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Vedtak 

1.Bevilgingsoversiktene A1, B1, A2, B2 drift og investering vedtas som kommunens årsbudsjett for 2022 
og økonomiplan for 2022-2025. 

2.Skattevedtak 2022 

For inntekts- og formueskatt skal høyeste skattesats legges til grunn.  

3.Kommunedirektøren gis fullmakt til å oppta lån på kr. 125 787 500 i 2022. 

4.Kommunestyret vedtar økonomiske handlingsregler som foreslått i handlings- og økonomiplan.  

  

 



 

 

Forslag til vedtak 

1. Bevilgingsoversiktene A1, B1, A2, B2 drift og investering vedtas som kommunens årsbudsjett for 
2022 og økonomiplan for 2022-2025. 
 

2. Skattevedtak 2022 
For inntekts- og formueskatt skal høyeste skattesats legges til grunn.  
 

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å oppta lån på kr. 125 787 500 i 2022. 
 

4. Kommunestyret vedtar økonomiske handlingsregler som foreslått i handlings- og økonomiplan.  

 

 

  



 

 

Bakgrunn for saken 

Handlings- og økonomiplandokument 
 

Innledningsvis vil kommunedirektøren ønske alle lesere velkommen inn på en ny plattform for 
presentasjon av handlings- og økonomiplanen for 2022 – 2025 for Leka kommune. Administrasjonen 
gikk tidlig i 2021 til anskaffelse av verktøyet FRAMSIKT for «helhetlig virksomhetsstyring» i kommunen. 
FRAMSIKT benyttes av stadig flere kommuner i kongeriket og vil utvilsomt bidra til bedre oversikt og en 
mer helthetlig sammenheng mellom kommunale planer og økonomi. Systemet sikrer på en god måte 
den «røde tråden» fra kommunale planer (visjon, mål, strategier og handlingsplaner), økonomiplanen og 
virksomhetsplaner til budsjetter og rapportering. Leka kommune er en av de få virkelig mindre 
kommunene som benytter verktøyet. Det er kommunedirektørens bestemte mening at selv i mindre og 
mer oversiktlige kommuner, vil bruk av ny teknologi og verktøy være viktig og helt nødvendig. Med 
verktøyet sikres også større åpenhet omkring kommunens disposisjoner og pengebruk samt større og 
bedre tilgjengelighet for innbyggerne til de styrende økonomiske dokumentene i kommunen. Mer 
åpenhet og bedre tilgjengelighet, vil bidra til større tillit til administrasjonens arbeid, både i forhold til 
ansatte i egen organisasjon og i forhold til kommunens innbyggere.  

 

Premissene for forslag til handlings- og økonomiplan for perioden 2022 – 2025 

Kommunedirektøren legger med dette fram sitt forslag til handlings- og økonomiplan for perioden 2022 
– 2025, samt forslag til budsjett for 2022.  

 

Utgangspunkt for budsjett og økonomiplan er: 

• Forslag til statsbudsjett for 2022 lagt fram den 12. oktober 2021, av Regjeringen Solberg, med 
dertil hørende føringer og pålegg samt Prop 1 S Tillegg 1 (2021-2022) (tilleggsproposisjon) fra ny 
Regjering 

• Beregninger av havbruksfondets størrelse og utvikling, utført av Telemarksforskning 

• Beregning av eiendomsskatten for næringslivet grunnet nye beregningsgrunnlag 

• Eksisterende og planlagt aktivitetsnivå innenfor de ulike kommunalområdene  

 

Budsjett og økonomiplanen legges fram i balanse. Kommunedirektøren mener at budsjettet er realistisk 
innenfor den tjenesteproduksjonen som anses nødvendig for å gi innbyggerne kvalitet, trygghet og 
trivsel i hele økonomiplanperioden 2022-2025. Budsjettet er i all hovedsak en videreføring av dagens 
drift.  

Kommunedirektøren har i budsjettarbeidet tatt utgangspunkt i et grunnleggende prinsipp fra 
Kommuneloven § 14-4 – Økonomiplan og årsbudsjett: (..) «Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise 
kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som 
økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på» (…). Alle kommuneområdene har med utgangspunkt i 
kjente og gjeldende budsjettpremisser, fått en budsjettramme som er så realistisk som mulig.  

