe sammen om de utfordringene vi står foran, vi må dele vår kompetanse så det tverrfaglige arbeidet styrkes.
Den viktigste forutsetningen for elevenes læring er lærere med høy faglig og pedagogisk kompetanse. Våre
skoler skal ha riktig og tilstrekkelig kompetanse for å møte kravene i opplærings-loven og samtidig evne å gi
våre barn og unge en trygg skolegang, fylt med opplevelse av mestring!
Innen 2025 skal alle lærere heve sin kompetanse i sine fag. For barneskolen skal alle som underviser i norsk,
matematikk og engelsk ha 30 studiepoeng (en halvårsenhet) i faget. På ungdomsskolen skal lærere i de samme
fag ha 60 studiepoeng (en årsenhet). Sektoren ser på med bekymring om vi vil nå kompetansekravene. Grunnen
til bekymringen er rekruttering av nye lærere, gjennomtrekk og manglende stabilitet.
Helse og omsorg
Å leve i eget hjem så lenge som mulig er et mål for de fleste innbyggere uansett hvor i landet man bor.
Kvalitetsreformen «Leve hele livet» (Meld.St 15 2017-2018) bygger på det en har sett fungerer i praksis og
bidrar til en trygg og verdig alderdom. Dreining fra institusjonsbaserte til hjemmebaserte tjenester skal bidra til
dette. Gjennom satsning på flere heldøgnsbemannede omsorgsboliger, hverdagsrehabilitering som metode og
velferdsteknologiske løsninger, og fokus på «Hva er viktig for deg?», vil vi tilrettelegge for et liv i eget hjem så
lenge som mulig, og helst hele livet ut.
Satsningen på hjemmebaserte tjenester inkluderer tjenester til de med psykiske lidelser, hvor vi har prioritert
interkommunalt lavterskeltilbud i samarbeid med spesialisthelsetjeneten, som Rask psykisk helsehjelp (RPH) og
FACT, som er et tilbud til de med alvorlige psykiske lidelser som har behov for langvarige og koordinerte
tjenester.
Både lavterskeltilbud som RPH, støttekontakt og dagaktivitetstilbud er tiltak som skal forebygge behov for
tjenester høyere opp i omsorgstrappa. Å satse på forebygging er alltid god økonomi, da det reduserer kostnader
på reparasjon frem i tid, men det kan være utfordrende å finne dekning for kostnader til forebyggende tiltak
samtidig med at kommunen får økte oppgaver og arbeid knyttet til nedbemanning. …….når kommunen får flere
oppgaver og samtidig har behov for å redusere kostnadsnivået.
Korona-pandemien vi er inne i vil også sette sitt preg på kommunale tjenester i 2021. Kommune-overlegeteamet
(KOL) har gjort en svært god innsats i samarbeid med helse- og omsorgstjenestene, men pandemien har
avdekket at kapasiteten hos KOL-teamet ikke har vært tilfredsstillende. Kontinuitetsplaner for drift ved
pandemiutbrudd, og erfaringer vi har gjort med testteam, smittesporingsteam og koronatelefon gjør oss bedre
rustet til å møte fremtidige utfordringer pandemien medfører. Dette har vi fått testet ut allerede ved smitte som
har vært i kommunen.
Det er utfordringer knyttet til oppgaver som forskyves fra spesialisthelsetjenesten til kommunene, uten at
oppgavene er fullfinansiert. Manglende økonomisk dekning gjør at andre oppgaver kommunen utfører må
reduseres.
Samfunn- og teknikk
Lofoten brann- og redning er et vertskommunesamarbeid mellom Moskenes, Flakstad og Vestvågøy.
Utfordringene framover er først og fremst knyttet til at deltidskonstabelen står i fare for å «forsvinne» dersom
det ikke aktivt gjøres tiltak for å beholde disse. Dagens organisering hvor hele innsatsstyrken består av
deltidsbrannkonstabler med annen hovedarbeidsgiver gir utfordringer knyttet til å stille med tilstrekkelig
personell ved større hendelser.
Næring- plan og utvikling vil ha utfordringer i form av mindre ressurser til å behandle saker så raskt som
ønskelig i 2021. Innen plan vil det være et betydelig press for å få utarbeidet de planene som ble vedtatt ved
behandlingen av Planstrategien tidligere i år. Det er stramme rammer og dette medfører at vi har valgt å justere
ned størrelsen på næringsfondet som benyttes til tilskudd til næringsaktører.
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Innen Prosjekt og infrastruktur er det fortsatt vanskelig å rekruttere tilstrekkelig med prosjektledere til de
større prosjektene, spesielt innen vann og avløp (VA). Dette medfører at vi ikke har klart å holde
framdriftsplanene som hovedplan VA legger opp til.
Kulturenheten har hatt utfordringer i en situasjon med nedstenging av aktivitet i fbm pandemien som rammet
oss i midten av mars 2020. Denne situasjonen synes å vedvare og vi er derfor spente på hvordan aktiviteten kan
utvikles i forhåpentlig positiv retning i løpet av 2021.
Det er fortsatt store utfordringer i å oppnå nødvendig økonomisk handlingsrom slik at Eiendomsdrift kan
avsette større rammer til kontinuerlig vedlikehold av bygningsmassen. Pandemien har også for Eiendomsdrift
gitt utfordringer i den daglig drift.
Støttetjenester
Økonomi, HR og IKT/informasjon er sentrale støtteenheter i organisasjonen. Å ha et godt fungerende
støtteapparat som kan gjennomføre analyser og har kapasitet til saksbehandling er viktig for å oppnå de målene
som kommunestyret vedtar. Det vil i 2021 pågå et arbeid der organisering av ledelses- og støttefunksjoner skal
ses på med målsetning om å finne ut hvordan vi bør organisere oss for å få et best mulig resultat med lavest
mulig ressursbruk.
Planarbeid
I 2020 ble de 4 kommunedelplanene vedtatt. Handlingsplanen er basert på disse. Plansystemet er nå «komplett»
ved at vi har fått på plass planer på alle nivå. Vinteren 2020 ble ny planstrategi vedtatt, den danner grunnlaget
for planarbeidet de nærmeste årene og det er satt av nødvendige ressurser til dette i budsjettet.
Leknes 15 10 20
Kjell Idar Berg (rådmann)
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1.2 Fokusområder
1.2.1 Hovedsatsing 1: By- tettsted- og bygdeutvikling
Mål
(Kommuneplan)

Vestvågøy har
sterke, gode og
levende
bygdesamfunn og
tettsteder

Gjennomføres
i løpet av

Strategier (Kommunedelplan)

Tiltak (Handlingsplan)

Gjennomfører en planmessig
utvikling av tettstedene Gravdal,
Ballstad, Stamsund og Bøstad
tilpasset stedenes egenart og
skala

Mulighetsstudier for bærekraftig
tettstedsutvikling på Ballstad,
Stamsund og Bøstad (200 000 kr)

2023
2024

Reguleringsplan Gravdal - Haug
syd. Tilrettelegge for flere
kommunale boligtomter

2021

Arrangere årlig fagdag for
utbyggere om reguleringsplan og
byggesak

2021
2022
2023
2024

Gjennomføre arbeid med Plan for
helhetlig boligutvikling

2021
2022

Gjennomføre arbeidet med
byplan

2021
2022

Bidra til utbygging av gang- og
sykkelveier gjennom deltakelse i
prosesser knyttet til revisjon av
Trafikksikkerhetsplan.

2021

Utvikle landskapsdesign for
Borrivatnet med omgivelser

2021

Det arbeides aktivt for å få
utdyping av Ballstad Havn inn i
Nasjonal Transportplan med
sikte på tidligst mulig
gjennomføring i perioden 20212023.

2021
2022
2023

Utvikle Leknes havn som trafikkog industrihavn for sjøtrafikk,
med tilhørende og nye fasiliteter
for cruisepassasjerer, samt
utvikle godsløsninger til og fra
Leknes havn. Leknes som
nødhavn må videreutvikles (POL)

2021
2022

Det skal jobbes for at vegnettet
skal ha en tilfredsstillende
standard. Årlig legges det planer
for hvilke områder som bør
prioriteres ut ifra et tverrfaglig og
langsiktig perspektiv.

2021
2022
2023
2024

Tilrettelegger for variert
boligbygging og
næringsetablering i tettstedene
og bygdene, gjennom
reguleringsarbeid som
virkemiddel
Har kvalitetsmessige gode
offentlige tjenestetilbud
(barnehage, skole,
hjemmetjenester og
fritidstilbud)
Har en aktiv, tydelig og politisk
styrt boligpolitikk for å sikre
differensiert boligbygging

Vestvågøy er en
attraktiv bo-,
arbeids- og
fritidskommune
med gode bomiljø,
for alle
aldersgrupper i alle
livsfaser

Gjennomfører nærmiljøtiltak i
samarbeid med frivillige lag og
organisasjoner

Har nødvendig og god
infrastruktur og gode
transportløsninger (veg, vann,
avløp, flyplass, båt, kollektiv,
sykkel, GS-veg, bredbånd)
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Mål
(Kommuneplan)

Strategier (Kommunedelplan)

Bevarer og utvikler kommunens
natur- og kulturressurser

Løfter fram og forsterker
Leknes’ identitet som særegen
Lofotby, regionsenter og
samferdselsmessig knutepunkt
midt i Lofoten
Leknes,
regionssenter midt i
Lofoten, en
bærekraftig by med
fokus på et levende
sentrum

Prioriterer en fysisk
opprustning av Leknes sentrum
for å skape gode byrom og et
tettere og mer attraktivt
sentrum

Tiltak (Handlingsplan)

Gjennomføres
i løpet av

Posisjonere Lofoten i Nasjonal
Transportplan og følge opp
Kommunestyrets vedtak 035/20
Framtidig transportløsning for
Lofoten, Ofoten og Vesterålen

2021

Byplanen skal skape en arena for
samhandling og samordning med
sentrale samferdselsmyndigheter

2021
2022

Bygging, vedlikehold og
renovering av kommunal
bygningsmasse skal
gjennomføres slik at en sikrer
optimal energiløsning. Dette
inkluderer også å ta i bruk sentral
driftsstyring (SD), mv. En skal
benytte statlige
tilskuddsordninger (bl.a. fra
Enova) der det er mulig.

