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Eierskapsstrategi for Storfjord kommune

2015/1262

PS 91/16

Etablering av p-plass til skuterløype, Søreng Gård
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2016/57

2016/1

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2016/57 -16

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

14.11.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
85/16

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
23.11.2016

Referatsaker formannskapet 23. november 2016

Saksopplysninger
1.
2.
3.
4.

Fra skatteoppkreveren - periodisk oppgjør oktober 2016
Fra Alkontroll - befaringsrapport skjenkebevilling/røykeforbud
Protokoller fra lokale lønnsforhandlinger 2016
Fra Nord-Troms Regionråd - protokoll fra møte 10. november 2016

Rådmannens innstilling
Sakene ble referert.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1287 -64

Arkiv:

151

Saksbehandler: Viggo Døhl
Dato:

14.11.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
86/16

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap
Storfjord kommunestyre

Møtedato
23.11.2016

Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjettet
Saksopplysninger
Det er behov for å regulere en del av investeringsprosjektene som ikke har hatt framdrift i
henhold til årsbudsjett 2016. Prosjektene overføres til 2017 og vil komme opp som
reguleringssak tidlig i 2017.
I tillegg endres finansieringen av prosjekteringskostnadene for Valmuen i 2016 til avsatte
fondsmidler fra tidligere utbetalt forsikring.
Rådmannens innstilling
Formannskapet tilrår kommunestyret å vedta slik budsjettregulering av investeringsbudsjettet for
2016:
1. Det tas ikke opp grunnlån på kr 7 mill i 2016 til boligbygging i egen regi, men
låneopptaket utsettes til 2017.
2. følgende investeringsprosjekter nedjusteres i 2016:
Budsjettregulering
Investeringsbudsjettet
KONTO

02350.662.345.1000
02705.664.350.1002
02350.7711.381.1006
02705.625.301.1008
02350.722.221.1010
02705.625.301.1011
02350.762.322.142
02350.730.265.171
02350.730.261.186
02350.710.222.716
02350.773.261.739
02350.662.345.741
02705.740.283.743
02350.745.393.763
02350.772.273.778
07701.772.273.778
09480.772.273.778
09100.990.880.999

TEKST

ØKTE UTG./
RED. INNT.

Oppgradering vannmledning Vestersia
Forprosjekt avløpsrensing Skibotn
Strakstiltak svømmebasseng Hatteng
Utvikling nytt boligfelt Hatteng
Områdesikring Furuslottet barnehage
Forprosjekt sentrumsplan Hatteng
Kommnale veier reasfaltering
Kommunale boliger
Ombygging avlastingsbolig
Brannteknisk kommunale bygg
Generell oppgradering Åsen inkl vent.
Vann og avløp Oteren generelt
Omgjøring fremfesteforhold
Utvidelse Skibotn kirkegård
Valmuen oppbygging
forsikring Valmuen
Bruk av fond forsikring
Bruk av lån
BALANSE
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RED. UTG./
ØKTE INNT.
200 000
1 000 000
2 250 000
150 000
40 000
450 000
100 000
250 000
300 000
1 400 000
600 000
700 000
50 000
550 000
6 835 000

7 785 000
950 000
8 040 000
15 825 000

15 825 000

REV.
BUDSJETT
300 000
200 000
750 000
150 000
260 000
50 000
400 000
750 000
600 000
800 000
100 000
950 000
-950 000
-11 830 976

BUDSJETT
FØR
500 000
1 200 000
3 000 000
300 000
300 000
500 000
500 000
1 000 000
300 000
2 000 000
1 400 000
700 000
150 000
550 000
7 785 000
-7 785 000
-19 870 976

5

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2016/503 -11

Arkiv:

151

Saksbehandler: Viggo Døhl
Dato:

14.11.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
87/16

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap
Storfjord kommunestyre

Møtedato
23.11.2016

Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for Storfjord kommune 2017
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Gebyrregulativ og betalingssatser
2 Brev fra Avfallsservice AS Renovasjons-/slamgebyrer 2017