Budsjettpremissene beskrives nærmere i budsjettforslaget. 

Til forskjell fra tidligere års metode for budsjettering, har Leka kommune nå innført prinsippet om 
rammebudsjettering, et prinsipp som er den vanligste måten å tenke budsjett på både innenfor 
kommunal og statlig sektor.  Det betyr at formannskap og kommunestyret prioriterer områder, 
fastsetter samlet budsjettramme og fordeler rammen på de ulike kommunalområdene. De enkelte 
kommunalsjefer får i en slik modellen stor grad av frihet til å disponere de tildelte midlene innenfor sine 
kommunalområder. Rammebudsjetterings-prinsippet gir formannskap og kommunestyret kontroll med 
de samlede utgiftene og inntektene i budsjett og økonomiplan. 

Det følger videre av kommunelovens bestemmelser i § 14-4, at økonomiplanen skal vise hvordan 
langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp. 

https://pub.framsikt.net/2022/leka/bm-2022-handlings-_og_%C3%B8konomiplan_2022-2025/#/


 

 

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og de målene 
og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. Dette betyr at mål og premisser for 
bevilgningene i kommunestyret (pengebruken), skal være angitt i økonomiplanen og årsbudsjettet. 
Kommunestyret skal ikke bare bevilge midler til ulike formål, med det skal også fastsette hvilke mål og 
premisser som ligger til grunn for pengebruken. På denne måten skal kommunestyret sikre at 
grunnleggende forutsetninger for å kunne utøve overordnet politisk styring og kontroll med 
forvaltningen av kommunens ressurser, er på plass. Arbeidet med budsjett- og handlingsplan har for 
perioden 2022 - 2025 tatt opp i seg kommunelovens krav på en bedre måte enn tilfellet har vært 
tidligere år.  

Leka kommune er i startfasen når det gjelder utarbeidelsen av et komplett planverk. Planstrategien ble 
vedtatt i kommunestyret høsten 2021. Videre derfra vil administrasjonen i perioden framover, arbeide 
med kommuneplanens samfunnsdel og kommunens arealstrategi. Det er først etter at kommunestyret 
har vedtatt føringene for samfunnsutviklingen i en kommuneplans samfunnsdel, at kommunen kan si å 
ha et godt grunnlag for en god og formålstjenlig kommuneplans arealdel. Kommunens arealplan som er 
fra 2013, skal derfor revideres.  

I mangel på en kommuneplans samfunnsdel, har kommunen heller ikke bestemte en klar visjon med 
klart definerte verdier for sin virksomhet. I forbindelse med utarbeidelsen av handlings- og 
økonomiplanen har kommunedirektøren arbeidet ut fra følgende «foreløpig visjon» med foreløpig 
verdisett:  

 «Å skape gode vilkår for innbyggerne i Leka kommune i et "leve hele livet" perspektiv, bygd på verdiene 
trygghet, trivsel og kvalitet.» 

 Med utgangspunktet i dette perspektivet gir et aktivt og målsetting arbeidet med «bo- og blilyst» 
mening. Leka kommune har de to siste årene arbeidet aktivt med å skape bedre vilkår for nettopp bo- og 
blilyst i kommunen. Kommunedirektøren viderefører i sitt forslag og i tråd med gjeldene politisk vilje, 
bruken av penger til økonomisk støtte for etablerte og nyetablerte næringsdrivende og til satsende 
bønder og fiskere. I handlings- og økonomiplanen videreføres støtten til private som ønsker å bygge ny 
bolig.   

Kommunedirektøren presenterte for kommunestyret i juni 2020 ny organisering for 
kommunalområdene helse og velferd, oppvekst og familie og teknisk og eiendom. Tre nye 
kommunalsjefer har snart i ett år arbeidet på sine respektive kommunalområder. I tillegg er det 
omorganisert internt i eksisterende organisasjon der bl.a arbeidet med samfunns- og strategiorienterte 
problemstillinger har blitt styrket. I en tidlig fase med ny organisering og omorganisering av eksisterende 
organisasjon, ønsker kommunedirektøren å melde at beslutningene har vært riktige. Med økt 
kompetanse og kapasitet samt større dedikasjon til viktige oppgaver i kommunen, har forutsetningene 
for å gi kvalitet, trygghet og trivsel for både egne ansatte og kommunens innbyggere økt betraktelig. 
Dette opplegget videreføres i kommende periodes økonomiplan.  