2021
2022
2023
2024

Utarbeide turruteplan for
Vestvågøy kommune.

2021

Utfasing av fossilt brensel og økt
bruk av fornybar energi
vektlegges i arbeidet med klimaog energiplan

2021

Gjennomføring av arbeid med
Naturmangfoldsplan

2021
2022

Gjennomføring av arbeid med
Kulturminneplan

2021
2022

Deltakelse på NMBUs
etterutdanningskurs om
besøksforvaltning (40 000 kr.)

2021

Seminar med grendelag og øvrige
kommuner om samarbeid og med
kompetansepåfyll innen
besøksforvaltning 2021-24

2021
2022
2023
2024

Det utredes innføring av
parkeringsavgift som en del av
byplanarbeidet (POL).

2021

Gjennomføring av arbeid med
byplan

2021
2022

Gjennomføre grønne
transformasjoner i Leknes i regi
av byplanarbeidet

2022

Gjennomføre tiltakene som følger
av strategiene i KDP næringsmål i
kap 10.3

2021
2022
2023
2024

Skaper nye og videreutvikler
eksisterende sosiale og
kulturelle møteplasser
Leknes er en foretrukket og
attraktiv handelsby og
markedsføres aktivt som et
vennlig, moderne og
imøtekommende handelssenter
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Mål
(Kommuneplan)

Gjennomføres
i løpet av

Strategier (Kommunedelplan)

Tiltak (Handlingsplan)

Legger til rette for
nyetableringer og nødvendige
og framtidsrettede funksjoner
som styrker byens
innovasjonskraft,
kreativitet, kompetansemiljø og
attraktivitet

Gjennomføring av arbeid med
Byplan og samkjøring med
næringsplanens strategier

2021
2022

Rådmannen bes legge frem sak
angående avhending av huset og
naustet på Odden i Valberg som
er den eldste husmannsplassen
på stedet (POL)

2021

Investeringsbudsjettet for vann
og avløp indikerer en betydelig
investeringsaktivitet i 2021, i
tillegg til at prosjekter utsatt fra
2020 skal hensyntas. Rådmannen
bes til februarmøtet i
kommunestyret legge fram en
oversikt over budsjetterte
prosjekter og tilgjengelige
ressurser for mulig
gjennomføring i 2021. En
justering av
gjennomføringstakten i forhold til
budsjett skal hensyntas i
fastsettingen av gebyrene for
vann og avløp.(POL)

2021

1.2.2 Hovedsatsing 2: Oppvekst
Beskrivelse
"Robuste unga"
Mål
(Kommuneplan)

Strategier
(Kommunedelplan)
Ha gode foreldrestøttende
tiltak til alle, og gi ekstra
støtte til de med særlige
behov

Barn og unge i
Vestvågøy får god
omsorg i familien

Systematisk og helhetlig
arbeid mot vold og
seksuelle overgrep mot
barn og unge
Barneverntjenesten gir
rask og riktig hjelp til barn
og unge som trenger
ekstra støtte

Handlingsplan 2021-2024

Tiltak (Handlingsplan)

Gjennomføres
i løpet av

Alle foreldre skal få tilbud om
foreldreveiledningskurs.

2023

Utvikle en mal for «Den gode
foreldresamtalen» til bruk for alle
ansatte som jobber med barn og unge
og deres familier.

2022

Implementere handlingsplan plan
mot vold og overgrep.

2021

Utvikle gode melderutiner til
barneverntjenesten.

2022

Opprette et tiltaksteam med
deltakere fra familieenheten,
kommunepsykolog og barnevern.

2021
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Mål
(Kommuneplan)

Strategier
(Kommunedelplan)

Tiltak (Handlingsplan)

Foreldre er den aller
viktigste ressursen i barns
liv, og Vestvågøy
kommune skal legge til
rette for et godt
samarbeid

Foreldre involveres i kommunal
planlegging i saker som angår barn og
unge.

2023

Utarbeide mal for foreldremøter i
samskaping mellom ulike
oppveksttjenester, barn og foreldre.

2021

Barn, ungdom og foreldre samt
barnehage/skole setter agenda og
forbereder foreldremøtene sammen.

2022

Ny samarbeidsmodell for
oppvekstfeltet. Kommunalsjefene og
lederne for oppveksttjenestene
utarbeider en samarbeidsmodell med
felles forståelse og rutiner for
samarbeid mellom NAV, barnevern,
folkehelsekoordinator,
familieenheten, kultur,
flyktningeenheten, barnehage/skole,
TFF (Tjenester for
funksjonshemmede), psykisk helse og
rustjenesten.

2021
2022

Delta i program for folkehelsearbeid i
kommunene - "En god ungdomstid
skaper vi sammen",
utekontaktprosjektet. (Kostnad:
Finansieres av eksterne midler)

2021
2022
2023
2024

Opprette tverretatlig ungdomsteam i
Vest-Lofoten mellom politi,
barnevern og kultursektor som et
viktig bidrag i det forebyggende
arbeid blant ungdommer opp til 25
år.

2021

Vi har kjennskap
til forskjeller mellom
familier når det kommer
til ressurser, og vi skal
systematisk jobbe med
inkludering for å
forebygge utenforskap

Delta i læringsnettverket "Utenforregnskapet" med fokus på frafall i
skole.

2021

Støtte BUA i form av gratis leie av
lokaler på rådhuset.

2021

Vi skal få med oss
foreldre, frivilligheten og
lokalsamfunnet, og
utforske muligheter for
samskaping

Vi skal få opplæring i samskaping.
Årlig kommunal samling om
samskaping, hvor ledere i sektorene,
politikere, FAU, BUK, næringsliv og
frivilligheten inviteres.

2022

Vi sørger for at
foreldremøtene er en
arena som ingen vil gå
glipp av. Foreldremøtene
oppleves som
meningsfulle, interessante
og inspirerende

Barn og unge i
Vestvågøy opplever at
de er verdsatt og
inkludert, og at de
voksne samarbeider
til deres beste

Ingen skal «falle mellom
to stoler» - Tjenestene i
Vestvågøy skal utvikle et
forpliktende samarbeid
om barn og unge med
særlige behov, for å sikre
tidlig innsats
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Mål
(Kommuneplan)

Strategier
(Kommunedelplan)

Tiltak (Handlingsplan)

Vi skal gi barn og unge
ferdigheter og språk for
medbestemmelse og
samfunnsdeltakelse

§ 11-2. Elevråd ved grunnskolene
- Elevrådene i VVK - gjennomgang av
hvordan rådene blir gjennomført i
tråd med opplæringsloven. Ved hver
grunnskole skal det for årstrinnene 57 og for årstrinnene 8-10 være et
elevråd med representanter for
elevene. Elevrådet skal fremme
fellesinteressene til elevene på skolen
og arbeide for å skape godt læringsog skolemiljø. Rådet skal også kunne
uttale seg i og komme med framlegg i
saker som gjeld nærmiljøet til
elevene.

2022

Utarbeide helhetlig modell for
medvirkningskanaler og lage visuell
fremstilling.- Barnehage:
Barnesamtalen- Skole: Elevråd og
klassens time- VGS: Elevråd- Barn og
unges kommunestyre (BUK)- Lofoten
ungdomsting (LUT)
(møteplass/forbindelse til
Lofotrådet)

2021

Sikre BUK sin framtidige drift, så de
blir en sterk stemme for barn og unge
inn i fremtiden.

2022

Planlegger, gjennomfører og følger
opp Ungdata i nært samarbeid med
ungdommene.

2022

Implementere Utviklingsplan for
barnehager og skoler i Vestvågøy
kommune

2021

Delta i Regjeringens kompetanseløft
for spesialpedagogikk i skolen og
spesialpedagogisk hjelp i barnehage.

2021

Vurdere Innføringstilbudet og
eventuell endring av tjenestetibudet

2021

•Kontroll av tildelte timer: Med
bakgrunn i opplysninger som er
kommet frem finnes det ingen
kontroll nasjonalt når det gjelder
spesialundervisning. Kommunestyret
ber om en redegjørelse om hvordan
spesialundervisningen kontrolleres i
vår kommune. Får elevene de tildelte
timer, hvis ikke hvordan
kompenseres dette.(POL)

2021

Helsefremmende skoler og
barnehager.

