
4. INVESTERINGER. 

INVESTERINGER 2016 – 2019. 

I tråd med tidligere år fremmes det fra administrasjonen forslag til investeringsbudsjett for 2016 

samt økonomiplan 2016-2019. 

Føringer for utarbeidelsen av investeringsbudsjett er å innarbeide vedtak fattet av kommunestyret 

samt holde lånegjelden stabil.   

 

ÅRSBUDSJETT 2016. 

Investeringene er ettårige, altså årsavhengige.  Årsbudsjettet er bindende for underordnede organer 

og årlige bevilgninger er nødvendig for å kunne pådra utgifter i budsjettåret. 

Alle midler er frie og ansees som felles finansiering av investeringsporteføljen, unntatt øremerket 

finansiering fra andre. 

Overføring fra driftsbudsjettet er satt til 2 mill kroner i planperioden. 

 

ØKONOMIPLAN 2016 -2019. 

Økonomiplanen er et obligatorisk rullerende langtidsbudsjett.  Formålet med økonomiplanen er 

planlegging av kommunens fremtidige virksomhet.  Den gir planer for kommunens fremtidige 

anskaffelse og anvendelse av midler, og viser behovet for fremtidige bevilgninger.   

Økonomiplanen er et politisk planvedtak, men ikke et bevilgningsvedtak. 

Fra 2015 er 100 % av momskompensasjonen inntektsført i investeringsregnskapet.  Ved årsavslutning 

vil disse inntektene bli foreslått avsatt til fond og kan eventuelt brukes til finansiering av investerings-

tiltak i 2017.  Ettersom en ikke vet resultatet når økonomiplanen utarbeides vil dette bli innarbeid i 

rullering 2017-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DETALJERT OVERSIKT OVER INVESTERINGSPROSJEKTENE. (alle tall i tusen). 

 

PROSJEKT  Tot.kostn.  2015 2016 2017 2018 2019 

RÅDMANN             

Rådhuset rehabilitering-
brannsikring              1 410  0 0 450               470               490  

Rådhuset Omb.ktr.                 950               800               150        

Rådhuset - 
nødstrømsaggregat                 750               750          

Arkivrom - kjeller                 100      100      

Programvare oppdatering                  390               390          

IT- oppgradering                 450               100               350        

Egenkapitalinnskudd KLP              2 800               500               500               600               600               600  

Sum              6 197            2 540            1 000            1 150            1 070            1 090  

OPPLÆRING             

Nordsia Opp.senter - brannv.                 600                 -                 600        

Mørsvik - oppgr. av basseng              2 500  0                 2 500  

Mørsvik Op.senter - brannv.                 150                     150    

Straumen b.hage-
vegger/vognrom                 100               100          

Røsvik skole - brann lukking 
avvik/tegning                 300                 100               100               100    

Røsvik skole - rehab. 
Paviljong              2 075            1 500               575        

Løkta barnehage                  250                 -                 150               100      

SUM              5 975            1 600            1 425               200               250            2 500  

PLEIE- OG OMSORG             

Omsorgsbolig prosjekt            17 400                 400          17 000      

Helsehus prosjektering            34 500                   500          17 000          17 000  

Sørfold Sykehjem                 

Retekking/tetting  av tak              1 050               750               300        

Varmepumper                 100               100                 -          

Elvheim Bokollektiv               

Carport                 100                     100    

Universell tilrettelegging                 100               100          

Bekkenspyler                 100                 100        

Nødstrømsaggregat                 300                   300      

Sørfold Eldresenter                    -              

Standardheving gammel del                 100               100          

Sum            53 750            1 050               800          17 800          17 100          17 000  

 

 

 

 

 

 

 



PROSJEKT  Tot.kostn.  2015 2016 2017 2018 2019 

KIRKEN             

Røsvik kirkegård - utvidelse                  400                 -                   -                   -                 200               200  

Røsvik kirke               4 700  0 700           1 000            1 500            1 500  