Næringsfondet er et av de viktigste virkemidlene kommunen har for å bidra til at det skapes nye og 
varige arbeidsplasser i Leka kommune. Dette gjelder innenfor primærnæringene landbruket og fiske, og 
innenfor reiselivsbasert næring. I 2021 bIe det innvilget søknader til næringsfondet med en samlet verdi 
på 4,6 millioner kroner. I forslaget til handlings- og økonomiplan foreslås en videreføring av denne 
satsingen, men med sterkere satsing på kulturbasert næring.  Reise – og kulturlivet i Leka kommune skal 
knyttes sterkere sammen.  

 

Havbruksfondet er og bli en viktig inntektskilde for Leka kommune. Størrelsen på fondet og bruket av 
dette, er bestemmende for store deler av den aktiviteten handlings- og økonomiplanen legger opp til. 
For 2021 mottok Leka kommune ca. 10,2 millioner kroner fra Havbruksfondet og var med det en av 
«vinnerne» blant landets kystkommuner i mottatte havbruksmidler per innbygger. En uavhengig 
beregning utført av Telemarksforskning (oktober 2021) viser at Leka kommune vil motta 17,2 millioner 
kroner fra Havbruksfondet i 2022. For ytterligere detaljer vises til avsnittet «Hovedtallene i 
budsjettforslaget».  



 

 

Kommuneopplegget gir Leka kommune økninger i både rammetilskudd og skatteinngang for perioden 
2022 - 2025. Rammetilskuddet øker i 2022 med 2,4 millioner kroner sammenlignet med 2021 (45,6 
millioner) og med 5,7 millioner kroner sammenlignet med 2020 (43,6 millioner). Skatteinngangen på 
inntekt og formue holdes tilnærmet uendret i 2022 sammenlignet med 2021 (15,2 millioner) men er økt 
sammenlignet med 2020 (1,3 millioner).  Denne positive utviklingen skyldes i all vesentlighet en positiv 
befolkningsutvikling.  

Eiendomsskatten foreslås uendret fra 2021 for private. For næringsdrivende vil eiendomsskatten øke 
fordi beregningsgrunnlaget har økt. Eiendomsskatten vil beløpe seg til 2,2 millioner kroner i budsjettet 
for 2022 (2021: 1,1 millioner kroner). 

Investeringen i et nytt helsetun bestående av ny institusjon samt ny helsestasjon med tilhørende 
fasiliteter, er av både helsefaglig og driftsmessige årsaker helt nødvendig. Satsingen vil være historisk og 
ikke siden Leka barne- og ungdomsskole ble bygget i 1960, har Leka kommune budsjettert med en så 
stor investering som nå i denne planperioden. Prosjektet er ikke satt ut på anbud og derfor er 
investeringssummen usikker. I investeringsbudsjettet er det budsjettert med en investering på 135,0 
millioner kroner. Av hele investeringssummen er det budsjettert med tilskudd fra Husbanken på 50%. 
Resterende del av investeringen er forutsatt lånefinansiert med 54,0 millioner kroner. Dette vil betyr at 
kommunens gjeldsgrad vil øke betydelig i perioden.   

Allerede fra 2023 vil kommunen merke økonomiske utfordringer driftsmessig, fordi fallet i midlene fra 
havbruksfondet vil bli betydelig redusert før det i igjen i 2024 øker til 2022-nivå. Svingninger i 
havbruksfondet gjør det helt nødvendig at administrasjonen allerede i først tertial 2022, ser på 
handlingsrommet for å redusere pengebruken. Samtlige kommunale områder vil måtte vurdere områder 
for justert tjenesteproduksjon. Arbeidet med budsjett og økonomiplanen har gitt alle budsjettansvarlig i 
kommunen gode forutsetninger for å vurdere hvilke områder effektivisering kan gjennomføres på og i 
hvilket omfang.  

  

Særlig satsing i handlings- og økonomiplanen 

Nedenfor gis noen «smakebiter» av enkelte satsingsområder for perioden 2022-2025. 