2022

Barn og unge i
Vestvågøy blir spurt,
hørt og tatt på alvor
Vi skal skape gode kanaler
for at barn og unge blir
tatt på alvor og har
mulighet til reell
påvirkning når det gjelder
den enkelte, men også i
politikk og samfunnsliv

Vi skal systematisk spørre
barn og unge om livet
deres

Barn og unge i
Vestvågøy lærer,
trives og opplever
mestring i barnehage,
på skole og i fritiden,
er en god venn og har
tro på framtida

Vi skal styrke inkludering
og læringsutbytte i
barnehage og skole

Alle skoler/SFO og
barnehager i Vestvågøy
jobber systematisk med å
være «Helsefremmende
skoler og barnehager»

Handlingsplan 2021-2024

Gjennomføres
i løpet av
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Mål
(Kommuneplan)

Strategier
(Kommunedelplan)

Tiltak (Handlingsplan)

Gjennomføres
i løpet av

Gi kunnskap om alle
muligheter når det gjelder
utdanning og yrkesvalg

Fagfornyelsen - gjennom skolens nye
læreplan vil vi sette fokus på faget
Utdanningsvalg hvor
kjerneelementene handler om å
utvikle karrierekompetanse, og å
utvikle en trygg identitet. Det
handler om å utforske
utdanningsmuligheter og
arbeidslivet. Ungdomskolene i
Vestvågøy vil samhandle og
samarbeide om de nye
kjerneelementene i faget, så våre
unge utvikler gode ferdigheter i å
kunne samle, analysere og ta i bruk
informasjon om både utdanning,
arbeid og seg selv.

2022

Gi mulighet til allsidige og
tilgjengelige fritidstilbud
og møteplasser gjennom å
stille offentlige bygg til
disposisjon

Gratis leie av utvalgte kommunale
bygg for barne- og ungdomsarbeid på
kveldstid.

2021

Barn og unges
engasjement for klima og
miljø tas på alvor

Barn og unges klimaråd.

2022

STOLT LOFOTING. Belyse
og ha fokus på alt det gode
som finnes her

Få på plass en felles digital plattform
for å synkronisere de tilbud
kommunen tilbyr for eldre, barn,
unge og resten av innbyggerne.

2023

1.2.3 Hovedsatsing 3: Helse og omsorg
Beskrivelse
"God livskvalitet for alle"
Mål
(Kommuneplan)

Vestvågøy har
kvalitetsmessig god
omsorg som er i
forkant av
utviklingen

Strategier
(Kommunedelplan)
Innovasjon og
velferdsteknologi (KDP
helse og omsorg 20202030)

Kvalitet og kompetanse
(KDP helse og omsorg
2020-2030)

Handlingsplan 2021-2024

Tiltak (Handlingsplan)

Gjennomføres
i løpet av

Innføre velferds- og mestringsteknologi i
helse- og omsorgstjenestene.

2021

Utrede og forankre innhold og
konsekvenser av reformen "Leve hele
livet"

2021
2022
2023
2024

Reetablere Forbedringsnettverk Lofoten,
for ledere innenfor helse og omsorg i
Vestvågøy, Vågan, Flakstad og Moskenes,
brukerrepresentanter i Lofoten, og
Nordlandssykehuset Lofoten sykehus.

2021
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Mål
(Kommuneplan)

Vestvågøy har
engasjerte
innbyggere

Vestvågøy har gode
tjenester med fokus
på helsefremming
og livskvalitet
gjennom hele
livsløpet

Vestvågøy har
innbyggere som
opplever trygge
livsløp

Strategier
(Kommunedelplan)

Tiltak (Handlingsplan)

Gjennomføres
i løpet av

Evaluere organisering av tjenester og
støttefunksjoner innenfor sektor
Omsorg. Inkluderer vedtaket
Fagutviklingsarbeid er viktig for
utvikling og oppdatering i fagområdene.
Spørsmålet er om Vestvågøy kommunes
satsing på fagutviklingsarbeidet i
hjemmetjenesten, har en form og
standard som står i forhold til det
nøkterne tjenestenivå som kommunen
ellers tilbyr. (POL)

2021

Strategi for legetjenesten

2021

Med bakgrunn i den demografiske
utviklingen, og de mål og strategier som
er lagt i kommunedelplanen, ønsker
kommunestyret i Vestvågøy en
vurdering av fremtidig organisering av
helse- og omsorgsektoren som møter de
endringer og faglige utfordringer som
sektoren står overfor i perioden fram
mot 2030-40. (POL)

2021

Medvirkning og frivillig
innsats gjennom
samskaping (KDP helse
og omsorg 2020-2030)

Samhandling med frivillige lag og
foreninger

2021

Forebygging og
helsefremmende arbeid
(KDP helse og omsorg
2020-2030)

Samarbeide med flere kommuner om
etablering av et regionalt krisesenter
(POL)

2022

Videreutvikle møteplassen for personer
med hjerneslag som ble etablert i 2019

2021

Utrede innhold i nytt
dagaktivitetstilbud/møteplass Psykisk
helse og rus.

2021

Psykisk helse og rus er nasjonalt
satsingsområde. Det utarbeides en plan
for satsningen i Vestvågøy kommune.
Planen vil inneholde en oversikt over
hvilke utfordringer kommunen har,
videre må den legge til rette for
forebygging, lavterskeltiltak og hva slags
behandling som skal tilbys.

2021

Skisse/forprosjekt - 50-52
omsorgsboliger med heldøgns omsorg
og pleie

2021

Nye TFF boliger (anbud og
byggeprosess)

2021

Skisse/forprosjekt - 8-10 boliger
- psykisk helse og rus

2021

Hverdagsmestring og
hverdagsrehabillitering
(KDP helse og omsorg
2020-2030)

Boligpolitikk og
boligsosialt arbeid (KDP
helse og omsorg 20202030)

Handlingsplan 2021-2024

Administrasjonen bes utrede muligheten
og behovet for mindre bo- og
serviceenheter på Bøstad, Stamsund og
Ballstad, gjerne i samarbeid med private
investorer og/eller drivere.(POL)
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Mål
(Kommuneplan)

Strategier
(Kommunedelplan)

Rett omsorg til rett tid
(KDP helse og omsorg
2020-2030)

Tiltak (Handlingsplan)

Gjennomføres
i løpet av

Rådmannen bes i 2019 legge fram ei
orientering om alle sider ved
avlastningstilbudet (POL- tiltaket
forskyves pga manglende kapasitet i
2019 og 2020).

2021

Utredning av alle sider ved
institusjonsbehovet i kommunen,
herunder boliger med heldøgns
bemanning etter at forprosjekt
heldøgnbemannede omsorgsboliger er
påbegynt.

2022

1.2.4 Hovedsatsing 4: Næring- og verdiskapning
Beskrivelse
"Alt kan være mulig!"
Mål (Kommuneplan)

Vestvågøy kommune er en
aktiv tilrettelegger for
bærekraftig
næringsutvikling og
innovasjon

I Vestvågøy er reiselivet
en motor for bærekraftig
stedsutvikling

Strategier
(Kommunedelplan)

Tiltak (Handlingsplan)

Gjennomføres
i løpet av

Bidra for å videreføre arbeidet i
prosjektet "Lofoten 2030" og
bruk av FORKOMMUNE
- program i Forskningsrådet for
forskning og innovasjon i
kommunesektoren

2021
2022
2023

Avsette 1 million årlig til
kommunalt næringsfond (1000)

2022
2023
2024

Synliggjøre de mange
mulighetene for ungdom i
Lofoten

Støtte fra næringsfondet til
ungdomsbedrifter ved VestLofoten videregående skole

2021
2022
2023
2024

Støtte arbeidet med
bærekraftig
destinasjonsutvikling

Utvikling av Hauklandsstranda
og området rundt, herunder sak
om servicebygg (inv.)

2021
2022
2023

Bidra til nettverksbygging
innad i reiselivet og mot
andre næringer

Avholde halvårlige
nettverksmøter i reiselivet på
Vestvågøy

2021

Støtte fra næringsfond til
videreutvikling av Lofoten
Matfestival

2021

Støtte fra næringsfond til
utviklingsprosjekt for Høstvekka

2021

Vestvågøy kommune
bidrar til gode rammer og
nettverk for næringslivet

Bidra til utvikling av et
variert opplevelsestilbud
på Vestvågøy
Fremme Vestvågøy som
destinasjon for
matopplevelser
Bidra til gode
overnattingstilbud for
besøkende på Vestvågøy
Jobbe for
profesjonalisering av
reiselivet på Vestvågøy

Vestvågøy er et sentrum
for handel og service i
Lofoten
Handlingsplan 2021-2024

Styrke nettverket mellom
handelsbedriftene
Utvikle samarbeid mellom
handel og reiseliv
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Mål (Kommuneplan)

Strategier
(Kommunedelplan)

Tiltak (Handlingsplan)

Gjennomføres
i løpet av

Handelsnæringen er aktivt
med i byutviklingen for
Leknes
Synliggjøre
handelsnæringens
betydning for Vestvågøy
Ha fokus på Leknes som
regionsenter
Jobbe for å opprettholde
og videreutvikle
utdanning innen fiskeri,
havbruk og maritime fag i
regionen
Ha fokus på
næringsutvikling basert
på nye og lite utnyttede
ressurser (LUR)

Vestvågøy beholder sin
posisjon som Norges nest
største fiskerikommune
og øker verdiskapingen
innen blå sektor

Følge opp tett overføringen av
ansvaret for fiskerihavner fra
Kystverket til fylkeskommunene
for å sikre at prosjekt utdyping
av Ballstad havn får høyeste
prioritet hos Nordland
fylkeskommune

2021
2022

Prosjektutvikling offentlig/privat
samarbeid om utvikling av
Ballstad Servicehavn

2021
2022
2023
2024

Stimulerer til rekruttering
til landbruksnæringen

Støtte fra næringsfond til
prosjektet Ny giv - Nytt liv.
Prosjekt for rekruttering til
landbruket i regi av Norsk
Landbruksrådgivning.