Saksopplysninger
Gebyrer og betalingssatser har tidligere år vært en del av budsjettvedtaket. Fra og med
budsjettåret 2017 fremmes sak om endringer i gebyrer og betalingssatser som en egen sak og
budsjett 2017 bygger på priser og satser i denne saken. Ved å legge fram egen sak om gebyrer
og betalingssatser sikres det at betalingssatser og priser blir endret i takt med kommunal deflator
som hensyntar forventet lønnsvekst og generell prisstigning. Det er også viktig å sikre at
kommunestyret har oversikt over hvilke priser som er vedtatt. Det vil også medføre at det finnes
en samlet prisliste som gjør at innbyggere på en enkel måte kan finne priser og satser for ulike
tjenester.
Gebyrer og betalingssatser som ligger under plan- og driftsetaten ble sist justert i sak 34/16
22.06.2016.
Gebyrer i tilknytning til vann, avløp og feiing er holdt uendret i forhold til justeringen som ble
foretatt i juni. Disse gebyrene bestemmes ut fra selvkostprinsippet og det ser foreløpig ut for at
nivået på gebyrene er opp mot taket for selvkost og det er midler på selvkostfondene som er
avsatt tidligere år.
Gebyrer for renovasjon og slam er basert på vedtak i styret for Avfallsservice AS.
Renovasjonsgebyrene er økt med 2,5%, som er lik anslått kommunal deflator for 2017, mens
gebyr for slamtømming er økt med 2%. Disse gebyrene er også underlagt selvkostprinsippet og
etterberegning gjøres årlig ved regnskapsavslutningen.
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Satser for skolefritidsordning er økt med 2,5%. Satsen for barnehageplass er satt til makspris
fastsatt av staten. Satser for kulturskole er økt med 2,5%. sats for utstyrslån med tekniker er også
økt med 2,5%.
Satser for egenbetaling praktisk bistand er oppjustert med anslått deflator på 2,5% på de enkelte
inntektsintervallene bortsett fra det laveste. Trygghetsalarmer har uendret betalingssats.
Matombringing er økt med deflator.
Korttidsopphold, dag-/nattopphold og langtidsopphold følger forskrift om egenandel i
kommunale helse- og omsorgstjenester.
Priser for kopiering og laminering er justert opp i forhold til anslått kommunal deflator på 2,5%
Rådmannens innstilling
Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2017 vedtas ihht vedlegg 1 «Gebyrregulativ
og betalingssatser»
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Gebyrregulativ og betalingssatser
Gjeldene fra 01.01.17

Vedtatt av Storfjord kommunestyre 14.12.2016, sak /16
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ENGANGSGEBYR FOR TILKNYTNING
Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett enten
direkte eller gjennom privat stikkledning. For mer info se "Forskrift om vann- og avløpsgebyrer,
Storfjord kommune, Troms".
Kategori
Engangsgebyr for tilknytning - vann
Engangsgebyr for tilknytning - avløp

Enhet
Kr
Kr

EKS. MVA

11678
13898

INKL. MVA

14597
17373

ABONNEMENTSGEBYR/ÅRSGEBYR VANN
Vedrørende bestemmelser se "Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Storfjord kommune, Troms"
Kategorifaktor
1
1
2
2
4
8
12
16
30
0
0

Bygningstype
Bolig
Hytte/fritidshus
Næringsbygg, areal BRA
Næringsbygg < 500 m3/år
Næringsbygg 500-1000 m3/år
Næringsbygg 1000-3000 m3/år
Næringsbygg 3000-6000 m3/år
Næringsbygg 6000-10 000 m3/år
Næringsbygg > 10 000 m3/år
Landbruksbygg
Lag/foreninger/klubbhus

KR EKS.
MVA

2334
1634
4668
4668
9336
18673
28009
37345
70022
700
233

KR INKL.
MVA

2918
2042
5835
5835
11670
23341
35011
46681
87527
875
292

ABONNEMENTSGEBYR/ÅRSGEBYR AVLØP
Vedrørende bestemmelser se "Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Storfjord kommune, Troms"
Kategorifaktor
1
1
2
2
3
5
7
10
30
0