• Næringsfondet: Størrelsen på og bruken av næringsfondet, er i all vesentlighet bestemt av 
kommunens inntekter fra havbruksfondet. I det økonomiske opplegget for perioden foreslås en 
tilnærmet videreføring av dagens avsetning, dvs. at det avsettes mellom 13% og 15% av årlige 
midler fra havbruksfondet til næringsfondet. For budsjettet 2022 betyr dette en avsetning på 2,6 
millioner kroner. Utbytter fra eierskapet i NTE vil som tidligere, blir avsatt til bruk for 
stimulerende tiltak mot næringslivet i kommunen. Utbytte fra NTE er budsjettert med 0,8 mill. 
per år i hele planperioden. 

 

• Bufferfond: Årlige inntekter fra havbruksfondet gir kommunen muligheter til å bygge opp 
reserver som i handling- og økonomiplanen har fått benevnelsen bufferfond. I perioden 2022 – 
2025 foreslås en samlet avsetning til fondet med 3,0 millioner kroner. 

 

• Kulturfond: En nyskapning i kommunens budsjett. Bakgrunnen er kommunedirektørens forslag 
om en økt satsning på kultur og kulturbasert næring. Det foreslås en samlet avsetning til fondet i 
for hele perioden med 2,0 millioner kroner. 
 

• Planarbeidet i Leka kommune: Arbeidet med en kommuneplans samfunnsdel, en helt ny 
arealstrategi samt en rullering/revidering av kommunens arealplan, skal videreføres med økt 
styrke. Selv om kommunedirektøren i egen organisasjon har øremerket dedikerte ressurser til 
arbeidet med kommunens planer, vil det være helt nødvendig å benytte eksterne ressurser i 
arbeidet. Det foreslås brukt 0,3 millioner kroner til dette arbeidet i perioden.  

 



 

 

• Nytt helsetun: Administrasjonen har arbeidet en god stund med kartlegging av behovet for et 
nytt helsetun. Politikerne har bestemt plasseringen, nå gjenstår byggingen. Hva helsetunet 
konkret vil koste er vanskelig å si fordi administrasjonen på tidspunktet for utarbeidelsen av 
handlings- og økonomiplanen, ikke kjenner investeringsutgiften. I budsjettsammenheng er det 
lagt inn en brutto investeringsramme på 135,0 millioner kroner. Det er estimert en støtte fra 
Husbanken på 50%, utgjørende 54,0 millioner kroner. Egenfinansieringen i form av låneopptak 
(100%) vil da utgjøre 54,0 millioner kroner med en nedbetalingstid på 30 år. Resterende andel av 
investeringsutgiften (27,0 mill.) vil kommunen få igjen i form av momskompensasjon.  

 

• Velferdsteknologi: Leka kommune deltar i utviklingen på den teknologiske siden innenfor helse 
og velferd. I forbindelse med nytt helsetun vil ny velferdsteknologi innføres. Det samme gjelder 
satsingen mot de av innbyggerne som velger å bo lengst mulig i egen bolig . Satsingen på 
utbyggingen av fiber i kommunen (se nedenfor), må også ses i sammenheng med satsingen på 
ny velferdsteknologi.  

 

• Folkehelsesatsing: Leka kommune ansatte i 2021 egen folkehelsekoordinator på 50%. Denne 
ressursen er også ansatt som sykepleier i 50%. På grunn av bemanningssituasjonen på 
helseinstitusjonen har det ikke lykkes at folkehelsekoordinatoren har kunnet stare opp med 
«folkehelsearbeid». Det er helt klart en målsetting av denne situasjonen skal endres i 2022.  

 

• Reise- og kulturliv: Det avsettes 0,6 millioner kroner for ansettelse av en person i en 
prosjektstilling innenfor reise- og kulturliv. Administrasjonen arbeider med Trøndelag 
fylkeskommune om et opplegg der fylkeskommunen kan gå inn med prosjektmidler for å 
engasjere ytterligere en person i 100% stilling over 3 år. Erfaringer fra bl.a. Vega kommune som 
har fire til fem stillinger engasjert inn mot reiselivsnæringen, viser at det er helt avgjørende for å 
lykkes med denne typen satsing, at kommunen kan stille med eget vertskap som er dedikert 
arbeidet i forbindelse med å tilrettelegge for økt næring innenfor områdene reiseliv og kultur.  