2021

Bidra til å beholde
melkekvoter i kommunen

Støtte fra næringsfondet til kjøp
av kvoter

2021

Jobbe for utvikling av
fiskerihavnene i
Vestvågøy, herunder
utdyping av Ballstad havn

Bidra til å sikre helårlig
råstofftilgang til
kommunen og støtte opp
om økt lokal verdiskaping
Gjennom tydelig
arealstrategi legges det til
rette for utvikling innen
havbruk

Vestvågøy er ledende
landbrukskommune i
Nordland

Ha fokus på jordvern
Bidra til utvikling og
innovasjon i samhandling
med andre næringer
Stimulere til variert
bruksstruktur som tar
vare på natur- og
kulturmiljøet

Handlingsplan 2021-2024
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1.2.5 Hovedsatsing 5: Utviklingskommunen
Beskrivelse
"Stolt Lofoting"
Mål
(Kommuneplan)

Strategier
(Kommunedelplan)

Gjennomføres
i løpet av

Alle ledere skal videreføre arbeidet
med å implementere og holde
verdiene "levende" på sine enheter.

2021

Prosess i hver sektor på
utviklingskommunen som tema, og
hvilke tiltak som hver enkelt sektor
vil prioritere i framtidige
handlingsplaner

2021

Kommunen er en tydelig,
ærlig, forutsigbar og
løsningsvillig organisasjon

Alle ledere skal videreføre arbeidet
med å implementere og holde
verdiene "levende" på sine enheter.

2021

Kommunen vektlegger
faglig dyktighet, sikre
innovativ
organisasjonsutvikling og
ha strategier for å
rekruttere og beholde
dyktige arbeidstakere

Gjennomgang av ledelses- og
støttefunksjonene.

2021

Evaluere og eventuelt restarte
arbeidet med kontinuerlig forbedring
i kommunen. Jobbe systematisk med
samskapingsprosjekter. Arrangere
ledersamling der vi jobber med dette
som metode.

2021

Gjennomgang av HR-relaterte
områder. Relevante områder vil være
ledelse (roller, rammer, støtte etc),
lederlinjen, organisasjonskultur,
HMS-arbeid med mer.

2021

Total gjennomgang av
produksjonsteamet i NAV sett i lys av
den store økningen av søknader på
sosialhjelp.

2021

Gjennomføre etter-/videreutdanning
for lærere jfr. satsning fra
Utdanningsdirektoratet.

2021

Utarbeide kompetanseplan

2021

Gjøre en enkel markedsanalyse for å
få svar på hvordan vi som kommune
kan bli mer attraktiv som
arbeidsgiver

2021
2022

Tar i bruk “Stolt Lofoting”
som visjon, og klargjør
hvilke verdier og kvaliteter
vi vil vektlegge, ta vare på
og videreutvikle

Vestvågøy
kommune er en
fremtidsrettet og
attraktiv
arbeidsplass

Tiltak (Handlingsplan)

Bruker kontinuerlig
forbedring som
virksomhetsstrategi og har
fokus på å involvere
brukerne i utviklingen av
tjenestene

Arbeider aktivt, legger
tydelige premisser og
fremmer godt forberedte
krav i møte med regionale
og statlige myndigheter

Rekrutterer gode fagfolk, er
nytenkende og framoverlent
i rekruttering

Handlingsplan 2021-2024
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Mål
(Kommuneplan)

Strategier
(Kommunedelplan)

Tiltak (Handlingsplan)

Gjennomføres
i løpet av

Støttekontakter er et svært viktig
tilbud for mange brukere. Det er
problemer med å rekruttere
støttekontakter, og det pekes fra
administrasjonen på at dette kan
medføre økte kostnader på andre
tjenester høyere i omsorgstrappa.
Samtidig kommer det signaler om at
flere interesserte ikke får respons hos
kommunen når de vil være
støttekontakter. Rådmannen bes om
om gi en orientering i
kommunestyret på hvordan
støttekontaktordningen i Vestvågøy
fungerer, og om det kan gjøres
endringer for å rekruttere flere
støttekontakter. (POL)
Rådmannen bes intensivere arbeidet
med heltid. Kommunestyret ber
rådmannen komme tilbake med en
vurdering av hvordan rådmannen ser
for seg at intensjonen om heltid kan
gjennomføres og hvor lang tid dette
tar. Hva mener rådmannen skal til for
å forsere arbeidet med heltid.(POL)
Har allsidig kompetanse og
vektlegger faglig utvikling

I Vestvågøy er
tjenestene
forutsigbare og
utviklingsrettet

Har gode systemer og
styringsverktøy

Har en målrettet
ressursbruk og forvaltning
med utgangspunkt i
oppdaterte planverktøy

Handlingsplan 2021-2024

Fokus på bruk av lønnspolitisk plan
som et strategisk verktøy for
fagutvikling og kompetansearbeid

2021

Det viser seg at vi lett mister den
økonomiske oversikten når tiltak
vedtas og iverksettes utenom
budsjett/-revisjonsprosessen. Inntil
kommunen igjen har opparbeidet seg
en sunn økonomi, skal alle vedtak
som får øk. konsekvenser, (såfremt
det lar seg gjøre), ha budsjettmessig
dekning, dvs legges inn i
budsj.behandlingen eller i
budsjettrev., før de iverksettes. Hvis
tiltakene er av en slik karakter at de
må settes i verk umiddelbart, skal
form.skap/kom.styre underrettes så
snart som mulig (POL)

2021

Kommunen skal for alle vedtak
knyttet til investeringer vise til
budsjettmessig dekning, dvs legges
inn i budsj.behandlingen eller i
budsjettrev., før de iverksettes (POL)

2021

Saksbehandlingskapasiteten innen
plan- og bygningssaker må styrkes.
Ut over en styrking av enheten, må
enheten se på effektiviseringstiltak
som kan bidra til dette, og se etter
eksterne prosjektmidler for å sikre
finansiering av et slikt
forbedringsprosjekt (POL)

2021
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Mål
(Kommuneplan)

Strategier
(Kommunedelplan)

Har tydelige ledere med
forutsigbare rammer og
avklart rolleansvar mellom
ulike ledernivå

Tiltak (Handlingsplan)

Gjennomføres
i løpet av

Utvikle ledelse på tvers ved
gjennomføring av
lederutviklingstiltak for
erfaringsdeling, gi lederstøtte, jobbe
med felles utfordringsområder(eks
økt nærvær).

2021

Utvikle en plan for mer målrettet
lederveiledning

2021

Viser til tiltak om gjennomgang av
ledelse- og støttefunksjoner.

2021

Utvikle administrativt
delegasjonsreglement.

2021

Gjennomføre arbeid med plan for
samfunnsberedskap

2021
2022

Gjennomføre og etablere endret
beredskapsløsning i Flakstad

2021
2022

Etablere nytt øvelsesfelt for
brannvesenet

2021
2022

Revisjon av dagens brannordning og
vertskommune samarbeid

2021

Gjennomføring av klima- og
energiplan

2021

Legge til rette for å rekruttere og
beholde deltidsbrannfolk i hele
samarbeidsregionen

2021

Utarbeide og vedlikeholde krise- og
beredskapsplaner som sikrer en god
krisehåndtering og som styrker
organisasjonens
krisehåndteringsevne. Herunder
planer for strømbortfall, pandemi,
etc.

2021
2022

Revisjon av vertskommuneavtale og
brannordning

2021

Gjennomgang av nødstrømsaggregat i
kommunens institusjoner

2021

Digitalisere eiendoms-og
landbruksarkivet i 2021

2021

Identifisere muligheter for
selvbetjeningsløsninger

2021

Har rett og mangfoldig
kompetanse på rett plass
All kommunal virksomhet
er miljøsertifisert
Løfter fram og prioriterer
étt større og langsiktig
innovasjons- eller
utviklingsprosjekt hvert år
Tilpasse
driftsorganisasjonen til
økonomiske
rammebetingelser

Har kunnskap, kapasitet og
prioritet på
hovedutfordringene i
nasjonal og kommunal
risiko- og sårbarhetsanalyse

Vi har beredskap
mot uønskede
hendelser og
nødvendig kapasitet
for å redusere
konsekvenser ved
slike hendelser

Legger vekt på
klimatilpasning i kommunal
planlegging

Rullerer og holder
oppdatert
beredskapsplaner og
gjennomfører øvelser

Har nødvendig beredskap
og nødstrøm ved
strømbrudd i kommunen
ved sentrale institusjoner
Vestvågøy har en
utviklingskultur
som fremmer

Digitaliserer tjenester og tar
i bruk ny teknologi

Handlingsplan 2021-2024
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Mål
(Kommuneplan)
levende
lokaldemokrati

Strategier
(Kommunedelplan)

Tiltak (Handlingsplan)

Gjennomføres
i løpet av

Oppfylle politiske vedtak om
bredbåndsutbygging i distriktene

2021
2022

Kartlegge muligheter for IKTsamarbeid i Lofoten

2021

Vurdere ulike metoder for
tilbakemeldinger fra innbyggere og
brukere. Det vi spør om skal være
presist og målrettet, med sikte på å
forbedre tjenestene.

