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Kjære leser
Velkommen til å lese årsmeldingen for Storfjord kommune for 2010.
Vi ønsker gjennom denne årsmeldingen å gi en beskrivelse av tilstanden i
Storfjord kommune i 2010. Den gir et bilde av virksomheten som har vært
utøvd i løpet av året, og den er et redskap for administrasjonen og politikerne
for å fremstille resultatene, evaluere arbeidet som har vært utført og høste
erfaringer til det videre arbeidet.
En kommune er en meget kompleks organisasjon. Vi er den største bedriften
innen Storfjord kommunes grenser, og kommunen sysselsetter ca 230 årsverk fordelt på mer enn 300 personer.
Kommunens oppgaver spenner vidt. Vi produserer velferdstjenester ”fra vogge til grav”, vi har ansvaret for å yte flere tjenester, og vi skal bygge ut og ta
vare på den tekniske infrastrukturen i kommunen. Å formidle mangfoldet i en
organisasjon med så mange medarbeidere som ivaretar en så stor bredde av
oppgaver, kan i seg selv bli komplisert. For å gjøre informasjonen tilgjengelig,
har vi bygget opp årsmeldingen som følger:
Først beskriver vi både politisk og administrativt organisering og lederskap,
og herunder synliggjøres et utvalg av saker som har vært politisk behandlet i
løpet av 2010. Deretter kan man lese rådmannens generelle kommentar til
årsmeldingen. Videre presenteres:
•
Leverandører og samarbeidspartnere som Storfjord kommune
samhandler med.
•
Innledning til resultater for 2010 og økonomisk informasjon.
•
Resultater fra alle etater og avdelinger.
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Lederskap

1.1 Politisk ledelse
Figur 1.1 Politisk organisering i Storfjord kommune
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Lederskap
Formannskapet
Formannskapet har fem representanter.
Tabell 1.2 Formannskapet 2007 - 2011
Representant
Hanne Braathen (Sp)

Ordfører

Jan Kåre Pedersen (FrP)

Varaordfører

Arvid Lilleng (Felleslista)
Inger Heiskel (Ap)

Ordfører
Hanne Braathen (Sp)

Varaordfører
Jan-Kåre Pedersen (FrP)

Kommunestyret
Kommunestyret 2007 - 2011 har 17 representanter
fordelt på seks ulike lister.

Tor Erik Skoglund (Sp)

Disse representerer også i administrasjonsutvalget og
klagenemnd. I administrasjonsutvalget møter i tillegg
to representanter fra Fagforbundet. Inger Heiskel er
fritatt som medlem i administrasjonsutvalget. Her
møter Anne Marie Nilsen.

Tabell 1.1 Kommunestyret 2007 - 2011
Parti

Antall

Navn
Hanne Braathen, Odd Geir
Fagerli, Tor Erik Skoglund,
Hallgeir Naimak, Per Aronsen,
Veronika Bakke
Inger Heiskel, Terje Malin,
Kåre Eriksen, Anne Marie
Nilsen, Steffen E. Dreyer
Jan Kåre Pedersen, Tore
Isaksen

Senterpartiet

6

Arbeiderpartiet

5

Fremskrittspartiet

2

Høyre/KrF

1

Birger Sommerseth

Skibotn folkeliste

2

Øistein Nilsen, Lill Kvalberg
Berntsen

Felleslista

1

Arvid Lilleng

Styrer og utvalg
Tabell 1.3 Styrer og utvalg 2007 - 2011
Navn

Medl.

Leder

Styret for oppvekst og kultur

5

Hallgeir Naimak

Styret for helse og sosial

5

Ilmar Monlund

Styret for plan og drift

5

Odd Geir Fagerli

Kontrollutvalget

5

Noralf Nymo

Næringsutvalget

6

Hanne Braathen

5

Lederskap
Politisk aktivitet - saker til behandling

1.2 Administrativ ledelse

Nedenstående tabell viser aktivitet i antall saker for
politiske organer og partssammensatte utvalg.

Dette er en hierarkisk oversikt over ledere som er ansvarlige for sine respektive områder. Disse ivaretar
kommunens forpliktelser og interesser overfor ulike
interkommunale samarbeidsorganene.

Tabell 1.4 Behandlede saker i styrer og utvalg
2007

2008

2009

2010

Kommunestyret

134

143

92

79

Formannskapet

44

67

39

47

Næringsutvalget

77

76

65

52

Klagenemd

2

3

2

0

Adm.utvalget

20

23

30

19

Et utvalg av saker behandlet i 2010
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Organisasjonsjusteringer
Politisk organisering – nedsetting av arbeidsgruppe
Forlengelse prosjekt ”Det gode liv på Vestersia”
Langtidsfrisk – orientering i kommunestyret
Den profesjonelle politiske arbeidsgiverrollen –
orientering i kommunestyret
Interkommunal samarbeidsavtale om PPT
Fjellovervåking Nordnes
Intensjonsavtale legetjeneste med Skibotnsenteret
Prosjektet ”borte bra, hjemme best” – omsorgsplan
Kommunedelplan for energi og klima 2010-2014
Visjon for Storfjord kommune
Tilsetting av ny rådmann
Nordkalottsenteret – kjøp eiendom/etablering
selskapsstruktur
Kommunalt eierskap til planlagt kunstgressbane
ved Hatteng skole
Salg av Storfjord Aksess
Politivedtekter for Storfjord kommune

Rådmannen

Rådmann Ellen-Beate Jensen
Lunberg har overordnet ansvar for
administrasjonen i Storfjord
kommune. Hun tiltrådte sin stilling
01.12.2010.

Kontorsjef Trond-Roger Larsen er
nestleder/stedfortreder for
rådmannen. Han har også funksjonen som personalsjef og er leder
for service– og personalavdelingen. Trond-Roger Larsen var
konstituert rådmann fra 01.09.2010
- 01.12.2010.
Oppvekst– og kultursjef May-Tove
Lilleng er ansvarlig for skoler og
barnehager og det som ivaretar
tjenesteområdet oppvekst– og
kultur. May-Tove Lilleng har fem
mellomledere i etaten.

Omsorgssjef Anne Dalheim er ansvarlig for pleie-, omsorgs– og brukertjenesten i Storfjord kommune.
Anne Dalheim har fem mellomledere i etaten.

Lederskap
Helseleder Odin Sørensen har
ansvaret for helseavdelingen.
Sørensen sa opp sin 40% stilling
01.01.2011. Fra 31.03.2011 og
inntil ny organisering av helse– og
omsorgstjenestene trer i kraft ved
tiltredelse av ny helse– og omsorgssjef fungerer rådmannen som
helseleder.

Driftssjef Yngve Kaspersen ble ansatt i
Storfjord kommune i juni 2010. Han
overtok lederansvaret etter konstituert
driftssjef Erling Lund. Sistnevnte fungerte i to stillinger samtidig etter at tidligere driftssjef Steinar Engstad gikk av
med pensjon i 2009. Yngve Kaspersen
er ansvarlig for omrpdet drift og har tre
mellomledere i etaten.

Plan– og næringssjef John-Egil
Ottosen er ansvarlig for tjenestene
og utvikling innen næring. Han er
kommunens plansjef og ivaretar
det sektorovergripende planleggingsansvaret. Det er tre ansatte i
avdelingen foruten tidsbegrensede
prosjektmedarbeidere.

Økonomi– og IT-sjef Gunnar Folden
Grundetjern er ansvarlig for kommunens økonomistyring og oppfølging. Han er også IT-ansvarlig. Det
er til sammen sju ansatte i økonomi– og IT-avdelingen.

Figur 1.2 Administrativ organisering i Storfjord kommune
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2

Samarbeidspartnere

2.1 Samarbeidspartnere og leverandører
Storfjord kommune løser ikke alle oppgaver i egen
regi. Kommunen benytter en rekke samarbeidspartnere og leverandører for å sikre tjenestetilbudet, trygge
økonomien og ivareta forpliktelser kommunen selv
har, også som arbeidsgiver.
Tabell 2.1 viser noen av kommunens største leverandører de to siste årene.
I tillegg nevner vi følgende samarbeidspartnere:
Storfjord Naturbarnehage
Lyngsalpan Vekst AS
Storfjord Sokn
Avfallsservice
EDB Businesspartner
KLP Skadeforsikring
Bredbåndsfylkes Troms
Nord-Troms Regionråd DA
Nord-Troms Museum
Rådmannsnettverket
Ishavskraft AS
Kom Rev Nord

Tabell 2.1 Leverandører (tall i hele 1000)
2009
Storebrand Livsforsikring AS

12 222

11 448

0

5 073

Troms Kraft Nett AS

2 057

3 017

Statens Pensjonskasse

2 726

2 340

664

2 119

0

2 112

1 584

1 743

400

1 723

0

1 400

1 204

1 384

194

1 381

Nord-Norsk fartøyvernsenter

0

1 381

Nord-Norsk byggekontroll AS

510

1 102

Kontor Nor AS

951

945

Sweco Grøner AS

1 248

868

Elektro Nor AS

2 507

854

0

846

Snekkerne AS

Koht & Sønner AS
Trondheim Energi AS
Kommunal landspensjonskasse
Bygginor AS
Boligprosjekt AS
BN-Maskin AS
Team Nord Troms

Nordic Shelter AS
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2010

Samarbeidspartnere
2.2 Bankforbindelse
Tabell 2.2 viser låneopptak per 31.12.2010.
Lån tatt opp i husbanken er primært for videreutlån
gjennom startlån/etableringslån
Det Sparebank1 Nord-Norge som er hovedbankforbindelsen, og som leverer innskuddstjenester og betalingsformidlingsprodukter for Storfjord kommune.
Tabell 2.2 Låneopptak per 31.12.2010 (tall i hele 1000)
2010
Husbanken
Kommunalbanken

22 828
128 206

Kommunekreditt Norge AS

16 078

Nordea

24 835

Sum

191 948

2.3 Partnerskap med NAV
For å sikre koblingen til kommuneorganisasjonen er
det etablert et partnerskap mellom staten og kommunen som ivaretar en felles overordnet eierfunksjon.
Partnerskapet i Storfjord utgjøres av fylkesdirektøren i
NAV i Troms og rådmannen i Storfjord kommune.

2.4 Innkjøpssamarbeidet
Nord-Troms kommunene samarbeider om felles utlysning og konkurranse for rammeavtaler på leveranse
av varer og tjenester.
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3

Rådmannen

tører. Sammen med våre nabokommuner – i Troms og
i Finland – og sammen med kommunene i Tromsøregionen, arbeides det med ideer og handlinger i regionen og på tvers av landegrensene. For å samle og
Storfjord kommunes regnskap for 2010 er avsluttet
koordinere internasjonale aktiviteter i Storfjord kommed et underskudd på ca 7,0 mill. kr. Bak dette tallet
ligger et overforbruk på driftsrammene med nærmere mune, ble det arbeidet med etablering av Nordkalottsenteret i Skibotn, herunder kjøp av eiendom og etab2 mill. kr. Avviket er størst innenfor driftsetaten, dernest innen omsorgsetaten. Videre skyldes dette mang- lering av selskapsstruktur. Dette arbeidet ble ikke avsluttet i 2010.
lende inntekter ved momskompensasjon. I tillegg var
det budsjettert med å inntektsføre likviditetsreserven
på ca 2,5 mill. kr, noe som i etterkant visste seg ikke å Det er hensiktsmessig at organisasjonen er både velvære tillatt. Det kan bli utfordringer å bringe balanse i fungerende og effektiv. Iblant må organisatoriske jusdriften samtidig som vi dekker inn underskuddet. For å teringer gjøres. I april 2010 ble nye organisasjonsjusteringer behandlet i kommunestyret, og ansvar og
dekke underskuddet er Storfjord kommune avhengig
av momskompensasjon fra investering.