 

• Aktivitetspark: Arbeidet med aktivitetsparken startet opp høsten 2021. Arbeidet går nå for fullt 
og det forventes at parken står klar til bruk våren/forsommeren 2022. Administrasjonen håper 
og tror at parken vil bli en aktiv samlingsplass for mennesker i alle aldre. 

 

• Gutvik vassverk: Politikerne vedtok overtakelse av Gutvik vassverk i januar 2021. Overtakelsen 
er formelt ikke foretatt noe som skal skje i begynnelsen av 2022. Det er budsjettert med en 
brutto investeringsutgift for kommunen på 2,5 millioner kroner.  

 

• Tømmestasjon for bobiler: Det har vært et stort savn fra eier av bobiler, busser og 
campingvogner at Leka kommune ikke har kunne tilby muligheten til nødvendig sanitær 
tømming. Med økt reiselivsaktivitet der man ser at bl.a antall bobilturister øker, er det helt 
nødvendig at Leka kommune legger til rette for tømming av bobiler, busser og campingvogner. 
Det er satt av 0,5 mill. brutto i 2022 til investeringer for dette formålet.  

 

• Ladestasjoner El-bil: Bruken av El-biler øker noe som er en naturlig følge av nasjonale klimatiltak 
og folks økende bevissthet omkring det «det grønne skifte». For å svare opp på noen av de 
forventingene storsamfunnet har til å tenke miljøvennlig i kommende handlings- og 
økonomiplanperiode, foreslår kommunedirektøren at Leka kommune tar klimaansvar gjennom 
bygging av ladestasjoner for el-biler. Ladestasjonen skal tilbys både egne innbyggere i kommune 
samt tilreisende. Det er satt av 0,7 mill. brutto i 2022 til dette formålet. 

 



 

 

• Fiber III: Leka kommune har ikke «full fiberdekning». Administrasjonen vil sammen med 
Trøndelag fylkeskommune fortsette utbyggingen i 2022. Av tre områder som ikke har 
fiberdekning, foreslår kommunedirektøren av innbyggerne på Madsøya blir prioritert i 2022. Det 
er satt av 0,8 mill. til formålet, tilsvarende Leka kommune sin andel av utbyggingsutgiftene i 
2022. Finansieringen skjer over drift. Selv om fiberutbyggingen må fortsette i årene etter 2022, 
har kommunedirektøren ikke foreslått pengebruk i periodene økonomiplanen utover 2022. 

 

• Arbeidsmiljøprosjektet: I 2021 startet Leka kommune opp med et arbeidsmiljøprosjekt som 
omfattet hele organisasjonen. Arbeidet har så langt gitt gode resultater, men er ikke ferdigstilt 
for alle kommunalområdene. Derfor foreslår kommunedirektør at prosjektet videreføres i 2022, 
med en utgiftsramme på kr. 100 000 dekket over drift.  

  

Risiko 

Kommunedirektøren vil påpeke at det er en flere risikoforhold knyttet til handlings- og økonomiplanen. 
Særlig nevnes: 

 

• Antall helsearbeidere og andre ansatte direkte i pleieoppgaver. Leka kommune driver per i dag 
marginalt bemanningsmessig innenfor helsesektoren. For å redusere risikoen for bl.a. 
sykefravær, er kommunen avhengig av at man lykkes med å ansette flere helsearbeidere.  
 

• Konkurransedyktig lønn. Vi ser at kommunene rundt oss tilbyr høye lønninger. I de fleste tilfeller 
av ansettelser og for å beholde dyktige medarbeidere i arbeid, er lønn en viktig faktor. 
 

• Arbeidsbelastningen på kommunens ansatte er svært høy på mange områder, og mange er 
slitne etter håndteringen av korona-pandemien. Dette kan gi høyere sykefravær, turnover og 
uforsvarlige arbeidssituasjoner og arbeidsmiljø. Slike forhold kan raskt få kostnader for 
kommunen.  
 

• Knapphet på ressurser i administrasjonen kan medføre at viktige prioriterte oppgaver blir utsatt 
eller mangelfullt utført. Risikoen vil bli forsøkt redusert gjennom innleie av kompetanse og 
kapasitet på områder som er kritiske mht. gjennomføring. Arbeidet med kommunens planverk, 
mål, strategier og handlingsplan er eksempler på dette.  