2021

Utrede innføring av arealnøytralitet i
Vestvågøy kommune og hvordan
dette kan gjennomføres i praksis.
Dette gjøres i forbindelse med
arbeidet med
naturmangfoldplan.(POL)

2021
2022

Videreføre satsningen på FoU- og
innovasjonsarbeid innenfor Helse og
omsorg, gjennom samarbeid med
eksterne forskningsmiljøer, og
tilrettelegging for forskning i
primærhelsetjenesten.

2021

Har rom for å prøve ut nye
modeller eller konsepter for
å nå fastlagte mål
Gjennomfører
innbyggerundersøkelser
Øker valgdeltakelsen
Legger til rette for et mer
bærekraftig
Vestvågøysamfunn innenfor
den sosiale, økonomiske og
økologiske
ramme/dimensjon
Er forberedt, åpen og takle
situasjoner som går ut over
vedtatte rammer
Stimulerer til økt
medvirkning slik at vi kan
dra nytte av kompetansen
og erfaringene til
innbyggere og næringsliv
Skaper en
utviklingsstruktur som
fremmer forskning og
utvikling (FOU)
Gjennomfører mindre
kontrollerte forsøk der
frivillige erstatter hele eller
deler av kommunale
tjenester/oppgaver
Vestvågøy har et
målrettet samspill
mellom private,
frivillig sektor og
kommunen, som
skaper et godt tilbud
til innbyggerne

Gir høy prioritet til barn og
unges medvirkning og
tilrettelegger for
meningsfulle oppgaver og
utfordringer for barn og
unge, som bidrar til
mestring og bygger identitet
Innbyggerne er involvert i
utarbeidelsen av offentlige
planer (metoder og
teknikker)
I alle saker og planer er det
god dialog med utbyggere,
lokalbefolkning og ansatte

Handlingsplan 2021-2024
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Mål
(Kommuneplan)

Strategier
(Kommunedelplan)

Tiltak (Handlingsplan)
Driftsavdeling i kommunal regi:
Kommunestyret ber rådmannen
fremme en vurdering/betenkning
knyttet til opprettelse av
driftsavdeling i kommunal regi.(POL)

Gjennomføres
i løpet av

2021

1.2.6 Hovedsatsing 6: Kultur
Mål (Kommuneplan)

Strategier
(Kommunedelplan)

Kommunen skal aktivt
jobbe for at alle skal få
mulighet og lyst til å delta
på kulturaktiviteter

Alle i Vestvågøy skal ha
mulighet til å skape,
delta i og oppleve kultur
som engasjerer,
inkluderer, bidrar til
meningsfulle liv,
fremmer folkehelse og
gir trygge
oppvekstsvilkår

Kommunen skal gjennom
sin kultursatsing «åpne
dørene til noe folk ikke
visste fantes»
Kommunen skal være en
aktiv formidler av kultur
og aktivitetstilbud; gjerne
i samarbeid med andre
aktører – profesjonelle
og/eller frivillige
Kommunens kulturtilbud
skal i innhold og form
være inkluderende og
helsefremmende

Kulturarrangementer og
-produksjoner i
Vestvågøy skal være
nyskapende, vise
bredden i kulturfeltet og
holde høy kvalitet.

Handlingsplan 2021-2024

Meieriet kultursenters
program skal vektlegge
både kvalitet, nyskaping
og breddeinnhold og så
langt som mulig forsøke å
gi folk både det de vil ha
og det de ikke visste de
likte
Det bør legges til rette for
en tettere kobling mellom
kulturaktørene –
profesjonelle, amatører,
kommunale, ildsjeler,
m.fl. – i kommunen

Tiltak (Handlingsplan)

Gjennomføres
i løpet av

Etablere oppsøkende tilbud i
biblioteket

2022

Igangsette regelmessige fredags
lunsjarrangement for innbyggere i
alle aldersgrupper

2021

Etablere Folkefestival: arbeidstittel
" Den stolte Lofotingen"

2021
2022

Oppgradere kinokiosken

2021

Implementere digital formidling av
kulturproduksjoner ved hjelp av
streaming

2021

Igangsette utviklingstiltak for
Meieriet som arena for
kunstformidling

2022

Få på plass en felles digital
plattform for å synkronisere de
tilbud som finnes i kommunen for
eldre, barn, unge og resten av
innbyggerne

2022

Økt fokus på kulturskolekonserter
på ulike institusjoner og bofelleskap
for eldre

2021

Utvikle Meieriet kultursenters
program gjennom samskaping

2023
2024

Igangsette tradisjon med
publikums- og brukerundersøkelser

2021
2022
2023
2024

Etablere Vestvågøy kulturforum

2021
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Mål (Kommuneplan)

Strategier
(Kommunedelplan)

Tiltak (Handlingsplan)

Gjennomføres
i løpet av

Gjennom forutsigbare
rammevilkår og aktive
tiltak skal kommunen
bidra til å opprettholde
og videreutvikle
eksisterende
profesjonelle
kulturinstitusjoner og det
frivillige kulturlivet

Vestvågøy skal ha gode
og uavhengige
møteplasser som
tilrettelegger for
integrering,
kunnskapsformidling og
offentlig samtale og
debatt.

Kultur skal være en
integrert del av
stedsutviklingen i
Vestvågøy.

Gjennomføre økning i elevbetaling

2021
2022
2023
2024

Gi ungdom en mer fremtredende
plass i kommunens kulturprogram

2021
2022
2023
2024

Bistå til ungdomsklubber i
tettstedene/kommunedelsentrene

2022

Skifte ut Storsalens prosjektør

2021

Skifte ut Kinosalens lydanlegg

2022

Kommunen skal aktivt
legge til rette for at
borgerne bruker
møteplasser til å
diskutere aktuelle
samfunnstema

Biblioteket etablerer Lofoten TEDtalks

2024

Jobbe aktivt for at det
enkelte steds kulturelle
fortrinn og kulturarv
videreutvikles, styrkes og
synliggjøres for
omverdenen

Etablere en avdeling i biblioteket
med fokus på innbyggerinvolvering

2023

Vektlegge integreringsog mestringsperspektivet
i arbeidet med sosiale og
kulturelle møteplasser
for barn og unge

Tilstrebe at møteplassene
i kommunen har god
infrastruktur og er
tilgjengelige for alle

Kommunen må utvikle og
skape et kulturtilbud som
samlet sett er attraktivt
for tilflyttere og
besøkende

1.2.7 Premisser: Folkehelse og Bærekraftig utvikling
Mål (Kommuneplan)

Vri innsats fra reparasjon
til forebygging og
helsefremming

Handlingsplan 2021-2024

Strategier
(Kommunedelplan)

Ha god oversikt over hva
som påvirker innbyggernes
helse og levekårsforhold.

Tiltak (Handlingsplan)

Gjennomføres
i løpet av

Bruke evidensbasert forskning
som grunnlag for arbeid i
hverdagsrehabiliteringsteam.

2021

Rullering av
utfordringsdokument og
kunnskapsgrunnlag hvert fjerde
år tilpasset
Kommunestyreperioden. Årlig
oppdatering.

2024
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Mål (Kommuneplan)

Vestvågøy kommunen
ønsker å ha en utvikling
som imøtekommer
dagens forbruk og
investeringer, uten at det
svekker innbyggernes
muligheter til i framtida å
få dekket sine sosial,
kulturelle, økonomiske og
materielle behov

Strategier
(Kommunedelplan)

Tiltak (Handlingsplan)

Gjennomføres
i løpet av

Holde fokus på
helsefremmende faktorer –
hva holder folk friske og
raske?

Sette strategiene beskrevet i de
fire kommunedelplanene helse
og omsorg, kultur, oppvekst og
næring ut i livet.

2021

Ha en helhetlig og
tverrsektoriell innsats for å
utvikle
Vestvågøysamfunnet til det
beste for alle innbyggerne.

Sette strategiene beskrevet i de
fire kommunedelplanene helse
og omsorg, kultur, oppvekst og
næring ut i livet.

2021

Sosial bærekraft: Et
samfunn som gir
innbyggerne lik tilgang til
sysselsetting, kultur,
egnede boliger og gode
bomiljø, utdannelse,
trygghet og deltakelse i
lokalsamfunnet.

Gjennomføring av arbeid med
helhetlig boligplan

Økologisk bærekraft: Er et
samfunn som tar
overordna miljøhensyn,
sikrer miljø- og
naturressurser mot
nedbygging og forurensing
samt bidrar til å forebygge
klimaendringer.

Gjennomføring av arbeid med
klima- og energiplan

2022

Økonomisk bærekraft: Er
et samfunn som skaper
verdier og utvikling i
lokalsamfunnet som over
tid opprettholder et godt
velferds- og tjenestetilbud.