3.1 Generelle kommentarer til
årsmeldingen for 2010

Kommunens totale lånegjeld var ved årsskiftet på 191
mill. kr. Dette tilsvarer 35 % mer enn årsinntekten, og
gjeldsgraden til kommunen har økt fra forrige år. Omkring 85 % av kommunens eiendeler er finansiert av
gjeld. Nye låneopptak er relatert blant annet til bygging
av ny barnehage, rehabilitering av skolebygg og investeringer innenfor vann og avløp. Kommunens lånegjeld er høy, noe som gir seg utslag i at vi bruker ca 9
% av våre driftsinntekter til å dekke renter og avdrag.
Dette kan etter hvert redusere handlefriheten og øke
presset mot tjenesteproduksjonen. Den økonomiske
situasjon er viktig å ha i fokus i tida fremover.
I 2010 har Storfjord kommune fortsatt å ha en mangfoldig aktivitet innenfor en rekke viktige samfunnsområder. En del av denne aktiviteten er svært utadrettet
og gjennomføres i samarbeid med andre samfunnsak-
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Hederskvinner: Bjørg Dreyer (t.v.) og Berit Olderlund får heder
av rådmannen for henholdsvis 35 og 25 års tjeneste i kommunen.
Også Aina Rydningen er hedret for 25 års tjeneste i 2010.

Rådmannen
dreier seg om hvordan helse, effektivitet og lønnsomhet skapes – startet dette året.
Storfjord kommune deltar i interkommunalt samarbeid
på flere områder. I 2010 ble interkommunal samarbeidsavtale om PPT undertegnet. Samarbeid med
nabokommunene innen fjellovervåking Nordnes ble
også opprettet med kommunene Lyngen og Kåfjord.
Energi- og klimaforhold er på agendaen. Kommuneplan for energi og klima 2010-2014 var til politisk behandling i kommunestyret i juni 2010.

Langtidsfrisk: Johnny Johnson besøkte Storfjord i april 2010,
og presenterte prinsippene bak sin Langtidsfrisk-modell for kommunestyret og administrasjonen. Her sammen med Storebrand.

myndighet ble fordelt. Også arbeidet med politisk organisering startet i 2010. I løpet av første halvdel av
2011 er det høring med påfølgende behandling i kommunestyret. Den profesjonelle politiske arbeidsgiverrollen var på dagsorden i kommunestyret i april 2010.
Gjennom 2010 har det innenfor helse vært flere forhold som påvirket hverdagen til personellet og til innbyggerne. Deler av Helsehuset har blitt påbygd og
renovert. Mot slutten av 2010 varslet helseleder sin
oppsigelse og en fastlegeavtale/kommunelege sa opp
sin hjemmel. Arbeidet med nyrekruttering startet. Videre ble det undertegnet en intensjonsavtale om legetjeneste med Skibotnsenteret.

I forbindelse med møte i politirådet i april ble Storfjord
kommunes politivedtekter fra 1933 tatt opp til drøfting.
Vedtektene skal oppdateres. Arbeidet startet og forslag til ny forskrift utarbeides i samarbeid med lensmannen. Arbeidet ble ikke ferdigstilt innen 2010, men
sluttbehandles i kommunestyret våren 2011.
Storfjord kommune solgte Storfjord Aksess i desember. Kommunen hadde nådd målet med bredbåndsdekning til innbyggerne, og drift og vedlikehold kan
utføres av andre.
I løpet av 2010 ble det gjort to nytilsettinger i den
øverste administrative ledelse. I juni var ny driftssjef
på plass, 1.desember startet ny rådmann i kommunen.

Disse hendelsene og det arbeidet som pågår, og mye
mer, er noen av de ressursene og kvalitetene vi har,
og kan bygge videre på. Til tross for høy lånegjeld har
vi en kommune med et bredt spekter av gode tjenester
innenfor en rekke områder. En av de viktigste årsakene til dette er våre ansatte og den kompetansen som
Det treårige prosjektet ”borte bra – hjemme best”, som de innehar. Når kompetansen utnyttes i samarbeid
startet i 2009, fortsatte også i 2010. Behovet for plas- med andre gir det ytterligere positiv effekt.
ser i institusjon avtok. Storfjord kommune tilbød å leie
sykehjemsplasser til andre kommuner ved behov. Ing- Jeg vil takke alle ansatte i Storfjord kommune for
en plasser ble benyttet av eksterne.
innsatsen i 2010.
I deler av organisasjonen er sykefraværet fortsatt relativt høyt. I stedet for sykefravær er fokuset tilstedeværelse og nærvær. Arbeidet med ”Langtidsfrisk” – som
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4

Vesentlig økonomisk
informasjon

4.2 Økonomisk utvikling
På de påfølgende sidene presenteres vesentlig økonomisk informasjon, deretter kan du lese beskrivelse
av hvilke resultat kommunen oppnådde innen de ulike Likviditet
Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld er
områdene i 2010.
likviditetsgraden. Nøkkeltallet forteller om kommunens
evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Det er to
4.1 Økonomisk informasjon
nøkkeltall som er vanlig å bruke:
Regnskapet for 2010 går på driftssiden med ca 7,0
Likviditetsgrad 1
millioner kr. i underskudd. Det skyldes hovedsakelig
som tar utgangspunkt i alle omløpsmidlene. Her
manglende inntekter i form av momskompensasjon
bør nøkkeltallet være større enn 2 fordi noen av
investering og overforbruk i driftsetaten og omsorgsomløpsmidlene kan være mindre likvide.
etaten. I tillegg er det noen investeringsoppgaver som
har mindre overskridelser, som dekkes inn gjennom
Likviditetsgrad 2
bruk av mva-kompensasjon som er overført til investetar utgangspunkt i de mest likvide omløpsmidle
ringsregnskapet. Kommunen hadde også budsjettert
ne og her bør nøkkeltallet være større enn 1. de
med å inntektsføre likviditetsreserven på ca 2,5 mill kr,
mest likvide omløpsmidlene er hos oss kasse
men dette viste seg i etterkant ikke å være tillatt. Til
og bank.
sammen har dette utgjort et såpass stort underskudd.
Det som ikke er heldig er at alle VAR områdene drevet Tabell 4.1 Likviditetsutvikling
av kommunen går med underskudd. Dette kan leses
2010
2009
2008
2007
2006
av notene for spesifikasjon for hver enkelt funksjon.
Likviditetsgrad 1
3,3
2,7
1,9
2,4
2,9
Resultatet av dette er at Storfjord kommune subsidierer innbyggerne med ca 2,5 mill kr i 2010, noe som i
Likviditetsgrad 2
2,3
1,9
1,3
1,6
2,3
utgangspunktet var ment å være selvkost. AvfallsserDet har i siste periode vært en positiv endring i nøkkelvice AS går i tilnærmet balanse for avfallshåndtering
tallene slik at disse har kommet på et nivå som er over
(selvkost).
normen.
Gode nøkkeltall som vi har i normalårene betyr at vi er
langt unna behov for å ta opp dyr kassakreditt. Vi kan
heller vurdere å plassere overskuddslikviditet til gode
betingelser i korte perioder.
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Vesentlig økonomisk informasjon
Soliditet
Begrepet soliditet kan forklare kommunens evne til å
tåle tap. Aktuelle nøkkeltall er:
Gjeldsgraden
viser forholdet mellom kapital som er finansiert
av utenforstående og kommunen selv. Jo
mindre gjeldsgraden er jo mer solid er
kommunen og evnen til å tåle tap er stor.

bygger på ca kr. 91.000. Sammenlignet med andre
kommuner ligger vi over gjennomsnittet for Troms (kr
60 701) og vår Kostra-gruppe (kr 47 323). Alle tall fra
2010. Hadde kommunen opprettholdt budsjettert investeringstakt ville nøkkeltallet vært mye høyere, men
vi ligger noe etter skjema.

Utvikling i netto driftsresultat
Dette er en indikator på den økonomiske balansen i
kommunen. Den viser årets driftsoverskudd etter at
Nøkkeltallene viser egentlig det samme på to måter og renter og avdrag er betalt, og uttrykker hva kommuner
det er derfor gjort beregninger bare for gjeldsgraden. I sitter igjen med til avsetninger og investeringer. Tallet
er sammenlignbart fra år til år og nærmest upåvirkelig
beregningene er det tatt utgangspunkt i lånegjeld.
av tilfeldige disposisjoner (tall i hele 1000):
Tabell 4.2 Gjeldsgradutvikling
Tabell 4.4 Netto driftsresultat
Gjeldsgrad

2010

2009

2008

2007

2006

0,8

0,8

0,7

0,8

0,7

Det må påpekes at de fleste nyinvesteringer fullt ut
finansieres med lån og ikke noe med egenkapital, en
trend som rådmannen mener kommunen må gjøre
noe med. Kommunen bør for eksempel holde igjen
mer inntekter på momskompensasjon på investering
jfr bestemmelsene i budsjettvedtaket.
Gjeld per innbygger
Gjeld per innbygger er et tradisjonelt nøkkeltall i kommunene og som er mye brukt i sammenligninger. I
beregningen er det benyttet sum lånegjeld eksklusiv
formidlingslån fra Husbanken og folketall ved utgangen av året.

2010

2009

2008

2007

2006

-9 493

+2 993

-439

+4 464

+ 1 805

Storfjord kommune fikk et stort negativt netto driftsresultat i 2010. Deler av dette ble dekket opp gjennom
bruk av fond. Kommunen har fortsatt en del midler i
bundne fond og hvor betingelsene for bruk forsøkes å
oppnås slik at disse midlene kan inntektsføres i regnskapet.
Endring i fond
Dette gir oss en pekepinn på om økonomien i kommunen har gitt rom for å bygge opp reserver fra år til år.
Summen av alle bundne og ubundne fond utgjorde
ved årsskifte kr 18 808 548 (tall nedenfor i hele 1000).
Tabell 4.5 Endring i fond

Tabell 4.3 Gjeld per innbygger
2010

2009

2008

2007

2006

2010

2009

2008

2007

2006

101 559

80 229

62 427

39 238

33 307

-3 490

+3 078

+2 780

+2 140

+ 2 993

Økningen av lånegjeld per innbygger må sees i sammenheng med stor investeringstakt, samt at deler av
lånene for finansieringen av 2011-investeringene er
tatt opp i 2010. Dersom lån til etablering /startlån holdes utenfor, har Storfjord kommune en gjeld pr inn-

Vi ser at avsetning til fond har økt helt siden 2006 til
2009. I 2010 har en del av disse oppsparte midlene
blitt brukt. Dette er i all hovedsak midler som det er
knyttet betingelser til når det gjelder bruk (bundne
fond).
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Politikk

5.1 Økonomi - budsjett og regnskap
Tabell 5.1 Resultat politikk 2010
Ansvar

Funksjon

Politiske styringsorganer

Politisk styring

Politiske styringsorganer

Kontroll og revisjon

Netto budsjett

avvik i kroner

863 677,20

736 120,00

(127 557,20)

47 041,00

-

(47 041,00)

Sum politiske styringsorganer

910 718,20

736 120,00

(174 598,20)

Sum ordfører

992 506,93

901 164,00

(91 342,93)

89 144,96

84 000,00

(5 144,96)

225 836,91

211 000,00

(14 836,91)

56 677,90

53 147,00

(3 530,90)

443 407,57

429 000,00

(14 407,57)

500 085,47

482 147,00

(17 938,47)

31 982,30

29 775,00

(2 207,30)

135 662,43

123 627,00

(12 035,43)

7 477,50

29 775,00

Sum IKS samarbeid

73 947,10

-

Sum politisk styring

2 967 361,80

Sum valg, støtte pol. partier
Sum politisk samarbeid
Fellesutgifter politikk

Politisk styring

Fellesutgifter politikk

Kontroll og revisjon

Sum fellesutgifter politikk
Sum eldrerådet
Sum overformynderiet
Sum funksjonshemmedes råd
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Netto regnskap

2 597 608,00

22 297,50
(73 947,10)

(369 753,80)

Politikk

Kap. 1.0 har et samlet merforbruk på kr. 369 753. Det
er gjennomgående minus på alle
underkapitler. Noe skyldes overforbruk uten
budsjettregulering eller dekning.
I kapittel 1.000:
Bistand av konsulentbistand til å lukke avvik på Arbeidstilsynets tilsyn, samt at ekstra kostnader/ delkostnader ble belastet for rekruttering av ny rådmann.
I kapittel 1.019 er det ikke foretatt budsjettering eller
regulering i året, og kostnadene til omdømmeprosjektet ble i overkant av kr. 73.000.