• Generasjonsskifte i skolen, innenfor helse og teknisk avdeling. Erfaringer viser at det er krevende 
å få kompetente medarbeider til å flytte til Leka kommune for å arbeide innenfor nevnte 
sektorer. 
 

• Endinger i enkelte økonomiske forutsetninger som f.eks. rentenivå, vil kunne få en negativ effekt 
på kommunens økonomi i planperioden. 
 

• Helseplattformen. Flere kommuner i Trøndelag har sag ja til implementeringen av den nye 
helseplattformen. Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til utgiftssiden både hva gjelder 
driften og finansieringen av selve investeringen. For Leka kommune må det antas at selve 
implementeringen vil bety et stort økonomisk løft, i noen sammenhenger angitt å være 4,0 mill.  

  

Oddvar Aardahl 
kommunedirektør 
 

Melding om vedtak sendes 
  



 

 

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A) 

 

Beløp i 1000       

 Regnskap  
2020 

Oppr. 
budsjett 

2021 

Øk.plan  
2022 

Øk.plan  
2023 

Øk.plan  
2024 

Øk.plan  
2025 

Rammetilskudd -43 868 -45 329 -48 129 -48 312 -48 544 -49 222 

Inntekts- og formuesskatt -13 835 -14 110 -14 966 -14 909 -14 880 -14 879 

Eiendomsskatt -1 100 -1 100 -2 209 -2 209 -2 209 -2 209 

Andre generelle driftsinntekter -18 228 -7 806 -17 981 -6 897 -18 521 -6 897 

Sum generelle driftsinntekter -77 032 -68 345 -83 285 -72 327 -84 154 -73 207 

       

Korrigert sum bevilgninger drift, netto 68 432 61 803 73 541 72 741 72 960 73 138 

       

Avskrivinger 4 877 4 806 3 450 3 450 3 450 3 450 

       

Sum netto driftsutgifter 73 309 66 609 76 991 76 191 76 410 76 588 

Brutto driftsresultat -3 723 -1 736 -6 294 3 864 -7 744 3 381 

       

Renteinntekter -448 -420 -420 -420 -420 -420 

Utbytter -683 -1 000 -800 -800 -800 -800 

Renteutgifter 831 887 1 029 1 489 1 553 1 494 

Avdrag på lån 2 695 4 384 4 828 5 500 5 557 5 386 

Netto finansutgifter 2 396 3 852 4 638 5 770 5 891 5 661 

       

Motpost avskrivninger -4 877 -4 806 -3 450 -3 450 -3 450 -3 450 

       

Netto driftsresultat  -6 204 -2 691 -5 107 6 184 -5 303 5 592 

       

Disponering eller dekning av netto 
driftsresultat 

      

Netto avsetninger til eller bruk av bundne 
driftsfond 

2 577 0 800 800 800 800 

Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond 

3 299 2 691 4 307 -6 984 4 503 -6 392 

Dekning av tidligere års merforbruk i 
driftsregnskapet 

328 0 0 0 0 0 

Sum disponeringer eller dekning av netto 
driftsresultat 

6 204 2 691 5 107 -6 184 5 303 -5 592 

       

Fremført til inndekning i senere år 
(merforbruk) 

0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 



 

 

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B) 

 

Beløp i 1000       

 Regnskap  
2020 

Oppr. 
budsjett 

2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Politisk virksomhet og kontroll 2 927 2 765 2 800 2 800 2 800 2 800 

Oppvekst og familie 15 882 14 906 18 151 18 151 18 151 18 151 

Helse og velferd 29 582 28 387 29 354 29 354 29 354 29 354 

Teknisk og eiendom 9 606 5 274 8 149 8 418 8 338 8 420 

Strategi og samfunn 5 784 3 006 4 103 4 103 4 103 4 103 

Stab/støtte 7 430 7 175 7 779 7 779 7 779 7 779 

Administrativ ledelse 1 044 2 539 2 591 2 591 2 591 2 591 

Finansområdet 109 -2 260 613 -455 -156 -60 

Sum bevilgninger drift, netto 72 363 61 793 73 541 72 741 72 960 73 138 

       

Herav:       