Røsvik kirkegård - 
garasje/prosjekt.                 500                   250               250    

Sum              5 600                 -                 700            1 250            1 950            1 700  

KULTUR               

Lakselva - oppgr. 
garderobebygg                 350                 -                     -                   350  

Lakselva Trialbane                 100  0 100       

Rådhussalen                 152  152         

Myre Stadion                 700                   700      

Røsvik, turløype Nes-Ånsvik                 360                       360  

Sum              1 662               152               100               700                 -                 710  

TEKNISK             

Utskifting av PCB-holdig 
lysarm.                 500               500                 -                   -    0 0 

Strandveiegn - 
radonskjerming                 100                 100        

Utbedring komm. 
bygg/utvendig/innvendig              1 700               500                 400               400               400  

Retekking tak Strandvegen                    -    0         

Avløpsstasjoner              1 000               200               200               200               200               200  

Programvare VAR-sektoren                 200                 200        

Standardheving komm.veger              4 150  1 800           1 000            1 000               350    

Utbedring bruer og 
kaier/spesialinnspeksjon              1 800               200            1 600        

Utbedring veg/gatelys                 200               100                 100      

Vannverk - overtakelse av 
Kvarv                 200                 -                   200      

Driftsovervåking vann/kloakk              1 000               200               200               200               200               200  

Basseng Straumen              3 300              3 300        

Styringsanlegg 
Sørfoldhall/Basseng                 150                   150      

Sørfoldhallen-nødutgang-
vareinntak                 200                   200      

Drenering gammelt basseng                 200                       200  

Lastebil               2 400            2 400          

Langmoen opparbeiding              1 000              1 000        

Kommunedelplan Trollbukta                 500                 500        

MAN lastebil avløp                 400  
 

                 400    

Gravemaskin              2 000                 -                  2 000    

Varebil avløp                 250                       250  

Bil - renhold                 150                 150        

Brøyteskjær, hjullaster                 150                   150      

 Klippeutstyr hjullaster                 200                       200  

Matrikkeladresse-gateadresse                 100                 -                 100        

SUM            21 850            5 900            8 350            2 600            3 550            1 450  

 

 

 



Finansieringsbehov  Tot.kostn.  2015 2016 2017 2018 2019 

Finansieringsbehov            95 034          11 242          12 375          23 700          23 920          24 450  

Statlig tilskudd omsorgsbolig       -8 000           -8 000  

Salg av boliger                -400        

09400 Bruk av fond 0           -1 500        

09100 Bruk av  lån           -92 034          -7 242          -8 475        -13 700        -21 920        -22 450  

09700 Overført fra 
driftsbudsjett             -3 000          -4 000          -2 000          -2 000          -2 000          -2 000  

UDEKKET/UDISPONERT                    -                   -                   -                   -        

 

RÅDMANNEN. 

Rammen for investering i perioden er kr 4.130.000. 

I løpet av 2015 er det utarbeid en tilstandsrapport for av Rådhuset.  Rapporten viser behov for tiltak 

når det gjelder brann, ventilasjon og  renovering av bygg et.  I tillegg er en del inventar og utstyr slitt. 

Totalt er det behov for kr 13.500.000. 

Utarbeidelse av lager i tilknytning til rådhussalen kommer i tillegg og utgjør kr 2.200.000. 

Brannsikring av bygget er prioritert først og det er avsatt kr 450.000 i 2017 og kr 470.000 og kr 

490.000 de påfølgende årene. 

Øvrige kostnader må innarbeides i neste rullering av investeringsplanen. 

I forbindelse med iverksettelse av ny organisasjonsplan er det behov for ombygging av kontorer og 

det foreslås avsatt kr 150.000 til dette i 2016. 

All investering til IT er budsjettmessig lagt her for 2016.  Investering i servere og infrastruktur utgjør 

kr 200.000 og innmeldt behov fra enhetene utgjør kr 150.000. 