Gavmild: Heidi Figenschau og Vebjørn Skare fra ungdomsrådet
gir kommunestyret en lygarbenk - šluttardanbeaŋka—
porinapenkki i gave for å skape blest om det trespråklige arbeidet.
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6

Sentraladministrasjonen

6.1 Innledning
•
Sentraladministrasjonen består av rådmannen, kontorsjefen,
en økonomi- og IT-avdeling, fellesmerkantil service- og
personalavdeling. Her ytes bl.a. fellesservice og funksjoner
til avdelinger og ansatte, koordinering av kommunens totale
budsjettarbeid, overordnet økonomistyring, og samordningsansvar for saker og saksbehandling til de sentrale folkevalgte organer.
Årsverk: 15,55
Antall ansatte: 17
Menn: 5
Kvinner: 12
Tabell 6.1 Sykefraværsutvikling i sentraladministrasjonen

2010

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

7,2

22,9

15

11,6

6.2 Resultatvurdering for 2010
Økonomi
•
Kap. 1.1 har et samlet mindreforbruk på kr.
1.192.812,-. Det er noe variabelt avvik på de ulike
underkapitler.
•
På kap. 1.110 er det inntektsført manglende overføring fra premiefondet til seniorpolitiske utgifter for
2008 på kr. 823.000,-.
•
På kap. 1.120 er det noe merutgifter til rekruttering av
ny rådmann.
•
På kap. 1.123 kom det en etterregning fra Kåfjord
kommune på ikt-samarbeidet i Nord-Troms på kr.
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268.000,-.
På kap. 1.150 er utgifter til IA-stilling regnskapsført
på kap. 1.3 uten regulering fra 1.150.

Avdelingen har vært bevisst på å etterleve innkjøpsstoppen
så mye som mulig.
Arkiv
Storfjord kommune oppfyller kravene til arkivdepot for eldre
papirbasert arkiv og elektronisk arkiv. Kommunen har kjøpt
tjenesten hos Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT), men er
på etterskudd med avlevering av eldre arkiv. Etter en del år
(25 – 30 år etter hovedregelen) skal offentlige arkiver avleveres til arkivdepot som tar vare på dette for ettertiden.
Innen 01.01.2012 må Storfjord kommune avlevere dette
materialet.
Storfjord kommune vil komme i gang med utarbeidelse av
arkivplan i løpet av 2011. For å overholde fristen for avlevering av arkivmateriale, har arkivleder blitt frikjøpt for å jobbe
med dette i store deler av 2011.
Seniorpolitikk
Det var 15 personer i aldersgruppen 62-67 år som benyttet
seg av kommunens seniortiltak i løpet av 2010.
Av nye 62-åringer i 2010 tegnet alle avtale om å fortsette. 4
personer valgte å ta ut 100% AFP-pensjon i løpet av 2010.
Kommunens utgifter til seniortiltak ble samlet kr. 610.750,for 2010.
HMS
HMS -arbeidet skal sidestilles med de øvrige arbeidsoppgavene til lederne. Avdelingene skal ha HMS som tema på
sine personalmøter. Gjennom årlige bevilgninger til HMSarbeidet har det vært mulig å følge opp vernerunderapportene til en viss grad. Vernerunderapportene viser et stort vedlikeholdsbehov av de bygg som kommunen eier. Dette beho-

Sentraladministrasjonen
vet er så stort at det ikke er mulig å dekke dette opp gjennom bevilgningene til HMS-området.
Oppfølging av sykemeldte er en viktig del av HMS-arbeidet.
Det totale sykefraværet i 2010 var på 9,1 %. Storfjord kommunes IA-mål for sykefravær er 7,5 % innen utgangen av
2009, og er videreført for 2010. For å nå målet må arbeidet
med oppfølging av sykemeldte intensiveres. Gjennom kvalitetskommuneprogrammet ble vi introdusert for
”Langtidsfrisk-modellen”. Modellen ble presentert for kommunestyret, Vi-leder-gruppen, tillitsvalgte og verneombudene i april 2010. Kommunen har hatt tre ansatte på prosessveilederutdanning i denne modellen. Det er et ønske å ta i
bruk denne modellen i det videre arbeidet med økt nærvær.
I 2010 ble det ikke gjennomført HMS-besøk.
I mai 2009 hadde vi tilsyn av Arbeidstilsynet. Tilsynet ble
gjennomført blant ansatte ved Storfjord rådhus og helsehuset, Oteren. Det siste pålegget ble lukket i april 2010.

menn (22%) fordelt på 53 årsverk. Det vises forøvrig til de
ulike etaters bemanningsoversikter og andelen kvinner og
menn.
Rådmannens ledergruppe på 7 personer består av 3 kvinner
– dvs. 43%.
Mellomledergruppen på 14 personer består av 9 kvinner –
dvs. 64%.
Av dette er fordelingen på ledernivå med 57% kvinner.
I kvalitetskommuneprosjektet har et av satsingsområdene
vært bruken av deltidsstillinger. Kommunestyret har vedtatt
at alle deltidsstillinger skal økes til nærmeste hele 5 eller
10%. Lokal lønnsstige for renholderne ble innført med økt
avlønning. I alt fem faste vikarstillinger på 50% er opprettet
som også bidrar til mindre deltidsarbeide. Arbeidet i kvalitetskommuneprosjektet har dessverre stoppet opp i løpet av
året. Det er ellers ikke gjort spesielle sentrale tiltak innenfor
likestillingsområdet i 2010.

Tilsettingsutvalget
Internkontrollen er gjennomgått og revidert i 2010. De fleste Tilsettingsutvalget er et administrativt utvalg bestående av
avdelingene har nå tatt i bruk og har revidert sin avdelingsvi- tre medlemmer, der arbeidsgivers to medlemmer representerer rådmannsnivå og den til enhver tid nærmeste leder for
se internkontroll.
stillingen som skal besettes, og et medlem som er tillitsvalgt.
Kompetanseutvikling – egne midler
Utvalget har kompetanse til å foreta tilsettinger t.o.m. mellomledernivå. Utvalget behandlet 72 saker i 2010.
Den sentrale opplæringsposten på kr. 150.000,- ble fordelt
på ulike tiltak etter forslag fra kompetansegruppa. Det ble
brukt svært lite av midlene, spesielt pga innført innkjøpsstopp i september. Tiltakene i 2010 vil bli forsøkt gjennom- 6.3 Målsettinger for 2011
ført i 2011. Rådmannens ekstra kompetansepott ble imidler•
Arbeide for at sykefraværet skal reduseres – jobbtid på det nære oppbrukt av fortløpende søknader på fagnærværet skal økes. Prosjekt Langtidsfrisk gjennomkurs.
føres.
•
Øke innsatsen på hms-arbeidet i etatene – bruke
Det drives imidlertid god etatsvis kompetanseutvikling ved
hms-besøk til veiledning og motivasjon
bruk av de midler som bevilges innenfor kapitlene, og øre•
Trygge arbeidsforhold gjennom fokus på risikovurdemerkede statlige midler.
ring av arbeidsoppgavene
Likestillingsarbeidet
•
Kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet på
Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning,
rådhuset – gjøre bruk av egenproduserte metoder
skal i årsberetningen redegjøre for den faktiske tilstanden
•
Kommunens arbeidsgiverpolitikk gjennomgås – regnår det gjelder likestilling i virksomheten. Det skal også reler og retningslinjer revideres
degjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges
•
Lønnspolitisk plan evalueres
iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjells•
Arbeide med ordning av eldre og nyere arkiv – arkivbehandling i strid med denne loven (Likestillingsloven § 1a
plan
tredje ledd).
•
Rutiner og prosedyrer for serviceavdelinga
Kommunen har p.t. 225 årsverk fordelt på 300 ansatte. Totalt er det 235 kvinner (78%) fordelt på 172 årsverk og 65
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7

Oppvekst–
og kulturetaten

av. Det første driftsåret har språksenteret gitt hyppige tiltak og språklige tilbud til både barn og unge
samt
til godt voksne. Aktivitetsnivået har vært omfatOppvekst og kulturetaten omfatter to kommunale
barnehager, Oteren og Furuslottet, to kombinerte 1.- tende og tydelig i kommunen.
10. grunnskoler på Skibotn og Hatteng, kulturskoKulturskolen
len, folkebiblioteket, kulturavdeling med to ungdomsklubber, voksenopplæringa og oppvekstadmi- UKM hadde i 2010 ca. 120 deltakere og var Norges
nest største mht antall. Uuet laulut
nistrasjon
(minoritetsspråklig kulturmønstring) hadde i 2010
ca. 50 deltakere. Det er kjøpt inn to nye musikkbingÅrsverk: 82
er. Musikkbingene gjør at bandene får bedre
Antall ansatte: 101
øvingsvilkår med utstyr som er permanent.
Menn: 20
Kvinner: 81
Biblioteket
Hovedbiblioteket som holder til i nye lokaler har i

7.1 Innledning

7.2 Tjenester
Storfjord språksenter
Storfjord språksenter er Norges første flerspråklige
språksenter og er lokalisert i Skibotn og skal være
pilot og pådriver i kommunens satsning på tre likeverdige kulturer og språk, norsk, samisk og kvensk/
finsk. Språksenteret er finansiert og administrert
som et prosjekt og har som målsetning å bli etablert
som et permanent språksenter fra og med 2012.
For prosjektperioden 2009-2010 har driften vært
finansiert med prosjektmidler fra Fornyings- og administreringsdepartementet (FAD), Troms fylkeskommune, Sametinget og Storfjord kommune.
Språksenterets har hatt virksomhet siden 1.1.2010.
Språksenteret har tatt sikte på å ha et høyt aktivitetsnivå og et faglig bredt tiltakstilbud helt fra starten
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Språktre: Fruktene i treet er fruktene av vår historie, altså
masse språk (eller fortellinger). Fra språksenterets graffitiworkshop i 2010.