Avskrivinger 4 877 0 0 0 0 0 

Motpost avskrivninger -1 105 0 0 0 0 0 

Netto renteutgifter og -inntekter -22 -10 0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av 
bundne driftsfond 

1 906 0 0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond 

-1 725 0 0 0 0 0 

Korrigert sum bevilgninger drift, netto 68 432 61 803 73 541 72 741 72 960 73 138 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A) 

 

Beløp i 1000       

 Regnskap  
2020 

Oppr. 
budsjett 

2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Investeringer i varige driftsmidler 2 734 47 963 123 337 45 462 2 150 2 150 

Utlån av egne midler 211 0 450 450 450 450 

Avdrag på lån 0 150 0 0 0 0 

Sum investeringsutgifter 2 946 48 113 123 787 45 912 2 600 2 600 

       

Kompensasjon for merverdiavgift -439 -9 593 -24 667 -9 092 -430 -430 

Tilskudd fra andre -468 0 -38 900 -16 200 0 0 

Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 -150 0 0 0 0 

Bruk av lån -263 -35 120 -59 770 -20 170 -1 720 -1 720 

Sum investeringsinntekter -1 170 -44 863 -123 337 -45 462 -2 150 -2 150 

       

Videreutlån 0 500 2 000 2 000 2 000 2 000 

Bruk av lån til videreutlån 0 0 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Avdrag på lån til videreutlån 0 0 250 250 250 250 

Mottatte avdrag på videreutlån 0 0 -250 -250 -250 -250 

Netto utgifter videreutlån 0 500 0 0 0 0 

       

Netto avsetninger til eller bruk av bundne 
investeringsfond 

-1 028 0 0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet 
investeringsfond 

-748 -3 750 -450 -450 -450 -450 

Sum overføring fra drift og netto 
avsetninger 

-1 775 -3 750 -450 -450 -450 -450 

       

Fremført til inndekning i senere år 
(udekket) 

0 0 0 0 0 0 

 

  



 

 

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B) 

 

1. Investeringer i varige driftsmidler 
 

Beløp i 1000        

 Regnskap 
2020 

Oppr. 
budsjett 

2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Øk.plan 
Sum 

2022-
2025 

Oppvekst og familie        

Oppvekst og familie 0 275 275 275 275 275 1 100 

Sum Oppvekst og familie 0 275 275 275 275 275 1 100 

        

Teknisk og eiendom        

Teknisk og eiendom 2 734 46 438 123 062 43 937 1 875 1 875 170 749 

Sum Teknisk og eiendom 2 734 46 438 123 062 43 937 1 875 1 875 170 749 

        

Strategi og samfunn        

Strategi og samfunn 0 1 250 0 1 250 0 0 1 250 

Sum Strategi og samfunn 0 1 250 0 1 250 0 0 1 250 

        

Investeringer i varige driftsmidler  2 734 47 963 123 337 45 462 2 150 2 150 173 099 

 

2. Tilskudd til andres investeringer 
 

Beløp i 1000        

 Regnskap 
2020 

Oppr. 
budsjett 

2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Øk.plan 
Sum 

2022-
2025 

Investeringer i varige driftsmidler  0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 
 

Beløp i 1000        

 Regnskap 
2020 

Oppr. 
budsjett 

2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Øk.plan 
Sum 

2022-
2025 

Investeringer i varige driftsmidler  0 0 0 0 0 0 0 

 

4. Utlån av egne midler 
 

Beløp i 1000        

 Regnskap 
2020 

Oppr. 
budsjett 

2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Øk.plan 
Sum 

2022-
2025 

Egenkapitalinnskudd 211 0 0 0 0 0 0 

Egenkapitalinnskudd KLP 0 0 450 450 450 450 1 800 

Utlån av egne midler 211 0 450 450 450 450 1 800 

        

Sum del 1-4 2 946 47 963 123 787 45 912 2 600 2 600 174 899 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3) 

 

Beløp i 1000       

 Regnskap  
2020 

Oppr. 
budsjett 

2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Rammetilskudd -43 868 -45 329 -48 129 -48 312 -48 544 -49 222 