 

OPPLÆRING. 

Rammen for investering i perioden er kr 4.375.000. 

Ved prioritering av tiltak har sikring mot brann hatt første prioritet.  Det har vært tilsyn på flere bygg 

og behov knyttet til dette er innarbeid i 2016. 

Nordsia Oppvekstsenter mangler tilfredstillende brannsikring og varsling, kr 600.000. 

Røsvik skole lukking av avvik samt branntegninger, kr 100.000 i årene 206-2017-2018. 

Løkta barnehage, brannsikring og varsling, kr 150.000. 

Mørsvik Oppvekstsenter, brannsikring og varsling, kr 150.000 i 2018. 

Innarbeidelse av kommunestyrets vedtak i sak 87/2015, Røsvik skole – paviljong, kr  575.000 i 2016. 

Prosjekt renovering basseng Mørsvik, kr 2.500.000, er flyttet til år 2019. 



Prosjekt nytt kjøkken Løkta barnehage er flyttet til år 2017. 

 

PLEIE OG OMSORG. 

Rammen for investering i perioden er kr 52.700.000. 

Økonomiplanens store investeringer er knyttet til pleie- og omsorgstjenestene. 

Et av de store prosjektene er bygging av 10 omsorgsboliger på Straumen med oppstart i 2017.  

Boligene er stipulert til en kostnad på kr 2.125.000 med tilskudd fra staten på kr 1.000.000 pr bolig.   

Utarbeidelse av forprosjekt er satt til 2016 med kr 400.000. 

 Bygging av Helsehus for å samle omsorgstjenestene er satt til 2018 og 2019, beløpene er stipulerte 

da prosjektets kostnad er ukjente.  Utarbeidelse av forprosjekt er satt til 2017 med kr 500.000.   

Sørfold sykehjem, tetting av tak er innarbeid i 2016 med kr 300.000.  Det er ikke beregnet å skifte 

taket, men skaffe seg oversikt over lekkasje og tette den. 

Elvheim bokollektiv, utskifting av renholdsapparat(bekkenspyler) er innarbeid med kr 100.000 i 2016.  

Mobilt nødstrømsaggregat i 2017 med kr 300.000.  Carport til bilene fremkommer av allerede vedtatt 

økonomiplan. 

 

SØRFOLD SOKN. 

Rammen for investering i perioden er kr 5.600.000. 

I 2013 ble det utarbeid en tilstandsrapport for Røsvik kirke, det mest prekære er å renovere taket og 

spiret.   Takstein løsner samt lekkasje, kr 700.000 er innarbeid i 2016 for å  få taket ferdigstilt.  

Renovering av bygget for øvrig er foreslått i 2017,2018 og 2019 med henholdsvis kr 1.000.000, kr 

1.500.000 og kr 1.500.000. 

Det er tidligere meldt inn behov om garasje, arbeidsrom for kirkegårdsarbeiderne i Røsvik.  Behovet 

sees i sammenheng med kommunens behov og forslag til løsning utarbeides i 2016.  Prosjektet 

foreslås gjennomført i 2017/2018. 

Kirkegården Røsvik, den eksisterende delen av kirkegården er beregnet til å vare minimum i 10 år 

fram i tid.  Ved opparbeiding av nytt område beregnes det ca 5-6 år før området kan tas i bruk. 

Utvidelse av kirkegården i Røsvik foreslås derfor gjennomført i 2018/2019. 

 

KULTUR. 

Rammen for investering i perioden er kr 1.510.000. 

Trialbane Lakselva ferdigstilles i 2016, kr 100.000, jfr rullering av plan for fysisk aktivitet. 



Myre stadion-/aktivitetspark oppstart er innarbeid i 2017.  Kostnaden er totalt på kr 700.000. Det vil 

bli søkt spillemiddeltilskudd fra Nordland fylkeskommune på 50 %.  Prosjektet er innarbeid i plan for 

fysisk aktivitet. 