Oppvekst– og kulturetaten
spesielt på språk, barns
atferdsmestring og overgang barnehage/skole.
Barn i barnehage: pr. 15.des 2010
Hele kommunen: 64 barn 0 -5 år går i barnehage i
2010, dvs. over 90 % av alle barn.
Grunnskolene
Storfjord kommune har to kombinerte 1-10 grunnskoler, Skibotn og Hatteng. Elever pr. årsverk: Skibotn
skole: 23, 8 elever Hatteng skole: 24 elever
I tillegg til vanlig drift driver skolene kontinuerlig utviklingsarbeid og hovedprosjektter i 2010 har vært:
Vurdering for læring og skoleutvikling Comenius - europeisk skolesamarbeid
Kom, skal vi lese: Hovedbiblioteket holder til i nye og
Samarbeid med skoler i Nord Vest Russland
moderne lokaler på rådhuset.
Skolesamarbeid nordlige Tornedalen
”Individuelt opplæringsløp”- prosjekt for å utvikle modeller for å hindre frafall i videregående skole
tillegg til tradisjonell aktivitet, vært åsted for mange
Veiledning av nyutdannede lærere
kurs og aktiviteter i samarbeid med Storfjord språkSjumilssteget: tverrfaglig arbeid internt i kommunen:
senter og lag/foreninger. Studenter får tilbud om PC
”Gi meg et fast holdepunkt og jeg skal bevege verbruk og eget studierom. Filialen i Skibotn er
”revitalisert” pga at språksenteret ligger vegg i vegg og den,”
at tjenestene slik drar veksler på hverandre.
Kultur
Det er i alt 52 registrerte lag og foreninger i Storfjord.
Kulturkontoret er en viktig koordinator og kultursamarbeidspart for lag/foreninger og andre kommunale tjenester.
Voksenopplæringa
Voksenopplæringa har i 2010 gitt opplæringstilbud til
voksne psykisk utviklingshemmede, norsk for voksne
innvandrere og for enslige mindreårige asylsøkere
som bor på Skibotn mottak.
Barnehagene
Storfjord kommune har to kommunale barnehager,
Oteren og Furuslottet (Skibotn) og en privat barnehage, Storfjord naturbarnehage Det har vært full barnehagedekning i 2010. Barnehagene har i 2010 satset

Voksenopplæringa: Voksne innvandrere og enslige mindreårige asylsøkere som bor på Skibotn mottak får opplæring i
norsk på Skibotn samfunnshus.
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Oppvekst– og kulturetaten
7.3 Konklusjon

Tabell 7.2 Sykefraværsutvikling i oppvekst- og kulturetaten

Etaten har hatt god økonomistyring på tross av ”skjev”
tidsmessig drift i forhold til et vanlig årsbudsjett og har
et mindreforbruk på kr. 1 371 415. Etaten er årvåken
og svært påpasselig mht til refusjonskrav noe som
medfører at vi sikrer oss de inntekter som er mulig.
Sykefravær:
7.4
Det lave sykefraværet gjør at kostnader til vikarer er
innafor det akseptable i stort sett alle avdelinger, selv
•
om bl.a. Hatteng skole har vært svært belastet mht
fravær av også andre årsaker enn sykdom. Det gjelder
spesielt videreutdanninger og flere tillitsvalgte.

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

2009

6,3

1,2

5,6

5,3

2010

7,4

7,9

4,2

8,4

Resultatvurdering for 2010
.
Følge opp prosjektet Mangfold styrker gjennom
etablering av Storfjord språksenter.
Måloppnåelse: Gjennomført. Språksenteret er
etablert i 2010, men er fortsatt organisert som
prosjekt.

Tabell 7.1 Skolefakta som ikke framkommer i tilstandsrapporten
2007

2008

H: 494,5
S: 311,5

Rammetimer
Antall elever
Antall elever med spes. undervisning
Antall barn (0-5 år) spesialpedagogisk hjelp
SFO

252

Skoleskyss

20

839 timer

24

42

5

5

4

54

53

49

38

38 barn

14

14

14

2

2

2

2

267

267 elever
159 gutter
108 jenter
46 elever
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Finsk 2.språk

Leksehjelp 1.-4 trinn

Hele kommunen

Hatteng: 517
Skibotn: 322

270

46

3 barn

2

Særskilt språkopplæring for
minoritetsspråklige

Hjemmeundervisning:

2010

259

Samisk 2.språk
Tegnspåk

2009

4. kvartal

2
10

10 elever

58

53

53 elever

0

0

0

Hatteng: 20
Skibotn: 16
Hatteng: 135 elever
Skibotn: 15 elever

36 elever
150 elever
56 % av elevene

Oppvekst– og kulturetaten
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Utvikle skolesamarbeidet over grensen til Finland og Sverige.
Måloppnåelse: Delvis gjennomført, men det er
lange avstander, språkbarrierer og økonomi
som hindrer flyt i samarbeidet.
Opprettholde lavt sykefravær, under 5 % for
Oppvekst og kulturetaten
Måloppnåelse: Ikke oppnådd. Vi ligger på 7 %
Ferdigstille og iverksette skoleeiers kvalitetssystem for grunnskolene.
Måloppnåelse: gjennomført. Kvalitetssystemet
politisk behandling i SOK i februar 2010
Ferdigstille tverretatlig Oppvekstplan for Storfjord.
Måloppnåelse: gjennomført
Ferdigstille påbegynt leseplan for barnetrinnet i
grunnskolen.
Måloppnåelse: gjennomført
Atferdsmestring barnehage ”Tidlig innsats”- atferdsmestring:
Måloppnåelse: prosjektet har gitt resultater i
form av beskrivelser, erfaringslæring og tiltak.
Prosjektet går over i fast drift og endret praksis i
barnehagene fom høst 2011
Sikre utbytte og læring av interkommunalt prosjekt for å hindre frafall i vgs ”Individuelt tilpasset opplæringsløp.”
Måloppnåelse: Gjennomført. Modeller for
alternative opplæringsarenaer er under utvikling
og implementering i grunnskolene i Nord Troms.
Prosjektet avsluttes vår 2011.
Byggeprosjekter - bidra inn i arbeidet gjennom
byggekomité: Furuslottet, Skibotn og Hatteng
skoler.
Måloppnåelse: Utvidelse av Furuslottet barne
hage i Skibotn er gjennomført og ble offisielt
åpnet i desember 2010. Tilbygg til Skibotn skole
er under bygging, mens ungdomsklubb og
flerbrukshall Hatteng ikke er igangsatt pr. mars
2011.
Storfjorduka 2010 – september. Tema
”Fortellinger”.

Måloppnåelse: gjennomført
I tillegg til dette er flg. gjennomført:
•
Utarbeidet og fått vedtatt Kommunal plan for
minoritetsspråklig opplæring
•
Internkontroll for Opplæringsloven § 9 a
•
Revisjon av sektorplan for Oppvekst og kulturetaten
•
PPT avtale reforhandlet og vedtatt
•
Revidert beredskapsplaner for barnehage og
skole

7.5 Målsettinger for 2011
•

•

•

•
•

•

•

•

Å få Storfjord språksenter etablert som en fast
institusjon med bevilgning fra Fornyings og administrasjonsdepartementet, Troms fylkeskommune, Sametinget og Storfjord kommune
Færre elever skal oppleve mobbing som en del
av skolehverdagen. Måltall etter norm i elevundersøkelsen er angitt i internkontroll og i tilstandsrapporten.
Øke elevenes kunnskaper om miljø/klima/energi
gjennom energi- og klimaprosjektet
”Regnmakerskolen”
Sykefraværet totalt i 2011 for oppvekst og kultur: 6, 5 %
Tverrfaglig oppvekstprogram: implementere og
konsolidere programmet og samhandlinga gjennom tildelte prosjektmidler fra Fylkesmannen
Den pedagogiske og faglige ledelsen av barnehagene skal bli styrket gjennom lederutdanning
for styrere og pedagogiske ledere i 2010/2011.
Tettere samhandling mellom bibliotek og grunnskole gjennom felles Nord Troms prosjekt som
har fått kr. 500 000 fra Nasjonalbiblioteket
Påbegynne arbeidet med digitalisering og kartlegging av immaterielle kulturminner og lyd/bilde
kompetanse
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Helseavdelingen

8.1 Innledning
På Storfjord legesenter har arbeidsstrukturen ikke
endret seg i forhold til samarbeid og tilsyn med andre
kommunale tjenester. Det har vært knyttet utfordringer
til helsesekretærbemanningen, grunnet generelt for
lav grunnbemanning og ujevn vikartilgang.
Helsesøstertjenesten er i hovedsak en utadrettet tjeneste som driver mye oppsøkende og forebyggende
virksomhet.
I 2010 har hovedvekten av fysioterapitjenesten vært
knyttet opp mot kurativ behandling, og tilrettelegging
for fysisk aktivitet og folkehelsearbeid gjennom individ
og grupperettede tiltak.
Det aktive arbeidet med arbeidsmiljøet, både fysisk og
psykososialt, som i hovedsak startet i 2009 har blitt
videreført også i 2010.
Sykefraværet i helseavdelingen var på 6,2 % i gjennomsnitt for hele 2010. Av dette utgjorde egenmeldt
fravær 0,3 %.

Årsverk: 10.3
Antall ansatte: 12
Menn: 5
Kvinner: 7
Likestilling
Andelen kvinner er omkring 60 % og andelen menn er
omkring 40 %.
Organisering
Avdelingen er organisert ut i fra følgende fagområder:
• Kommunehelsetjeneste/miljørettet helsevern
• Helsestasjon
• Jordmortjeneste
• Fysioterapitjeneste

8.2 Resultatvurdering
Økonomi – budsjett og regnskap
Resultatet for 2010 er gjengitt i tabell 8.1

Kommentarer / forklaring
Helseavdelingen har et avvik på kr 94 884. Underskuddet skyldes flere årsaker. Budsjettet for jordmortjenesten hadde en nettoramme på kr 221 732. Ved
årets slutt var det et overforbruk på ca kr. 30 000. Dette skyldes en økning i lønn og pensjon. Omgjøring til
Helsehuset har fått nytt inngangsparti og venterommet elektronisk utstyr, og manglende brukerkunnskap, har
er renovert. I tillegg ble det påbegynt opprusting av
medført et etterslep på refusjoner og utbetalinger skjer
nye lokaler til fysioterapitjenesten i underetasjen på
først våren 2011. Det har ikke vært tilstrekkelig vikarhelsehuset.
tjeneste i forbindelse med ferieavvikling i 2010, men
Det kom varsling om oppsigelse fra helseleder tidlig i
desember 2010. Før utgangen av året hadde Storfjord
kommune mottatt oppsigelse. Helseleder hadde 3 måneders oppsigelsestid.
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Tabell 8.1 Resultat helseavdelingen 2010
Ansvar

Netto regnskap

Netto budsjett

avvik i kroner

Sum helsesjef
Sum kriseteam
Sum helsesøster
Sum jormor
Sum fysioterapaut
Sum legekontor Skibotn

4 077 486,24
1 090,00
513 682,82
251 356,80
580 708,41
(2,43)

3 778 544,00
603 390,00
221 732,00
575 771,00
150 000,00

(298 942,24)
(1 090,00)
89 707,18
(29 624,80)
(4 937,41)
150 002,43

SUM HELSE

5 424 321,84

5 329 437,00

(94 884,84)

Storfjord legesenter ble gjennom 2010 drevet av 2
fastleger, 1 turnuslege og 2,8 helsesekretærer. Det
har vært omlagt 6000 legekonsultasjoner ved legesenStorfjord kommune fikk kr 100.000 i tilskudd fra Troms teret gjennom 2010.
Fylkeskommune til videreføring av lokalt helsearbeid/
partnerskap for folkehelse, samt et engangstilskudd
kroner 20.000 som er øremerket til lokale aktivitetstil- Det ble vedtatt å kjøpe nytt 24 timers BT-apparat og
tak.
24 timers EKG-apparat. Videre ble det kjøpt ny industrioppvaskmaskin til laboratoriet og ny prøvetakingsstol. På IT-siden ble det gjort noen datatilpassinger i
forhold til tilrettelegging for Winmed 3, men noe arbeid
8.3 Tjenestene
og investeringer gjenstår. Det har vært knyttet utfordringer
til helsesekretærbemanningen, grunnet generelt
Det har ikke vært nevneverdige endringer i tjenestefor
lav
grunnbemanning og ujevn vikartilgang. Arbeidsinnhold eller bemanning i 2010 sammenlignet med
strukturen er ikke endret i forhold til samarbeid
2009.
og tilsyn med andre kommunale tjenester.
bruk av vikarer i løpet av året har bidratt til overforbruk.