Handlingsplan 2021-2024
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1.3 Budsjett og økonomiplan
Bevilgningsoversikt drift A - vedtatt budsjett 2021-24
Regnskap
2019

Budsjett
2020

Reg
budsjett
2020

Budsjett
2021

Budsjett
2022

Budsjett
2023

Budsjett
2024

Rammetilskudd

-390 540

-397 941

-412 406

-409 617

-410 132

-420 386

-441 405

Inntekts- og
formuesskatt

-290 257

-298 542

-298 542

-304 370

-311 979

-319 779

-336 226

Eiendomsskatt

-22 613

-26 500

-25 500

-27 000

-26 650

-27 316

-28 682

Andre generelle
driftsinntekter

-53 520

-46 857

-40 857

-39 476

-40 463

-41 474

-43 548

-756 931

-769 840

-777 305

-780 462

-789 224

-808 955

-849 861

764 753

729 082

736 606

708 553

715 604

732 983

770 017

19 756

15 900

32 096

39 110

40 088

41 090

43 144

SUM NETTO
DRIFTSUTGIFTER

784 509

744 982

768 702

747 663

755 692

774 072

813 162

BRUTTO
DRIFTSRESULTAT

27 578

-24 858

-8 603

-32 800

-33 533

-34 882

-36 699

Renteinntekter

-5 354

-4 555

-4 555

-4 174

-4 178

-4 172

-4 279

Utbytter

-4 100

-6 100

-6 100

-6 200

-4 100

-4 100

-4 100

0

0

0

0

0

0

0

Renteutgifter

19 223

17 779

18 779

24 830

26 515

28 103

28 273

Avdrag på lån

28 110

26 500

26 500

30 000

31 905

31 768

34 214

NETTO
FINANSUTGIFTER

37 880

33 624

34 624

44 455

50 142

51 599

54 108

-19 756

-15 900

-32 104

-39 110

-42 215

-45 323

-46 018

NETTO
DRIFTSRESULTAT

45 702

-7 134

-6 083

-27 454

-25 605

-28 606

-28 608

Disponering eller
dekning av netto
driftsresultat

0

0

0

0

0

0

0

33

0

0

12 000

12 000

15 000

15 000

Netto avsetninger til
eller bruk av bundne
fond

-6 060

-5 866

-9 002

-2 396

-2 395

-2 394

-2 392

Netto avsetninger til
eller bruk av
disposisjonsfond

-12 422

13 000

8 712

17 850

16 000

16 000

16 000

Dekning av tidligere
års merforbruk

0

0

0

0

0

0

0

-18 450

7 134

-290

27 454

25 605

28 606

28 608

Beskrivelse
Vestvågøy

SUM GENERELLE
DRIFTSINNTEKTER
Sum bevilgninger drift,
netto
Avskrivinger

Gevinster og tap på
finansielle
omløpsmidler

Motpost avskrivinger

Overføring til
investering

SUM
DISPONERINGERELLER
DEKNING AV NETTO
DRIFTSRESULTAT
Handlingsplan 2021-2024
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Beskrivelse
FREMFØRT TIL
INNDEKNING I SENERE
ÅR

Regnskap
2019

Budsjett
2020

Reg
budsjett
2020

Budsjett
2021

Budsjett
2022

Budsjett
2023

Budsjett
2024

17 931

0

-6 373

0

0

0

0

Økonomisk oversikt drift - vedtatt budsjett 2021-24
Regnskap
2019

Budsjett
2020

Reg
budsjett
2020

Budsjett
2021

Budsjett
2022

Budsjett
2023

Budsjett
2024

Rammetilskudd

-390 540

-397 941

-412 406

-409 617

-410 132

-420 386

-441 405

Inntekts- og
formuesskatt

-290 257

-298 542

-298 542

-304 370

-311 979

-319 779

-336 226

-22 613

-26 500

-25 500

-27 000

-26 650

-27 316

-28 682

0

0

0

0

0

0

0

Andre
overføringer og
tilskudd fra staten

-53 520

-46 857

-40 857

-39 476

-40 463

-41 474

-43 548

Overføringer og
tilskudd fra andre

-169 501

-110 620

-124 849

-118 125

-118 007

-120 968

-126 994

Brukerbetalinger

-28 483

-28 046

-26 478

-25 350

-25 684

-26 333

-27 665

Salgs- og
leieinntekter

-48 167

-60 045

-66 194

-75 218

-77 259

-79 669

-83 887

-1 003 081

-968 551

-994 827

-999 155

-1 010
174

-1 035
925

-1 088
407

537 456

505 650

535 078

531 015

537 921

551 284

579 191

Sosiale utgifter

87 376

86 436

86 195

83 963

84 472

86 563

90 977

Kjøp av varer og
tjenester

307 188

272 465

253 857

235 732

240 328

246 405

258 863

Overføringer og
tilskudd til andre

78 883

63 243

78 998

76 536

73 832

75 701

79 533

Avskrivninger

19 756

15 900

32 096

39 110

40 088

41 090

43 144

SUM
DRIFTSUTGIFTER

1 030 659

943 693

986 223

966 356

976 641

1 001 043

1 051 707

BRUTTO
DRIFTSRESULTAT

27 578

-24 858

-8 603

-32 800

-33 533

-34 882

-36 699

Renteinntekter

-5 354

-4 555

-4 555

-4 174

-4 178

-4 172

-4 279

Utbytter

-4 100

-6 100

-6 100

-6 200

-4 100

-4 100

-4 100

0

0

0

0

0

0

0

Renteutgifter

19 223

17 779

18 779

24 830

26 515

28 103

28 273

Avdrag på lån

28 110

26 500

26 500

30 000

31 905

31 768

34 214

NETTO
FINANSUTGIFTER

37 880

33 624

34 624

44 455

50 142

51 599

54 108

-19 756

-15 900

-32 104

-39 110

-42 215

-45 323

-46 018

Beskrivelse
Vestvågøy

Eiendomsskatt
Andre
skatteinntekter

SUM
DRIFTSINNTEKTER
Lønnsutgifter

Gevinster og tap på
finansielle
omløpsmidler

Motpost
avskrivninger

Handlingsplan 2021-2024
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Regnskap
2019

Budsjett
2020

Reg
budsjett
2020

Budsjett
2021

Budsjett
2022

Budsjett
2023

Budsjett
2024

NETTO
DRIFTSRESULTAT

45 702

-7 134

-6 083

-27 454

-25 605

-28 606

-28 608

Disponering eller
dekning av netto
driftsresultat

0

0

0

0

0

0

0

33

0

0

12 000

12 000

15 000

15 000

Netto avsetninger
til eller bruk av
bundne driftsfond

-6 060

-5 866

-9 002

-2 396

-2 395

-2 394

-2 392

Netto avsetninger
til eller bruk av
disposisjonsfond

-12 422

13 000

8 712

17 850

16 000

16 000

16 000

Bruk av tidligere
års mindreforbruk

0

0

0

0

0

0

0

Dekning av tidligere års merforbruk

0

0

0

0

0

0

0

-18 450

7 134

-290

27 454

25 605

28 606

28 608

17 931

0

-6 373

0

0

0

0

Beskrivelse

Overføring til
investering

SUM
DISPONERINGER
ELLER DEKNING
AV NETTO
DRIFTSRESULTAT
FREMFØRT TIL
INNDEKNING I
SENERE ÅR

Bevilgningsoversikt drift B - vedtatt budsjett 2021-24
Bevilgningsoversikt drift B

Regnskap
2019

Budsjett
2020

Budsjett
2021

Budsjett
2022

Budsjett
2023

Budsjett
2024

48 921

38 846

37 449

37 885

38 832

40 818

5 630

6 477

7 719

7 912

8 110

8 515

59 333

59 064

58 593

55 458

56 435

59 161

297 312

291 628

283 755

293 463

300 799

315 839

306 202

314 925

312 613

320 324

336 773

Rådmann og støtte
Netto

Folkevalgte, kontroll og revisjon
Netto
Samfunn og teknikk
Netto
Oppvekst fra 2021
Netto

Helse- og omsorg fra 2021
Netto

339 277

Familie og velferd (lagt inn i sektor helse- og omsorg og oppvekst fra 2021)
Netto

5 793

0

0

0

0

0

-8 574

14 165

6 125

8 328

8 536

8 963

122

1

0

0

0

0

16 939

12 697

0

0

0

0

Fellesområder
Netto

Eksterne ansvarsnummer
Netto
Gamle ansvarsnummer
Netto
Handlingsplan 2021-2024
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Tiltak drift - vedtatt budsjett 2021-24
Budsjett
2021