Bygningstype
Bolig
Hytte/fritidshus
Næringsbygg, areal BRA
Næringsbygg < 500 m3/år
Næringsbygg 500-1000 m3/år
Næringsbygg 1000-3000 m3/år
Næringsbygg 3000-6000 m3/år
Næringsbygg 6000 – 10 000 m3/år
Næringsbygg > 10 000 m3/år
Lag/foreninger/klubbhus
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KR EKS.
MVA

3438
2407
6876
6876
10314
17191
24067
34381
103144
344

KR INKL.
MVA

4298
3008
8595
8595
12893
21488
30084
42977
128930
430

FORBRUKSGEBYR VANN OG AVLØP
Vedrørende bestemmelser se "Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Storfjord kommune, Troms"
KR EKS.
MVA

Kategori
Forbruksgebyr vann etter bruksareal - pris pr. m2 BRA

KR INKL.
MVA

11,28

Forbruksgebyr avløp etter bruksareal - pris pr. m2 BRA
Forbruksgebyr vann- målt forbruk (vannmåler)
Forbruksgebyr avløp- målt forbruk

14,10
18,50
9,09
11,96

14,80
7,27
9,57

RENOVASJON (AVFALLSGEBYR)
Vedrørende bestemmelser se "Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet
Avfallsservice AS, Storfjord kommune, Troms"
KR EKS.
MVA

Kategori
Standard abonnement 240 liter
Stor abonnement 340 liter
Mini abonnement
Mini abonnement kompost
Fritidsabonnement
Fritidsabonnement med dunk
Gebyr for bytte av dunk
Kjøp av dunk

KR INKL.
MVA

3238
4707
2634
2634
824
1795
254
575

4047
5884
3293
3293
1030
2243
318
719

960

1200

Hentegebyr dunk inntil 6 m

SLAMGEBYR (SEPTIKTANKER):
Helårsboliger tømmes hvert 2. år og utgjør 50% av avgiftsgrunnlaget, og fritidsboliger,
sesongboliger
hvert 3. eller hvert 4. år. For tømming av septiktanker og tette tanker betales et tømmegebyr som
vist i tabell under. Vedrørende bestemmelser se "Forskrift for renovasjon og slamtømming
i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, Storfjord kommune, Troms"
Kategori

Enhet
Pr.
tømming
Pr.
tømming
Pr.
tømming
Pr.
tømming

Slam inntil 4 m3 - tømming hvert år
Slam inntil 4 m3 - tømming hvert 2. år
Slam fritidsboliger - tømming hvert 3. år
Slam fritidsboliger - tømming hvert 4. år
Slam pr. m3
Ekstra tømming av septiktank
Ekstra tømming av septiktank i perioden 01.11. – 30.04.
Gebyr manglende merking/rydding

Pr.
tømming
Pr.
tømming

KR EKS.
MVA

KR INKL.
MVA

1628

2035

820

1025

567

709

426
448

533
560

2146

2683

3220
500

10

4025
625

FEIEAVGIFT
Vedrørende bestemmelser se "Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr
for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Storfjord kommune, Troms"
Bygningstype
Bolig
Bolig - fra pipe nr. 2
Fritidsbolig
Fritidsbolig - fra pipe nr. 2

Enhet
Pr. pipe
Pr. pipe
Pr. pipe
Pr. pipe

KR EKS.
MVA

KR INKL.
MVA

469
234
328
164

586
293
410
205

MEGLERPAKKE/EIENDOMSOPPLYSNINGER
Meglerpakke inneholder: Matrikkelrapport, opplysninger om kommunale avgifter/restanser,
plantegninger (snitt og fasade), innvilget byggetillatelse, kartutskrift, ferdigattest (evt. midlertidig
bruktstillatelse), gjeldende planstatus med bestemmelser og godkjent utslippstillatelse.
Fellesbestemmelsene i "Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og
konsekvensutredning - byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyn – delingssaker/oppmålingsforretning m.m.havneavgifter, Storfjord kommune, Troms" gjelder også for gebyrer i forhold til priser diverse
kommunale tjenester.
Kategori (ikke momspliktig)
Meglerpakke

Enhet
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

Naboliste
Ledningskart (under utarbeidelse)
Matrikkelbrev inntil 10 sider
Matrikkelbrev over 10 sider