Kommunehelsetjenesten/legesenteret
Legene har fokus på tverrfaglig samarbeid. Jevnlige
møter avvikles med hjemmetjenesten, brukertjenesten
og NAV. Det gjennomføres også ukentlig visitt ved
Åsen omsorgssenter og Skibotn omsorgssenter. I tillegg deltar legene på ulike ansvarsgruppemøter knyttet til enkelte pasienter, barnekontroller og skolehelsetjeneste. Arbeidet med miljørettet helsevern inngår
også i kommunehelsetjenesten. Lege er representert i
kommunens kriseteam.

Helsesøstertjenesten / Helsestasjon
Det er en lovbestemt forebyggenede tjeneste. Målgruppe er 0-20 år. Helsesøstertjenesten samarbeider
internt og eksternt med alle tjenester etter behov.
Aktiviteter: Deltar i prosjekt Sjumilsteget. Barnekontroll, skolehelsekontroll, barsel-/babytreff som arena for
nettverkbygging, faglig tilførsel og erfaringsutveksling,
og kontortider tilknyttet skolene. Videre gis undervisning/ veiledning psykisk helse og rådgivning til barn,
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unge og foresatte. Hjemmebesøk, deltar i base – og
ansvarsgruppemøter for enkeltbarn, samarbeider med
grunnskolene og skriver individuelle planer. Vaksinasjoner til ulike grupper både barn og voksne. Samarbeider med øvrige helsetjeneste, brukertjenesten,
oppvekst og kultur og politi. Utstrakt samarbeid med
spesialisthelsetjenesten.

Forruten dette innehar kommunefysioterapeuten
funksjon som folkehelsekoordinator (ansvar for
tiltak som FYSAK og frisklivsresepten). Kommunefysioterapeuten er også rehabiliteringskontakt.

Helsestasjonen har faste lokaler på helsesentret Oteren og i Samfunnshuset Skibotn. Denne tjenesten er i
hovedsak en utadrettet tjeneste som driver mye oppsøkende og forebyggende virksomhet.

Bygning og fysisk tilstand:
Renovering av deler av Helsehuset er utført.

8.4 Målsettinger for 2010

Kompetanseheving:
Kurs og skolering er gjennomført.

Jordmortjenesten
Det var i 2010 født 15 barn i Storfjord. To barn av kvin- Bemanning helsesekretærer:
ner i Skibotn asylmottak. Alle gravide gikk til svangMålet var å få stabil bemanningssituasjon for
erskapskonsultasjoner. Fødselstallet var lavt, som de
helsesekretærer. Dette målet ble ikke tilfredsstil
foregående år.
lende oppnådd. Blant annet var det ikke
tilstrekkelig vikartjenestei forbindelse med ferie
Svangerskapsomsorgen har fulgt ordinær praksis;
avvikling i 2010. Helsesekretærer har opplevd
svangerskapskontroller, hjemmebesøk, kontroll etter
sårbar situasjon vedfravær da det ikke fantes
fødsel og ekstra oppfølging av risikogravide. Jordmor
tilkallingsvikarer.
har bistått helsesøster på ungdomsskole med pubertet- seksual- og prevensjonsundervisning, i tillegg til
vaksinering både i Oteren og i Skibotn. Jordmor har
8.5 Målsettinger for 2011
vikariert i korte perioder på legekontoret som helsesekretær. Jordmor har ikke følgetjeneste eller vaktord•
Ny organisering med helsetjenester og omning,men har likevel ved enkelte anledninger fulgt opp
sorgstjenester skal implementeres:
gravide og ledsaget med ambulanse til UNN. Oppgjør
1.
Helselederstillingen (0,40) strykes. Istefor dette er sendt til UNN. Jordmortjenesten har hatt
denfor etableres ny stilling som Helse- og
godt samarbeid med helsesøster og lege, men potenomsorgssjef. Tilsetting forventes å skje I
sialet er enda tettere samarbeid og tverrfaglige møter.
august 2011.
2.
Fastlege/kommunelege 1 tiltrer 1.juli som
stedlig leder ved Helsehuset. Ledelsen
Fysioterapitjenesten
innbefatter fag, administrasjon og persoDet var skifte av personell ved årsskifte 2010-11. Nytilnaloppfølging. Ledelse av alle fagområsatt fysioterapeut begynte i jobb etter nyttår 2011. De
der. Økonomioppfølging ivaretas avetatsto tidligere fysioterapeutene hadde henholdsvis 100 %
sjef.
driftstilskudd (privat praksis) og 40 % driftstilskudd
(privat praksis) og 60 % kommunefysioterapeut, hvor•
Internt arbeid med organisasjon, prosedyrer,
av 50 % av stillingen var knyttet mot Fysak- og folkerutiner, rollefordeling og myndighetsfordeling.
helse.
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Forebyggende arbeid: Storfjord kommune er FYSAK–
og folkehelsekommune.

•

•
•

•
•
•

Planlagt gjennomføring av kursing i
Samhandling og kommunikasjon samt
teambygging.
Opprettelse av vikarpool for helsesekretærer.
Helsesøstertjenestene ønsker mer strukturert
samarbeid med barnehagene og skolene
vedrørende psykisk helse og veiledning om kost
og fysisk aktivitet.
Jordmortjenesten skal legge opp til hospitering
på fødeavdeling UNN, gjennomføre
røykesluttkurs, tilbud om akupunktur for gravide,
tverrfaglig samarbeid med helsesøster og
fysioterapeut.

Fokusområder i 2011 er forøvrig: God økonomistyring,
god personalhåndtering og godt lederskap.
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Omsorgsetaten

9.1 Innledning
Omsorgsetaten omfatter 6 avdelinger:
Skibotn omsorgssenter, Åsen omsorgssenter, Hjemmetjenesten – inkl. BPA ordning, PU-tjenesten,
Brukertjenesten og Valmuen verksted.
Styret for helse og sosial består av 5 politisk valgte, 1
fra Eldrerådet, 1 fra Råd for funksjonshemmede og 1
representant fra Fagforbundet. Sekretær ivaretas i
Fellestjenesten. Styret for helse og sosial har behandlet 26 saker i 2010.
Årsverk: 88,5
Årsverk menn: 7,5
Årsverk kvinner: 81
Antall ansatte: 139

9.2 Tjenestetilbud

Kartleggingsteam, kartlegger hjelpebehov for hjemmeboende brukere, Omsorgsboliger , Matombringing ,
Trygghetsalarmer, Omsorgslønn, Administrering og
organisering av hjelpemidler hjemmeboende, Kreftsykepleie, BPA ordning - brukerstyrt personlig assistent
Frivillighetsentralen / organiserte møteplasser på Skibotn, Oteren og Elvevoll i samarbeid med lag og foreninger i kommunen. Daglig leder er Ann- Mari Hansidatter. Eget styre.
PU-tjenesten og Valmuen verksted
Bolig- og Avlastning for personer med fysiske og psykiske funksjonshemninger i bolig el. hjem, Tilrettelagt
arbeids-og aktivitetstilbud på Valmuen, samarbeid
med ASVO og NAV, Administrering av transporttjeneste til funksjonshemmede og ledsagerbevisordning,
Fritidskontakt, Ulike aktivitets- og treningsgrupper.

Brukertjenesten—rusomsorg, psykisk helse og
barnevern
Pleie-omsorg og eldreomsorg
Arbeidsutprøvning, oppfølging arbeidstakere med bisHeldøgns omsorg og pleie – herunder langtidsopptandsbehov - tilbud til rus, psykiatri, psykisk og fysisk
hold, korttidsopphold og avlastning,
funksjonshemmede, ekstern hospitering, tilrettelagt
Rehabiliteringsavdeling og tilbud om dag-nattopphold lærekandidat. Arbeid med opptrapping av psykisk helpå Åsen, Skjermet avdeling, demens og alderspsykiat- searbeid, Psykiatrisk sykepleie, Rusforebygging og
ri, Skibotn, Dagtilbud / dagsenter på Skibotn og Åsen tiltak mht. rusproblemer , Boligtilpasning, Ulike tiltak
omsorgssenter , Begrenset transporttjeneste til de
for barn og unge, Ulike aktivitets- og treningsgrupper
ulike dagtilbud ,Vaktmestertjeneste ,Hjemmesykepleie (treningssenter, tirsdagsklubben, lavvokameratene,
og hjemmehjelp /praktisk bistand til hjemmeboende ,
lavterskel kvinnegruppe, EXIT-gruppe, eldrekafè,
Nattelefon for brukere i omsorgstjenesten, Nattevakt
turgruppe, treningsgruppe), Støttesamtaler til personer
Skibotn omsorgssenter - bistå hjemmeboende brukere innenfor rus, psykisk helse og barnevern, Miljøarbeii Skibotn på natt, i samarbeid med hjemmetjenesten,
dertjenesten
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•

Etablering av dagtilbud på omsorgssentrene,
Frivillighetsentral og Møteplasser i alle deler av
kommunen. Dette er viktig i samhandling med
hjemmebasert omsorg i alle avdelinger.

Likestilling
Etaten har et stort underskudd på menn. Vi annonserer og oppfordrer menn til å søke. Vi har nettopp avsluttet et grunnopplæringskurs for ufaglærte omsorgsarbeidere, der 5 av de 17 som fullførte var menn. Vi
samarbeider med NAV om å rekruttere og gi arbeidstilbud til menn som ønsker å prøve ut yrker innenfor
tjenesten.
Samarbeid
Borte bra—hjemme best: Alle skal få bo hjemme så lenge som
mulig. Da er rehabiliteringstilbudet viktig.