Budsjett
2022

Budsjett
2023

Budsjett
2024

26 880

19 483

22 170

22 170

0

-5 197

-5 197

-5 197

-3 946

-3 946

-3 946

-3 946

-450

-450

-450

-450

650

650

650

650

-153

-153

-153

-153

SMS Ressursstyring

512

512

200

200

Hjelpemiddeltekniker

347

347

347

347

Heltidssatsning

200

0

0

0

Barnetrygd ut av inntektsgrunnlaget

2 700

0

0

0

Styrke åpen omsorg - hjemmesykepleie

2 500

0

0

0

SUM HELSE- OG OMSORG

2 360

-8 237

-8 550

-8 550

-280

-280

-280

-280

600

0

0

0

1 000

0

0

0

Miljøsertifisering kommunen

100

0

0

0

Grønt fond næringsliv

200

0

0

0

-280

-280

-280

-280

Avsetning til disposisjonsfond

16 000

16 000

16 000

16 000

Overføring fra drift til investering

12 000

12 000

15 000

15 000

9 400

0

0

0

Økt utbytte Lofotkraft

-2 100

0

0

0

Justering eiendomsskatt - reglement

-1 000

0

0

0

Tilskudd havbruksfondet

-2 000

0

0

0

Redusere overføring til fond

-7 500

0

0

0

24 800

28 000

31 000

31 000

Tilskudd BUA

25

0

0

0

Tilskudd alpinbakken

25

0

0

0

Veteranforeningan

20

0

0

0

Sykehusparken

10

0

0

0

Ro kafe

10

0

0

0

Møteplassen

10

0

0

0

Nord-Borge treffet

10

0

0

0

Valberg husmorlag

10

0

0

0

5

0

0

0

-125

0

0

0

0

0

0

0

Budsjett drift 2021-2024: Tiltak
SUM VALGTE TILTAK
Helse- og omsorg
Gjennomgang av tjenestetilbudet institusjoner
Organisatoriske endringer i tjenestetilbudet TFF
Avvikle bruk av vikarbyrå
Innføring av velferdsteknologi
Reduksjon i serviceoppg. Leknes bo- og service

Samfunn og teknikk
Redusere næringsstøtte
Tilskudd næringsfond
Videreføring gatelys

Sum Samfunn og Teknikk
Felles/Finans

Avsetning til fond - ekstrabevilgning fra staten i
forbindelse med korona-pandemien

Sum Felles/Finans
Folkevalgte- kontroll og revisjon

Gapahuken v/ hoppbakken
Redusere ramme politisk
Sum Folkevalgte kontroll og revisjon
Handlingsplan 2021-2024
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Bevilgningsoversikt investering A - vedtatt budsjett 2021-24
Budsjett
2020

Budsjett
2021

Budsjett
2022

Budsjett
2023

Budsjett
2024

240 512

296 230

261 419

173 695

71 350

Tilskudd til andres investeringer

0

100

100

60

60

Investeringer i aksjer og andeler i
selskaper

0

2 600

2 600

2 600

2 600

30 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SUM INVESTERINGSUTGIFTER

270 512

298 930

264 119

176 355

74 010

Kompensasjon for merverdiavgift

-31 823

-39 793

-26 504

-17 225

-3 175

-2 930

-2 980

-41 590

-27 230

-230

-400

-5 000

-4 800

-5 100

-5 500

Salg av finansielle anleggsmidler

0

0

0

0

0

Utdeling fra selskaper

0

0

0

0

0

Mottatte avdrag på utlån av egne
midler

0

0

0

0

0

Bruk av lån

-235 359

-240 458

-177 375

-113 300

-51 455

SUM INVESTERINGSINNTEKTER

-270 512

-288 230

-250 269

-162 855

-60 360

Videreutlån

0

35 000

35 000

35 000

35 000

Bruk av lån til videreutlån

0

-35 000

-35 000

-35 000

-35 000

Avdrag på lån til videreutlån

0

18 000

18 000

18 000

18 000

Mottatte avdrag på videreutlån

0

-18 000

-18 000

-18 000

-18 000

NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN

0

0

0

0

0

Overføring fra drift

0

-12 000

-15 000

-15 000

-15 000

Netto avsetninger til eller bruk av
bundne investeringsfond

0

0

0

0

0

Netto avsetninger til eller bruk av
ubundet investeringsfond

0

1 300

1 150

1 500

1 350

Dekning av tidligere års udekket
beløp

0

0

0

0

0

Sum overføring fra drift og netto
avsetninger

0

-10 700

-13 850

-13 500

-13 650

Fremført til inndekning i senere år
udekket beløp

0

0

0

0

0

Beskrivelse
Investeringer i varige driftsmidler

Utlån av egne midler
Avdrag på lån

Tilskudd fra andre
Salg av varige driftsmidler

Budsjettskjema investering B - Budsjett 2021-2024
Alle kostnader er brutto inkl. mva og eks
tilskudd/salgsinntekter. Unntatt for
vann- og avløp (ekskl. mva).

Budsjett
2021

Budsjett
2022

Budsjett
2023

Budsjett
2024

Sentrale IT-systemer

1 250

1 250

1 250

1 250

Datautstyr - Omsorg

150

150

150

150

IKT grunnskole/barnehage og pc lærere

1 850

1 850

1 850

1 850

Bredbånd i hele kommunen

5 000

1 750

-

SUM IKT

8 250

5 000

3 250

IKT
Nye servere

Handlingsplan 2021-2024
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Alle kostnader er brutto inkl. mva og eks
tilskudd/salgsinntekter. Unntatt for
vann- og avløp (ekskl. mva).

Budsjett
2021

Budsjett
2022

Budsjett
2023

Budsjett
2024

HAVN
HA: Godkjenning flytebrygger/kaier

200

HA: Leknes havn - etablering av nytt
kaianlegg - Prosjektering

300

HA: Leknes havn - etablerg av nytt
terminalbygg, prosjektering

400

HA: Gomarina system-tilgang elektrisitet
havn
HA: Planlegge landstrømanlegg/ladestasjon
skip

700

Videreutvikling fiskerihavner

500

500

500

500

2 100

500

500

500

375

375

375

250

250

250

5 350

625

625

625

75 000

12 156

SUM HAVN
HELSE- OG OMSORG
H&O: Omsorg felles - Nøkkelkort

625

H&O: Omsorg felles - Pasientsenger

375

H&O: Åpen omsorg - Hjemmesykepleie
- Biler
H&O: Åpen omsorg - Trygghetsalarm
(Velferdstek.)
H&=: Utskifting av nøkkelbokssystem til
eLås
H&O: Åpen omsorg - utskifting
telefoniløsning
SUM HELSE - OG OMSORG

2 400
250
1 250
450

BYGG OG ANLEGG
ST - Ny idrettshall Leknes
POL - Utredning svømmehaller

495

ST: Rådhuset/Origo /Driftssentralen.
Arkitekt / forprosjekt 2021

300

ST: Nye boliger TFF
ST: Tomtesalg
ST: Gravdal barnehage - renovering

31 500

106 500

82 500

2 400

2 200

2 500

2 900

125 370

120 856

85 000

2 900

25 000

7 187

10 400

ST: Nytt kjøkken Leknes SFO

1 600

ST: Bo- og service 3 - forprosjekt

1 800

ST: Bunnledninger Rådhuset

1 875

SUM BYGG OG ANLEGG
VEI
ST: Storgata Leknes
ST: Bo- og service 3 - forprosjekt
ST: Buksnes skole - trafikksikkerhet
- prosjektering

500

ST: Flyplassstien

450

ST: Sykehusbakken - prosjektering
ST: Aksjon skolevei, kommunal andel
ST: Asfaltering - hele perioden
Handlingsplan 2021-2024

500
500

500

500

500

5 000

5 000

5 000

5 000
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Alle kostnader er brutto inkl. mva og eks
tilskudd/salgsinntekter. Unntatt for
vann- og avløp (ekskl. mva).
SUM VEI

Budsjett
2021

Budsjett
2022

Budsjett
2023

Budsjett
2024

31 450

13 187

5 500

5 500

8 600

-

-

600

-

-

BRANN OG FEIING
LB - Ny stigebil brann
LB - Nytt øvelsesfelt for brannvesenet
LB - Brannstasjon i Stamsund
- prosjektering
LB: Utskrifting av brannbil Stamsund
SUM BRANN OG FEIING

300
6 250
15 450

300

VA - Høydebasseng Stamsund (HP vann
- 1500 m3, 6,6 mill kr, Handlingsplan 9 mill

2 000

12 600

VA - utvidelse høydebasseng Haugheia (HP
Vann - 6,8 mill, Handlingsplan 8 mill

6 300

12 000

10 500

5 100

-

VANN- OG AVLØP

VA - VA Haug
VA Pumperigg krisevann Stamsund

1 000

VA Resipientundersøkelse Nappstraumen

1 000

VA Resipientundersøkelse Buksnesfjorden

925

VA - vannledning og sanering avløp Gravdal
del 2

14 600

VA - vannledning og sanering avløp Gravdal
del 1

27 760

VA - Idrettsgata sanering VA- gang - og
sykkelvei

1 200

VA - Storgata oppgradering

2 300

VA Leknes-Storeidøya

9 500

VA Parkeringsplass 4. arm, kryss Betel
VA Sanering avløpsledninger, Stamsund

18 840

20 000

14 700

1 350

1 350

10 000

15 000

5 424

130

975

VA Sykehusbakken
VA Trinn 1, Renseanlegg, utslipp og
overføring fra Buøyhavn

9 370

VA Trinn 2, Pumping fra Hellevika
VA Trinn 2: Renseanlegg Storeidøya

3 000
1 000

9 000

15 000

VA Trinn 3, Pumping fra Nilsvika

1 890

VA Trinn 4: Overføring Nappstraumen

500

VA Trinn 5: Hovedtiltak Gravdal, overf. av
Gravdal til renseanlegg
VA Trinn 6: Andre tiltak Gravdal
VA Utvide kommunalt avløpsnett Stamsund

5 000

8 000

8 150

300

7 960

1 000

8 086

4 600

VA - overføringsledning vann BuksnesStamsund

1 000

VA - PS Skulbru, høydebasseng Hag

1 000

VA Stamsund

700

VA Ytre Borgfjord
VA Øvrig utskifting av ledninger Stamsund
(SJG-3 km)
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5 000
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8 000

8 000

2 560

6 000
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Alle kostnader er brutto inkl. mva og eks
tilskudd/salgsinntekter. Unntatt for
vann- og avløp (ekskl. mva).