Garderobebygg Lakselva renovering, stipulert til kr 350.000, er foreslått innarbeid i år 2019. 

Tursti Nes til Ånsvik , kr 360.000, er innarbeid i plan for fysisk aktivitet i tråd med kommunestyrets 

budsjettvedtak for 2015: 

Sørfold Høyre: Merknad til tursti Nes til Ånsvik: Aktørene i Røsvik oppfordres til å jobbe frem 
prosjektet for å få det inn i plan for fysisk aktivitet.  Enstemmig vedtatt. 
 

Prosjektet er foreslått i 2019. 

 

TEKNISK. 

Rammen for investering i perioden er kr 15.950.000. 

Langmoen industriområde – opparbeiding er foreslått gjennomført i 2016 med finansiering bruk av 

næringsfond. 

Kommunedelplan Trollbukta samt grunnundersøkelse oppstart i 2016 med kr 500.000 med 

finansiering bruk av næringsfond.  Dette for å kunne klargjøre for mottak av fyllmasse i forbindelse 

med ny trase E6.  

Basseng Straumen – stipulerte kostnader er på kr 3.300.000 for å få bassenget i drift igjen.  

Anbudsdokumenter er utarbeid og vil bli lagt ut på nytt igjen i Doffin i desember.  Bassenget 

beregnes å være i drift august 2016. 

I 2017 er det avsatt midler til styringsanlegg Sørfoldhall/Basseng samt nødutgang/vareinntak Basseng 

med totalt kr 350.000. 

Drenering gammelt basseng er innarbeid i 2019 med kr 200.000. 

Utbedring av bruer og kaier fortsetter i 2016.  Mørsvik bru, kr 1.500.000.  I tillegg kommer kr 100.000 

i utgifter til spesialinspeksjon. 

Standardheving veier er innarbeid i tråd med Vegplan, men fordelt over 3 år.  Kr 1.000.000 i 2016 og 

2017, kr 350.000 i 2018. 

Avløpstasjoner og Vannverk – innarbeid i tråd med tidligere praksis, kr 200.000 på hvert prosjekt 

hvert år i planperioden. 

Klausulering av Vannverk Straumen er ferdigstilt i 2015 og videreføres ikke. 

Utleieboliger i Strandvegen – ytterligere tiltak radon, kr 100.000, innarbeid i 2016. 

Det er avsatt kr 400.000 hvert år fra 2017 og ut planperioden til vedlikehold kommunale bygg. 



Fornyelse av bilpark er innarbeid i tråd med forslag til anskaffelsesplan, men tatt inn senere år enn 

hva planen foreslår. 

……………………………………………… 

Det er meldt inn flere behov fra enhetene enn hva som er innarbeid i budsjettets planperiode.  Noe 

er tiltak som skal håndteres i driftsbudsjett og noe må innarbeides ved rullering av økonomiplanen. 

Oversikt over ikke prioriterte tiltak: 

GEO-data (GPS/totalstasjon eiendomslandmåling-Planregister og VA-data). 

Nordsia Oppvekstsenter – nytt kjøkken – ventilasjonsanlegg – gjerde – asfalt plass/veg. 

Røsvik skole – lager/søppelhus. 

Straumen skole – 4 stk varmtvannstanker teknisk rom. 

Straumen barnehage – innvendig og utvendig vedlikehold/rehabilitering, utføres av egne ansatte. 

Sørfold sykehjem – retekking tak – sansehage – universelt utformet utgang bakside. 

Sørfold Eldresenter – branndør mellom gammel og nyt del – oppussing av 2 rom gammel del – 

oppradering 4 bad gammel del – solskjerming 9 vinduer – nye benkplater kjøkken. 

Rådhuset – garasje/carport /uttrykkingsbil natt/eldresenter. 

Brannteknisk dokumentasjon inkl tegninger alle kommunale bygg. 

 

 

 

 