De tre største sakene i 2010
•
Omsorgsplanen / Eldreplanen ”Borte bra - hjemme best”, 2009-2011. Dette er et 3-årig kommunalt prosjekt som tar for seg omorganisering av
egen tjeneste. Hovedfokus er å snu institusjonsbasert omsorg i etaten til hovedvekt på hjemmebaserte tjenester, og å forberede kommunens
tjenester til Samhandlingsreformen.
Målsetting :
1.
Alle skal få bo hjemme så lenge som
mulig
2.
Brukere og pårørende skal møte en
samordnet tjeneste.
2.
Kompetanse og kvalitet skal være vårt
varemerke.
•

Omsorgsetaten arbeider med samhandling internt i
etaten og over etatsgrenser i kommunen, og vi deltar i
et prosjekt med Enontekio kommune. Etaten forbereder overgang til samhandlings -reformen som setter
krav til systematisk, kvalitetssikker intern organisering,
og til å utvikle nye tjenestetilbud innenfor helse og sosial. Videre samhandler vi med Fylkesmannen både
mht lover og bestemmelser, rekrutteringsarbeid og
kompetansebygging, veiledning og motivasjon, bla.
prosjektdeltakelse. Vi deltar i flere interkommunale
samarbeidsprosjekter med Balsfjord og Lyngen kommune, og med NAV.
Befolkningsutvikling
Storfjord kommune er som landet for øvrig inne i
eldrebølgen. Tallene i aldersgruppen 70 til 90 + øker
kraftig, og det er denne gruppen Omsorgsetaten har
særlig ansvar for. Kommunen må, i likhet med andre
kommuner, bygge ut bo- og pleieplasser etter 2015,
som regnes som et milepælår i denne utviklinga. Det
er aktuelt å starte arbeidet med boligtun for eldre. Dette er ikke lagt inn i budsjett 2011.

Arbeid med rekruttering av helsearbeidere og
kompetanseoppbygging i samarbeid med UiTø,
Nord-Troms studiesenter og Fylkesmannen i
Troms. Tjenesten merker nedgang i antall kvali- Storfjord kommune er en reiselivskommune, som
medfører at mange eldre flytter til kommunen, og som
fiserte helsearbeidere, det har til tider vært
vil øke hjelpebehovet ytterligere. Oppholdskommunen
vanskelig å rekruttere sykepleiere.
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Tabell 9.1 Befolkningsutvikling – KOSTRA-tall 2015 - 2030
Årstall

I alt

0–5 år

6–15 år

16-19 år

20–24 år

25–66 år

67-79 år

80-89

90+

1939 Storfjord

2015

1 971

119

247

110

114

1 069

235

68

9

1939 Storfjord

2020

2 012

120

231

105

123

1 024

319

76

14

1939 Storfjord

2030

2 086

119

232

92

114

999

363

149

18

har ansvaret for å yte tjenester og bistand også i ferie
og fritid.

mill. kr i sak 38/10, Inndekning av restbeløpet
( kr 870.244) ble lagt på etaten. Det lot seg ikke
gjennomføre, fordi nye oppgaver med dekning
innenfor etaten ble vedtatt, jfr. pkt. 2.

9.3 Resultatvurdering
•

I k.sak 50/10 22.09 ble det vedtatt å opprette
BPA - ordning fra 01.10.10, som innbefattet
4,75 årsverk. Dette ble på nytt vedtatt ved at
etaten skulle finansiere ordningen innenfor eget
budsjett. Dette utgjør ca 400 000 kr., som er
belastet hjemmetjenesten.

•

Brukerbetaling, inntekter hjemmetjenesten, ble
budsjettert med 84 755 kr for høyt.

•

Skibotn omsorgssenter har store deler av året
hatt underbelegg på 2-3 beboere, og dette har
medført at budsjettert inntekt vederlag, en differanse på 269 500 kr. ikke er kommet inn. I tillegg så har pleiebehovet økt kraftig, de beboerne som kommer inn på sentrene er svært
pleietrengende. Til tider har vi hatt mangel på
sykepleiere, dette har medført uforutsette overtidskostnader, med et totalt overforbruk på 42
864 kr.

Økonomi
Hele etaten kommer ut med et overforbruk på 755
540.000 kr, dette har følgende årsaker:
•

Omsorgssjef ansvar 1.300 viser et overforbruk
på 870.244. I k.sak 086/09 ble det budsjettert
med 3 mill.i inntekter - salg av sykehjemsplasser 2010. Det viste seg at dette ikke var gjennomførbart, og kommunestyret innvilget 1,968

Dagtilbud: Begge omsorgssentrene har et utvidet dagtilbud,
bemannet med eget personale, og åpent for både beboere på
senteret og de som bor hjemme.
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Av slike årsaker har det ikke vært mulig å holde etablerte stramme budsjettrutiner i etaten. Etaten har gjennom flere år deltatt i nedtaking av rammer slik alle etater har gjort, og det er ikke rom for å finansiere nye
store oppgaver gjentatte ganger innenfor Omsorgsetaten, slik vedtak ble i 2010. Men avdelingene har fulgt
opp etablerte stramme økonomirutiner.

Omsorgsetaten
Prosjektmidler 2010
Omsorgsetaten har god kompetanse på prosjektarbeid, både søknader, gjennomføring og rapporteringer. Vi har årlig innhentet store økonomiske ressurser
til tjenesten. Dette har gitt oss muligheten til å prøve ut
mange nye arbeidsområder som har gitt brukerne
gode tjenester, og som har vært med på å utvikle tjenester. Videre får vi ofte innspill der dette arbeidet
trekkes frem som god omdømmebygging og rekruttering for kommunen. Søkere på stillinger har ofte det
fokus når de kontakter oss.

Tabell 9.2 Prosjektsøknader 2010

Tjenestene
Vi arbeider kontinuerlig med å holde fast ved og utvikle gode tjenester for våre innbyggere innenfor det lovverket som styrer virksomheten. Vi forsøker å være
oppdatert på tidsmessige lover og bestemmelser, jfr.
St.melding 47 Samhandlingsreformen og St.melding
25 - Mestring, muligheter og mening.
Internkontroll, kompetanseutvikling og arbeid med å
redusere sykefravær / øke nærvær er prioriterte oppgaver. Sykefraværet er redusert, i 4.kvartal 2010 var
det på 10,4 %, men fellesmålet i kommunen er 7,5
%. Avdelingene har fokus på kultur, fritid og fysisk aktivitet. Det er etablert flere turgrupper, samtalegrupper
og aktivitetsgrupper, der folk samles til aktiviteter sammen med fagfolk.
Arbeidet med omsorgsplanen / eldreplanen / samhandlingsreformen skal fortsette.

Prosjekt

Finansiør

Tilskudd

Den kulturelle spaserstokk

Kulturdep.

20 000

Frivillighetsentralen

Adm.dep.

240 000

Miljøvaktmester

Fylkesm i Troms

400 000

BPA PU-tjenesten

RO senter

200 000

Ressurskrevende brukere

Helse- og sos.dep

3 596 000

Tilskudd utviklingshem

Helse- sos.dep.

7 980 000

Samhandlingsreformen

Helse- sos.dep.

113 000

Rekrutteringsmidler

Fylkesm i Troms

Til sammen

140 000
12 689 000

9.5 Resultatvurdering for 2010
Resultatvurdering i henhold til politiske vedtak:
Etaten rapporterer til styret helse- sosial i egen sak
”Rapportering politiske vedtak i Styret for helse og
sosial ”, en gang i året.
Målsettinger 2010 - årsmelding 2009:

Arbeidsmiljø
•
Vennlighet, høflighet, trivsel, fellesskap, involvering skal være tjenestens varemerke.
Økonomi
•
Videreføre utadrettet og kreativ virksomhet og
Etaten har utviklet en sunn og forutsigbar økonomistyengasjement.
ring i alle avdelinger, som til en viss grad gir rom for
•
Arbeide med å redusere uønsket deltid.
nye utfordringer og omprioriteringer. Dette har imidlertid en grense for å påta seg nye oppgaver internt i etaVurdering: Dette er tema på alle personalmøten. Dersom etaten samlet skal redusere i driftskostter, og inne som delemner på kurs og konferannader fra 2010 nivået, så må tjenester reduseres og /
ser. Vi deltar aktivt i relaterte prosjekt, som Kvaeller opphøre. Det er store muligheter for å søke ekslitetskommuneprosjektet og Langtidsfrisk. Etatern finansiering og prosjektmidler, men det krever god
ten har nådd langt i arbeidet med å fjerne
kapasitet i tjenesten for å iverksette dette.

9.4 Konklusjon
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uønsket deltid, der alle som ønsker det skal ha
minst 50 % stilling.

•

•
Redusert sykefravær / økt nærvær i jobben
•
Arbeide mot kommunens felles mål om redusert •
sykefravær til 7,4 % i alle avdelinger. Fokus på
IA, arbeidsmiljø og det å ivareta god bemanning
i tjenesten.
•
•
Gjennomføre fritids- og fysisk aktivitet i arbeidstiden for flest mulig ansatte.
•
Fleksible arbeidstidsordninger utprøves
•
Vurdering: Arbeidet med å nå kommunens fel•
lesmål er ikke nådd. Etaten fortsetter uopphørlig
med dette fokus og gjennom tett IA-oppfølging
•
( inkluderende arbeidsliv). Avdelingene utvikler
kompetanse på alternative turnusordninger og
prøver dette ut.
Kompetanseutvikling / kvalitetsutvikling
•
Arbeide med kompetanseheving, temadager og
rekruttering i alle avdelinger.

Sansehage: Hvert år gjør pårørende, beboere og ansatte ved
Skibotn omsorgssenter sansehagen i stand. Resultatet er blant
annet muligheten til å ta opp nypoteter fra eget potetland.
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Videreutvikle tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.
Fortsette med innføring og opplæring i Profil,
Notus og elektronsik plan og rapport.
Gjennomføre lokale verdier og tradisjoner i tjenesten, holde kulturfokus, fokus og tiltak på fritids- og fysisk aktivitet i alle avdelinger.
Videreføre arbeidet med kvalitetssikring, internkontroll, etablering av prosedyrer og systemer,
trygge arbeidsplasser.
Gjennomføre systematisk brukerundersøkelse i
minst tre virksomheter.
Ansette flere menn i omsorgyrker, rekruttere og
beholde kvalifiserte ansatte.
Utvikle prosjektkompetanse.
Vurdering: Avdelingene arrangerer felles fagdager, der målet er en fagdag hver 2.mnd. Vi har
en gruppe som arbeider med samordning internt i etaten, og vi deltar i samhandlingsgrupper på tvers av etatene. Arbeidet med å innføre
Profil og Notus som dataverktøy, og opplæring
av alle brukere, er i gang. Dette vil kreve ressurser til opplæring og har prioritet også i 2011.
Arbeidet med kvalitetssikring og internkontroll
har prioritet, i samarbeid med BHT
(bedriftshelsetjenest) dette året. Vi har ikke
gjennomført større brukerundersøkelser, men
kartleggingsteamet arbeider systematisk med
alle brukere +75 år, og har gjennomført en kort
brukerundersøkelse for de som bor på institusjon og hjemmeboende eldre som har hjemmetjenester.

Andre tiltak
•
Evaluere og videreutvikle eldreplanen, foreslå
utviklingstiltak, styrking av hjemmebaserte tjenester og støttekontaktordninger, redusert institusjonsfokus.
•
Videreutvikle Nærmiljøsentral på Valmuen, Skibotn og Elvevoll, og etablere og videreutvikle
samarbeid med frivillige lag og foreninger.

Omsorgsetaten
9.6 Målsettinger for 2011
•
•
•
•
•
•
•
Turgruppe: Brukertjenestens turgruppe gir tilbud til alle
kommunens innbyggere som har et ønske om å delta på
tur i fellesskap med andre.

•
•
•

•
•

Fokus på jobbnærvær. Redusere samlet sykefravær til 7,5 %.
Fokus på trivsel, fellesskap, høflighet, vennlighet og kreativitet.
Gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelser i 3 avdelinger.
Gjennomfør brukerundersøkelse samlet for alle
avdelinger.
Arbeide med rekruttering og kompetanseutvikling.
Videreutvikle omsorgsplanen / eldreplanen
Forberede organisasjonen for samhandlingsreformen.
Holde fokus på internkontroll, kvalitetssikring og
HMS-arbeid.
Etablere sekretærkompetanse i etaten.