Budsjett
2021

Budsjett
2022

VA Øvrig utskifting ledninger Buksnes (3,4
km)
VA Vannledning ny idrettshall
SUM VANN OG AVLØP

Budsjett
2023

Budsjett
2024

500

15 000

71 540

53 485

2 000
90 785

113 360

EIENDOMSDRIFT
Eiendomsdrift: Ballstad skole forprosjekt
klimaskall

300

Eiendomsdrift: Buksnes skole - etablering
drenering

700

Eiendomsdrift: Buksnes skole - forprosjekt
energisparetiltak

500

Eiendomsdrift: Fygle skole: Forpårosjekt
fasade
Eiendomsdrift: Fygle skole, VVS og
brannsikringstiltak forprosjekt
Eiendomsdrift: Generell konto
Eiendomsdrift: Gravdalshallen - forprosjekt
ventilasjon
Eiendomsdrift. Leknes skole
- automatikkoppgradering varmeanlegg

200
500

-

0

2 500

2 500

2 500

200
1 250

Eiendomsdrift: Leknes skole - forprosjekt
energibesparelse
Eiendomsdrift: Lekneshagen
- oppgradering av vinduer og dører

500
1 000

Eiendomsdrift: Origo - forprosjekt
energibesparetiltak

600

Eienedomsdrift: Origo - oppgradering heis

1 000

Eiendomsdrift: Rådhuset - forprosjekt heis

125

Eiendomsdrift: Svarholt skole - forprosjekt
bunnledninger og betongkonstruksjon

300

Eiendomsdrift: Uteområder kommunale
bygg

800

Eiendomsdrift: Uutfasing av oljekjeler

800

800

800

9 000

Eiendomsdrift: Vestvågøy sykehjem:
Forprosjekt energibesparing

400

Eiendomsdrift: Vestvågøy sykehjem:
Forprosjekt ventilasjon

200

Eiendomsdrift: Vestvågøy sykehjem
- forprosjekt bunnledninger og drenering

200

SUM EIENDOMSDRIFT

2 500

17 675

4 200

4 800

3 300

FIN 01: Startlån fra Husbanken

35 000

35 000

35 000

35 000

Kirke: 01: Årlig bevilgning kirke

3 200

3 200

3 200

3 200

334 630

296 228

209 415

107 760

ØVRIG INVESTERING

SUM INVESTERING
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1.4 Kommunestyrets vedtak
Vedtak i møte 1. desember 2020, i sak 122/20: Budsjett, økonomiplan og handlingsplan 2021-2024:
1: Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2021 med netto ramme til hver sektor jfr.
bevilgingsskjema drift B, med følgende tillegg:
Sektor Helse og omsorg:
 Barnetrygd ut av inntektsgrunnlaget + 2,7 mill kr
 Heltid + 0,5 mill kr
 Tilbakeføre nedtrekk institusjon + 2,55 mill kr
 Styrke åpen omsorg - hjemmesykepleien + 2,5 mill kr
Sektor Samfunn og teknikk:
 Videreføring tilskudd gatelys + 1 mill kr
 Miljørfyrtårnsertifisering kommunen + 0,1 mill kr
 Næringsfond + 0,6 mill kr
 Grønt fond næringsliv + 0,2 mill kr
 Tilbakeføre nedtrekk vei + 2,5 mill kr
Inndekning:
 Økt utbytte Lofotkraft + 2,1 mill kr
 Justering reglement eiendomsskatt + 1 mill kr
 Tilskudd havbruksfond +2,0 mill kr
 Redusere overføring til fond + 7,55 mill kr
Spre litt juleglede med noen små tilskudd:
Sektor Folkevalgte, kontroll og revisjon:
 BUA 25.000
 Alpinbakken 25.000
 Veteranforeninga 20.000
 Sykehusparken 10.000
 Ro Kafé 10.000
 Møteplassen 10.000
 Nord Borge-treffet 10.000
 Valberg husmorlag 10.000
 Gapahuken v/hoppbakken 5.000
Inndekning tilsammen kr. 125.000,- over budsjett for politikk.
2: Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2021 slik det framkommer i
budsjettskjema 2B, med følgende tillegg:


Investeringsbudsjettet for vann og avløp indikerer en betydelig investeringsaktivitet i 2021, i tillegg til
at prosjekter utsatt fra 2020 skal hensyntas. Rådmannen bes til februarmøtet i kommunestyret legge
fram en oversikt over budsjetterte prosjekter og tilgjengelige ressurser for mulig gjennomføring i 2021.
En justering av gjennomføringstakten i forhold til budsjett skal hensyntas i fastsettingen av gebyrene for
vann og avløp.



Ramme til Gravdal barnehage økes fra 9 til 10,4 mill kroner.

3: Kommunestyret slutter seg til de mål og tiltak som framkommer i handlingsprogrammet for 2021-2024, med
følgende tillegg:






Driftsavdeling i kommunal regi: Kommunestyret ber rådmannen fremme en vurdering/betenkning
knyttet til opprettelse av driftsavdeling i kommunal regi.
Kontroll av tildelte timer: Med bakgrunn i opplysninger som er kommet frem finnes det ingen kontroll
nasjonalt når det gjelder spesialundervisning. Kommunestyret ber om en redegjørelse om hvordan
spesialundervisningen kontrolleres i vår kommune. Får elevene de tildelte timer, hvis ikke hvordan
kompenseres dette.
Med bakgrunn i den demografiske utviklingen, og de mål og strategier som er lagt i kommunedelplanen,
ønsker kommunestyret i Vestvågøy en vurdering av fremtidig organisering av helse- og omsorgsektoren
som møter de endringer og faglige utfordringer som sektoren står overfor i perioden fram mot 2030-40.
Administrasjonen bes utrede muligheten og behovet for mindre bo- og serviceenheter på Bøstad,
Stamsund og Ballstad, gjerne i samarbeid med private investorer og/eller drivere.
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Støttekontakter er et svært viktig tilbud for mange brukere. Det er problemer med å rekruttere
støttekontakter, og det pekes fra administrasjonen på at dette kan medføre økte kostnader på andre
tjenester høyere i omsorgstrappa. Samtidig kommer det signaler om at flere interesserte ikke får
respons hos kommunen når de vil være støttekontakter. Rådmannen bes om om gi en orientering i
kommunestyret på hvordan støttekontaktordningen i Vestvågøy fungerer, og om det kan gjøres
endringer for å rekruttere flere støttekontakter.
Rådmannen bes intensivere arbeidet med heltid. Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med
en vurdering av hvordan rådmannen ser for seg at intensjonen om heltid kan gjennomføres og hvor lang
tid dette tar. Hva mener rådmannen skal til for å forsere arbeidet med heltid.
Tilleggsforslag til handlingsplan for 2021: Side 9 av 31 under strategien: "Legger til rette for et mer
bærekraftig Vestvågøysamfunn innenfor den sosiale, økonomiske og økologiske ramme/dimensjon"
foreslås følgende tiltak: Utrede innføring av arealnøytralitet i Vestvågøy kommune og hvordan dette kan
gjennomføres i praksis. Dette gjøres i forbindelse med arbeidet med naturmangfoldplan.

4: Handlingsplan og økonomiplan skal være bindende for den videre planleggingen i kommunen.
5: Kommunestyret vedtar følgende låneopptak i 2021, med de justeringer som eventuelt følger av tillegg til
punkt 2 for vann- og avløpsprosjekter.





Lån til investeringsprosjekter inkl. vann- og avløpsprosjekter med kr. 237 257 500,-.
Lån fra husbanken til videreformidlingslån: Kr. 35 000 000,-.
Lån til kirkelige formål: Kr. 3 200 000,-.
SUM LÅNEOPPTAK: Kr 275 457 500,-.

6: Lånene tas opp som serielån i takt med investeringens avskrivingstid (veid snitt 32 år). Startlån til
videreformidlingslån tas opp etter gjeldende regler i husbanken. Låneopptak er å betrakte som en anskaffelse og
må behandles i henhold til regler for offentlige anskaffelser.
7: Rammen for kommunens kassakreditt:


Kommunestyret vedtar en ramme for kassakreditten på inntil 35 mill. kr. Det delegeres til rådmann og
gjøre fortløpende vurderinger for behov for størrelsen på kreditten.

8: Rammer for kontroll og tilsyn fastsettes i tråd med forslag fra kontrollutvalget som følger:




Kontrollutvalget i Vestvågøy: Kr. 110 000,-.
Kontrollutvalgssekretariatet – Vestvågøy sin andel: Kr. 315 000,-.
Kjøp av revisjonstjenester fra Komrev Nord: Kr. 1 415 000,-.

9: Eiendomsskatten for 2021 fastsettes slik:





Eiendomsskatt skrives ut i hele kommunen.
Skattesatsen settes til 3 promille.
Bunnfradrag holdes uendret på kr. 50 000,-.
Eiendomsskatt skrives ut i henhold til revidert reglement.
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