Inntekts- og formuesskatt -13 835 -14 110 -14 966 -14 909 -14 880 -14 879 

Eiendomsskatt -1 100 -1 100 -2 209 -2 209 -2 209 -2 209 

Andre overføringer og tilskudd fra staten -18 458 -8 106 -17 981 -6 897 -18 521 -6 897 

Overføringer og tilskudd fra andre -13 848 -6 753 -6 753 -6 753 -6 753 -6 753 

Brukerbetalinger -2 605 -2 635 -2 635 -2 635 -2 635 -2 635 

Salgs- og leieinntekter -4 892 -4 787 -4 787 -4 787 -4 787 -4 787 

Sum driftsinntekter -98 608 -82 820 -97 460 -86 502 -98 329 -87 382 

       

Lønnsutgifter 46 824 44 655 47 973 47 973 47 973 47 973 

Sosiale utgifter 7 410 8 552 10 374 9 306 9 605 9 701 

Kjøp av varer og tjenester 29 274 21 901 27 699 27 967 27 887 27 969 

Overføringer og tilskudd til andre 6 500 1 170 1 670 1 670 1 670 1 670 

Avskrivninger 4 877 4 806 3 450 3 450 3 450 3 450 

Sum driftsutgifter 94 885 81 083 91 165 90 366 90 585 90 763 

       

Brutto driftsresultat -3 723 -1 736 -6 294 3 864 -7 744 3 381 

       

Renteinntekter -448 -420 -420 -420 -420 -420 

Utbytter -683 -1 000 -800 -800 -800 -800 

Renteutgifter 831 887 1 029 1 489 1 553 1 494 

Avdrag på lån 2 695 4 384 4 828 5 500 5 557 5 386 

Netto finansutgifter 2 396 3 852 4 638 5 770 5 891 5 661 

       

Motpost avskrivninger -4 877 -4 806 -3 450 -3 450 -3 450 -3 450 

       

Netto driftsresultat -6 204 -2 691 -5 107 6 184 -5 303 5 592 

       

Disponering eller dekning av netto driftsresultat       

Netto avsetninger til eller bruk av bundne 
driftsfond 

2 577 0 800 800 800 800 

Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond 

3 299 2 691 4 307 -6 984 4 503 -6 392 

Dekning av tidligere års merforbruk 328 0 0 0 0 0 

Sum disponeringer eller dekning av netto 
driftsresultat 

6 204 2 691 5 107 -6 184 5 303 -5 592 

       

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0 0 0 

       

 

  



 

 

Investeringer i økonomiplanen 

 

Andre investeringer 
 

Beløp i 1000 Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter 2022 2023 2024 2025 2022-25 

Oppvekst og familie      

      

Utskiftningsplan PC-er 275 275 275 275 1 100 

Sum Oppvekst og familie 275 275 275 275 1 100 

      

Teknisk og eiendom      

      

Aktivitetspark v/Leka skole 5 812 0 0 0 5 812 

Bygging 4-manns bolig for utleie 7 500 0 0 0 7 500 

Fiskeplass Frøvik/Madsøya 2 625 0 0 0 2 625 

Gangstøveiene - omlegging 1 250 0 0 0 1 250 

Gutvik vassverk (overtakelse) 3 125 0 0 0 3 125 

Ladestasjon for EL-biler 875 0 0 0 875 

Lagerhall, teknisk bygg 625 0 0 0 625 

Leknes gamle skole - renovering 1 250 0 0 0 1 250 

Låsesystem - kommunale bygg (ikke helse) 500 0 0 0 500 

Ny brannstasjon 4 375 3 125 0 0 7 500 

Omsorgsbolig/institusjon Leka 94 500 40 500 0 0 135 000 

Sherpatrapp Leka 0 0 1 875 1 875 3 750 

Tømmestasjon 625 0 0 0 625 

Årdalsstranden - padlehuker 0 312 0 0 312 

Sum Teknisk og eiendom 123 062 43 937 1 875 1 875 170 749 

      

Strategi og samfunn      

      

Bygdebok Leka kommune 0 1 250 0 0 1 250 

Sum Strategi og samfunn 0 1 250 0 0 1 250 

      

Finansområdet      

      

Egenkapitalinnskudd KLP 450 450 450 450 1 800 

Sum Finansområdet 450 450 450 450 1 800 

Sum 123 787 45 912 2 600 2 600 174 899 

 

 

 