Gjennomføre flere på arbeidsutprøving og prioritere tilbud til lærlinger.
Styrke og utvikle fritidskontakt- og avlastningsordninger og tilrettelagt arbeid.
Kjøpe inn bil som kan frakte rullestoler, og etablere intern skyssordning.
Vurdering : Arbeidet med eldreplanen / omsorgsplanen er gjennomført slik at Eldreomsorgen nå er snudd fra fokus på institusjon til
hjemmebaserte tjenester. Dette krever oppfølging og stadig fornying. Frivillighetsentralen er
etablert med daglig leder og eget styre, og møteplassene er etablert på Skibotn, Oteren og
Elvevoll. Dagsentrene på omsorgssentrene er
etablert både på Åsen og Skibotn. Skyss til og
fra dagtilbud er en stadig utfordring i en distriktskommune. Arbeidet med fritidskontakt er i
god rutine, med egen fagleder, og vi får stadig
henvendelser fra brukere som ønsker denne
tjenesten.
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Plan– og næringsavdelingen

10.1 Innledning

Tornedalsrådet
•
Et fora for de nordlige kommunene på finsk,
svensk og norsk side møtes for kontakt mot
næringsutvikling i nordlige sonegruppen.

Plan og næringsavdelingen hadde stor aktivitet også i
2010 med mange oppgaver innen sin avdeling. Avdelingen hadde 8 ansatte, fordelt med 3 fast ansatte og 5
Nordkalottsenteret
prosjektstillinger som utgjør ca 7 årsverk.
•
Det har vært avholdt mange møter i forhold til
etableringer og oppstart av nordkalottsenteret.
Årsverk: 7,05
Antall ansatte: 8
Treriksrøysa
Menn: 6
Kvinner: 2
•
Kommunen er jobber sammen med fylkesmannen i Troms, Lappin Liitto og statelige interesStorfjord kommune har et næringsfond som utdeler kr.
senter fra svensk side om verneplan for Treriks1 000 000,- tilskudd hvert år. Sakene blir behandlet i
røysa.
næringsutvalget. Det ble behandlet 50 saker i forholdt
til næringsfond i kommunen. Troms fylkeskommune
gir årlig fondsmidler til utdeling i fylket. I 2010 hadde
Storfjord kommune kr 430 000,- som ble brukt på
næringsprosjekter i kommunen.

10.2 Arbeidsoppgaver i avdelingen
Ishavsbanen
•
Det har vært gjennomført møter i forskjellige
arena i Finland, Sverige og Norge. Kommunen
har også avholdt seminar et seminar hvor det
var deltakelse fra Stortinget, Northland Resources, fylkeskommunen og bedrifter i regionen
med muligheten for en utvikling Ishavsbanen.
Informatører: Anna-Maria Feodoroff (f.v), Elli Feodoroff, Oskar
Naimak og Fredrik Rasmussen jobbet på turistinformasjonen i
Storfjord sommeren 2010.
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Regionalt Utviklings Program
•
Hvert år sendes det inn søknader om finansiering gjennom RUP, ved bevilgning er det kommunen som har oppfølging og innrapportering
av prosjekter som er finansiert gjennom RUP
Vestersia prosjektet
•
Det var stor aktivitet i 2010 med mange møter
med personer som ønsket å gjøre noe med sine
ideer og etableringsplaner. Prosjektet ga en
posetiv opptur for denne delen av kommunen.
Prosjektet har sin avslutning i 2011

Penger fra Riksantikvaren: Birger Mikkelsen (i grønt) og hans
arbeidslag fra Nord-Norsk fartøyvernsenter feirer at den første
sesongen med restaurering av nothjellen på Rasteby er fullført.

Interregprosjektet Lapland Arctic Europe
•
Et samarbeidsprosjekt på tvers av grensene og
som føyer seg sammen med utvikling av turisme med Finland, Sverige og Norge
Nothjellen – Rastebykaia
•
Prosjektet har fått sin betydning gjennom at det
er den siste Nothjellen som lar seg restaurere i
Nord Troms, fylkeskommunen er finansiør og
kommunen har prosjektoppfølgingen og regnskapet.

Reiselivsforum
•
Dette forumet oppsto etter at det var avholdt
møte i næringsforumet og flere interessent for
etablering av turisme tok tak i muligheten. Det
ble etter hvert enighet om å lage en reiselivsplan for Lyngenregionen hvor også Lyngen
og Kåfjord er med.
Planarbeid
•
Kommuneplanen er under ferdigstillelse. Det ble
avholdt mange folkemøter i 2010 hvor man ønsker at befolkningen skal være delaktig i planen.
•
Reiselivsplan – planarbeidet utføres av Børge
Berglund og ferdigstilles vår/sommer 2011
•
Kystsoneplanen for Storfjord, Kåfjord, og Lyngen kommuner har hatt kontortilhørighet på rådhuset i Storfjord. prosjektet avsluttes sommer/
høst 2011

Næringsforum
•
I 2010 ble det avholdt flere møter med nærings- Næringsetablering
livet i dette forum. Reiselivsplanen hadde sin
•
Kommunen har hatt flere forespørsler og direkte
fødning etter et slik møte.
kontakt for hjelp med finansiering og tomter.
Turistinformasjon
•
Kommunen har totalt ansvar for gjennomføring
og evaluering av turistinformasjonen. Største
delen av næringslivet som har tilhørighet og
bruk av denne tjenesten var fornøyd med gjennomføringen i 2010

Kollektivgruppa
•
Kommunen har hatt møter om gang og sykkelveger, bussforbindelse i kommunen og mot
Tromsø. Cominor trakk seg fra forumet da de
mistet kjøringen i Nord Troms

33

Plan– og næringsavdelingen
Småkraftplan
•
Avdelingen har hatt flere søknadsrunder til
driftsstyret i saker innkommet rundt høringsrunder.
Næringsselskap InterPolar
•
Et samarbeidsprosjekt med Lyngen kommune,
Kåfjord kommune, Statskog og IntekLyngen AS
Grenseløs Nord
•
Et helseprosjekt som gjennomføres i kommunen med midler gitt av Helsedirektoratet og fylkesmannen i Finmark.
.
Tolke og oversettingsoppgaver
•
Avdelingen har vært behjelpelig for oversettinger av rapporter og kontakter fra Finland
Skog og utmarksforvaltning
•
Avdelingen har oppsynet med elg, skog og rydding av stier mm.

Grenseoverskridende: Ambulanse– og redningstjenestene på
Nordkalotten møtes til sitt første grenseoverskridende fellesmøte
i Levi 14. desember 2010.

10.3 Økonomi
Tabell 10.1 Økonomisk resultat for Plan og næringsavdelingen

Jordbruk
•
Avdelingen saksbehandler søknader til fylkesmannen, primærnæringssaker til næringsutvalget, utmarksforvaltning, GIS og er delaktig i
planoppgaver
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Netto regnskap

Netto budsjett

Tiltak for
næringsutvikling

1092 903,41

1 072 279,00

(20 624,41)

512 099,91

531 031,00

18 931,09

314,34

86 547,00

86 232,66

303 918,67

447 214,00

143 295,33

1 909 236,33

2 137 071,00

227 834,67

Landbruk
Landbruksvikar
Skogmester

REVIT – Dak tegninger etc
•
Bistår med arkitektiske oppgaver.
Interkommunalt samarbeid
•
Det har vært gjennomført møter i regionen med
fokus på næringsutvikling

Ansvar

Sum

Avvik

10.4 Prosjektoppfølging
•

Kommuneplanarbeid, avdelingen har ansvaret
for arbeidet som i sin helhet vil bli ferdigstilt
2010/2011

•

Ishavsbanen, Rambøll AS gjennomfører et Interreg-prosjekt.

•

Nordkalottsenter første fase,

Plan– og næringsavdelingen
Måloppnåelse: Hovedrapport
gjennomføres og fremlegges føste del
•
2010, det pågår kjøp av bygg for oppstart
av senteret vår/sommer 2011
•
•

•

•

Det gode liv på Vestersia, Måloppnåelse: Hovedprosjekt gjennomført, ny søknadsrunde og
videreføring av prosjektet.
Kystsoneplan, prosjektet er ikke avsluttet, prosjektleder gikk over i annen stilling. Kystsoneplanen er et interkommunalt prosjekt som nå er
i en avslutningsfase med og skal ferdigstilles
sommer 2011

•
•
•

•
Sentrumsplaner:
•
Skibotn, intensjon er å bli ferdigstilt våren/ •
sommer 2011
•

10.5 Målsettinger 2011
•
•

•

•

som prosjektet har potensiale for i fremtiden.
Flere av prosjektene som ikke ble ferdig i
Vestersia prosjektet blir ferdigstilte
Planavdelingen får gjennomført reguleringsplanene som ligger for en god utvikling av kommunen.
Få prosessenen for gjenstående sentrumsplaner i gang
Ferdigstille kystsoneplanen
Videreføre jobben med Ishavsbanen Kolari/
Skibotn.
Ferdigstille reiselivsplan for kommunen og med
mulig utvidelse med kommunene Kåfjord, Lyngen og Balsfjord.
Få merket og kartlagt turstier i kommunen
Arbeide for flere arbeidsplasser i kommunen
Ferdigstillelse av boligtomter
Kartlegge og gjøre ferdig planer for næringsarealer
Ferdigstillelse av mekling i Skibotndalen

Kommuneplanen ferdigstilles vår/sommer 2011
Nordkalottsenteret, får sin oppstart og etablering, avdelingen jobber videre med muligheter

”Felles satsing: Arbeidsgruppa bak ”Felles reiselivsplan for

Lyngenregionen”. Fra Storfjord deltar Tone F Seppola, Stein-Are
Engstad og Riitta Leinonen.
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Driftsetaten

11.1 Innledning
Driftsetaten omfatter oppmåling, vann og avløp (VA),
veier, bygg, brann, renovasjon og renhold.
Plan- og driftsstyret er etatens politiske organ. Det er
blitt avholdt 11 møter og behandlet 146 saker i 2010.
Styret består av leder Odd Geir Fagerli, nestleder Veronica Bakke, og medlemmene Gro Lieben Kvalberg,
Kåre Eriksen og Tore Isaksen.
Årsverk: 21,4
Antall ansatte: 25
Menn: 14
Kvinner: 11

som er delt inn i tre enheter: 1) Kommunalteknikk, 2)
Bygg og 3) Brann/redning. Etatens tekniske fagpersonell betjener alle driftsenheter i kommunen.
Etaten har også brukt konsulenttjenester til gjennomføring av større tiltak/prosjekter vedtatt av kommunestyret. Nordnorsk Byggekontroll AS (NNBK) har vært
benyttet til å tegne/prosjektere bygg, til kontraktsforhandlinger og å være behjelpelig med byggeledelse.
Andre tiltak som NNBK er benyttet til er som følger:
•
•
•
•
•
•

Tilbygg Hatteng skole (Flerbrukshallen)
Nybygg - Bolig Engstadjordet
Tilbygg Skibotn skole
Tilbygg Furuslottet barnehage
Nybygg - Ungdomsklubben ved Hatteng skole.
Utenomhusarbeid ved Rådhuset

Driftsavdelingen har mistet 20% på byggeavdelingen
pga uttak AFP, men samtidig styrket GIS/line matrikkel
med 20%. Sekretær 100 % tiltrådte i oktober. Feier 20 Andre konsulenttjenester er:
% engasjement.
•
Entreprenør Bygg i Nor som har utført arbeider
på helsehuset Oteren.
Likestilling
•
Entreprenør Snekkerne A/S som bygde tilbygg
Etaten har et lite overtall menn (56 % menn og 44 %
ved Furuslottet barnehage og Skibotn skole.
kvinner). Ingen menn er renholdere (bortsett fra en
•
Entreprenør TNT er involvert i utenomhusarbeimannlig vikar) og ingen kvinner jobber som vaktder ved rådhuset.
mestre. Det er ingen bevisst strategi å rekruttere for
•
Sweco som har vært engasjert i veiprosjekter
denne fordelingen av kvinner og menn.
som vei i Steindalen og kryss Oterbakken.
•
Asplan Viak som har utført følgende:
Trykkreduksjonskummer Skibotn
11.2 Organisering
Trykkøkningsstasjon – Nettanalyse
Trykkøkningspumper Apaja.
Etter vedtak i kommunestyret 14.04.10 ble det foretatt
en organisasjonsjustering. Driftsetaten er en egen etat
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Brann samarbeider en del med Nord-Troms kommuKommentarer /forklaring
ner. Særlig innen feiing. Renhold bruker ASVO Oteren Driftsetaten hadde et stort overforbruk i 2010. Det er
og renholdsfirma i Lyngen ved behov.
flere årsaker til at resultatene ser slik ut. Det er budsjettert med mer inntekter enn det som faktisk kom
inn. Videre er det gjennomført vedlikehold, oppgrade11.3 Resultatvurdering
ringer og tiltak som det ikke har vært tilstrekkelig dekning for, som bl.a. etablering av midlertidig mottak av
Tabell 11.1 Økonomisk resultat for Driftsetaten 2010
septikslam på industriområdet Hatteng, vedlikehold på
Netto
Netto
Ansvar
Avvik
regnskap
budsjett
Oteren barnehage da det ble byttet gulv på 0–3 års
Driftssjef
572 543,36
463 242,00
(109 301,36)
avdelingen samt at det ble montert gulvvarme, og omfattende ombygging av Furuslottet barnehage. SkoleOppmåling
1 554 414,48
1 479 360,00
(75 054,48)
ne på Hatteng og Skibotn har også vært gjennom en
Naturskade
125 000,00
(125 000,00)
byggeperiode med tilbygging. Avviket her skyldes maBrannvern
2 445 003,11
2 240 161,00
(204 842,11)
teriell og vedlikeholdsutgifter. Videre er det er store
Feier
(172 547,88)
85 524,00
258 071,88
overskridelser ift budsjett på brøyting og strøing. OverVannforsyning
(642 135,81)
(689 518,00)
(47 382,19)
skridelsene skyldes også at alle PCB-rør i veglysene
Oteren kloakkrenseble skiftet ut pga at det ikke lenger er tillat å bruke de
832 236,29
715 404,00
(116 832,29)
anlegg
gamle. Bruk av vikarer til renhold har medført overforAndre
(566 724,75)
(897 065,00)
(330 340,25)
avløpsrenseanlegg
bruk spesielt mht vikarlønn da flere renholdere har
Renovasjon
91 111,24
744,00
(90 367,24)
vært langtidssyke.
Havner

3 897,46

40 477,00

36 579,54

2 579 935,49

1 922 498,00

(657 437,49)

335 134,81

162 410,00

(172 724,81)

Hatteng skole

3 187 992,81

2 984 136,00

(203 856,81)

Skibotn skole

1 678 279,87

1 426 943,00

(251 336,87)

Vestersiasenteret

734 212,33

574 482,00

(159 730,33)

Oteren barnehage

299 123,76

230 227,00

(68 896,76)

Navn på prosjektet

Finansiør

Furuslottet bhg

401 353,25

266 379,00

(134 974,25)

Trafikksikkerhet 2010.

Troms Fylkes

Utleieboliger

199 647,74

(113 376,00)

(313 023,74)

Prestebolig

14 054,45

(39 812,00)

(53 866,45)

Vegrekkverk
Trafikksikkerhet 2009.

Trafikksikkerhetsutvalg
Troms Fylkes

Lyngenfjord

48 759,44

206 433,00

157 673,56

Vegkryss Kitdal/Signaldal
RR 19/08 – tilskudd til Indre

Trafikksikkerhetsutvalg
Troms Fylkeskommune,

Tannlegebygget

(39 122,66)

(60 487,00)

(21 364,34)

Storfjord og Skibotn vannverk

næringsetaten

Oteren
næringsbygg

(80 891,00)

Bolig og miljø

369 121,75

520 647,00

151 525,25

1 140 468,35

590 383,00

(550 085,35)

2 558,95

55 543,00

52 984,05

Valmuen utleiebygg

378 850,76

200 635,00

(178 215,76)

Åsen
omsorgssenter

840 906,54

562 969,00

(277 937,54)

Veger
Veglys

Kommunens inntekter er fra landing av asfalt til veier,
leieinntekter, festeavgift og positive tall på grunn av
mindre bruk av lønnsmidler (20 % engasjement feier).
Eksterne prosjektmidler
Tabell 11.2 Eksterne prosjektmidler
Sum
199.420

108.202

2.366.250

Kommunehuset
Idrettsanlegg

-

80 891,00

Vegrekkverk er montert på Parasveien. Tilskuddet var
begrenset til kr 200 000.
Planlegging vegkryss Kitdal/Signaldal er fullført. Tilsagnet var på totalt kr 480 000.
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Musikkbinger
•
2 stk musikkbinger ble anskaffet. En ved Hatteng skole og en ved Skibotn skole. Kjøpt inn i
2010 og tatt i bruk mars 2011.
Tilskudd vannverk - RR 19/08 – tilsagn kr 3 155 000 jfr Riving av bygg
sak 43/08 i fylkesrådet. Det ble søkt om forskuddsut•
Gamle Lyngenfjord hotell ble revet i 2010. Dette
betaling kr 3 mill (29.06.10).
kostet kr 400 000 eks mva.
•
Bolig 13 ble sanert. Boligen ble benyttet som
brann/øvelsesobjekt av det lokale brannvesen.
11.4 Tjenestene
Tomten skal gi plass til ny ungdomsklubb.
Åsen Omsorgssenter
Oppmåling
•
Nytt inngangsparti, belegg og veggmaling til
•
19 tinglyste matrikkelenheter (målebrev/
sitteplass i inngangsparti. Noe innleid hjelp i
matrikkelbrev)
tillegg til arbeid i egen regi.
Skibotn omsorgsenter
•
Alle badgulv ble oppsparklet med bedre fall mot
Byggesaker
sluk. Sammen med det ble det også lagt nye
Helsehuset Oteren
belegg. Innleid hjelp.
•
Ombygd underetasje til fysioterapi. Tatt i bruk
Oteren Barnehage
ved årsskiftet 2010/2011.
•
Nytt gulv med varmekabler i 0-3 års avdelingen.
•
Ombygd av inngangsparti 1.etgasje.
Kommunale boliger
•
Entreprenør Bygg i Nor: Kontraktssum kr
•
2 boliger ble totalrenovert innvendig. Bolig 15 i
1 760.000 eks mva.
egen regi. Mange av boligene bærer preg av
Furuslottet Barnehage
forsømt vedlikehold. Bolig 10 ble renovert i
•
Tilbygging/ombygging.
•
Entreprenør Snekkerne A/S: Kontraktssum kr
3 254 545 eks mva.
Skibotn Skole
•
Tilbygg/ombygging
•
Entreprenør Snekkerne A/S.
•
Oppstart ombygging i 2010. Ferdigstillelse høsten 2011.
Hatteng skole
•
Boligprosjekt avsluttet sitt arbeid med vindusskifting ombygging av inngangsparti.
•
Malte veggflater og nytt gulvbelegg på skolekjøkkenet. Skolekjøkkeninnredningen ble skiftet.
Arbeidet er utført i egen regi.
Rådhuset utomhusarbeider
•
Entreprenør TNT startet arbeidet i 2010, ferdigNye uteområder: Oppgraderinga av uteområdet ved Storfjord
stiller arbeidet sommeren 2011.
rådhus starta opp i 2010.
•
Kontraktsum kr 1.490 000 eks mva.
Fylkeskommunen ble invitert til å igangsette anleggsarbeidene i krysset i 2010 sammen med kommunen,
men svarte ikke på henvendelsen fra kommunen.
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egen regi, og noe innleid hjelp.
Tabell 11.4 Sykefraværsutvikling brann og redning
Skolehytte
•
Denne ble ferdigstilt innvendig, bortsett fra mon1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
tering av innvendig trapp til 2.etasje, samt mini10,2
0,0
0,0
83,3
kjøkken og røykvarsler. Utvendig gjenstår bygging av mindre uthus (toalett og vedskjul).
Gjennomsnitt sykefravær for brann og redning i 2010:
Brannstige skal monteres våren 2011.
23,4 %
26 byggesaker er behandlet. Det var stor arbeidsmengde på byggesaksbehandler. Ved flere anledninger var det behov for å leie inn hjelp for å være i stand 11.5 Målsettinger for 2011
til å gjennomføre tiltak.
•
Komme à jour med oppmålingssaker og fremVedrørende startlån er 17 saker behandlet i 2010.
festing av tomter.
•
Komme i gang med kartlegging av vann og avVedrørende tilskudd ble 4 saker behandlet i plan- og
løpsledninger og få registreringene inn i digitale
driftsstyret.
kart.
•
Få gjennomført alle tiltakene som står på tiltakslisten. I tillegg til mindre tiltak som ikke står på
Brann
denne listen, herunder for eksempel brøytekontStorfjord brann og redning har i dag to stasjoner. En
rakter som løper på 8. året, og spuntvegg og
på Hatteng med 12 konstabler, og en i Skibotn med 4
bølgedemper Skibotn kai.
konstabler. Gjennomsnittlig oppmøte ved utrykning
•
Avklaringer mht økt behov for renhold som religger på 30 – 50 %. Kommunen holdt et 2 dagers kurs
sultat av økning i areal (Skibotn skole, Furuslotfor kommunale brannvernledere hvor også deltakere
tet barnehage, m.v).
fra næringslivet deltok. Kurset ble avholdt på rådhuset.
•
Oppgradering av den branntekniske statusen på
noen større bygg. Beløpet kan være i størrelStorfjord brann og redning har på utstyr- og opplæsesorden 2 million. I dette arbeidet ligger oppringssiden ikke tilfredsstillende beredskap. Det har
gradering av bygg til dagens teknisk forskrift
vært utskiftninger av mannskap noe som fører til kur(TEK10).
sing og internopplæring på nytilsatte. Dette fører igjen
•
Utarbeidelse av vedlikeholdsplan for kommunatil økte utgifter.
le bygg. Dette er blitt forsømt tidligere år. Rådmannen har nå bedt om et tverrfaglig arbeid
mellom etatene som også inkluderer NAV. ForSykefravær
svarlig renhold av kommunale bygg.
•
Brann ønsker å se på muligheten til å selge fleTabell 11.3 Sykefraværsutvikling drift
re tjenester. Noen tanker er sjekk av pulver ap1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
parat, men før det skjer må vi få godkjenning av
revisjonen og politikerne.
4,6
5,1
5,0
10,3
Gjennomsnitt sykefravær for driftsetaten i 2010:
6,25 %
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