1232
203
154
180
359

PRISER DIVERSE KOMMUNALE TJENESTER
Fellesbestemmelsene i "Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og
konsekvensutredning - byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyn – delingssaker/oppmålingsforretning m.m. havneavgifter, Storfjord kommune, Troms" gjelder også for gebyrer i forhold til priser diverse
kommunale tjenester.
Kategori
KLOAKKSPYLING
Det er påkrevd at det skal være 2 operatører
- timepris inkludert to driftsoperatører og spylevogn
- timepris med en driftsoperatør og spylevogn
STIMING
Det er påkrevd at det skal være 2 operatører
- timepris inkluderert to driftsoperatører og stimevogn
- timepris med en driftsoperatør og stimevogn
ARBIED SOM UTFØRES ETTER BESTILLING PÅ
PRIVATE VANN- OG AVLØPSLEDNINGER
Utføres med forbehold om kapasitet
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Enhet

Kr/time
Kr/time

1541
1232

Kr/time
Kr/time

1541
1232

- dagtid
- etter arbeidstid

Kr/time
Kr/time

526
940

Behandling gravemelding

Kr/melding

514

SATSER FOR KJØRING
- pr. bil
- tillegg ved behov for henger/spylevogn/stimevogn

Kr/km
Kr/km

5,15
2,05

Administrasjonskosnader vedrørende festekontrakter
eksempelvis inngåelse/forlengelse/innløsning av
kommunalt
eide festetomter (inkl. advokatkostnader)
Tinglysingsgebyr (der det er behov for tinglysing)
av staten

Kr/kontrakt

1541

Kr/stk

539

Adm. kostnader vedrørende videreutleie - pr. kontrakt
- Gjelder videreutleie av leiligheter som kommunen leier
(eks. Hamarøymodellen)

Kr/mnd

514

Saksbehandling/kontorarbeid

Kr/time

893

Tilfeldig fakturering
- Tjenester som ikke dekkes inn under andre punkter

Kr/time

893

GEBYRER I FORHOLD TIL FORURENSNINGSLOVEN
I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 52 a (gebyrer)
Under behandling av ulovlig utslippssaker kan saksbehandlingen medføre vedtak om tvangsmulkt,
betalingsansvar og straff. Satser for dette avgjøres i hver sak og fremkommer ikke i gebyrregulativ
og betalingssatser. Fellesbestemmelsene i "Forskrift om gebyrregulativ for behandling av
planforslag og konsekvensutredning - byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyn –
delingssaker/oppmålingsforretning m.m. - havneavgifter, Storfjord kommune, Troms" gjelder også
for
gebyrer i forhold til foruresningsloven.
Kategori
Ulovlige utslipp (forsøpling/utslipp ihht
forurensningsloven)

Enhet
Kr/sak

2568

BEHANDLINGSGEBYR LAND- OG SKOGBRUKSSAKER
Fellesbestemmelsene i "Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og
konsekvensutredning - byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyn – delingssaker/oppmålingsforretning m.m.havneavgifter, Storfjord kommune, Troms" gjelder også for gebyrer i forhold til betalingsgebyr
land- og skogbrukssaker. Saksbehandlingsgebyr for konsesjons- og delingssaker i henhold til
"Lov om jord (jordlova)", settes til den enhver tid gjeldende maksimalsats i forskrift
om gebyr for behandling av konsesjon- og delingssaker. Gebyresatsene endres i henhold til de
justeringer SLF foretar.
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Kategori
Konsesjonssaker
Behandlingsgebyr etter jordloven i delingssaker

Enhet
Kr/sak
Kr/sak

5135
2054

PLANFORSLAG OG KONSEKVENSUTREDNING
Vedrørende bestemmelser se "Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og
konsekvensutredning - byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyn – delingssaker/oppmålingsforretning m.m. –
havneavgifter, Storfjord kommune, Troms"
Kategori
Forhåndskonferanse/oppstartsmøte (inkl. kartgrunnlag)
Beh. av private planforslag som er ihht overordnet plan
Beh. av private planforslag som ikke er ihht overordnet
plan
Reguleringsendring, etter pbl 2008 § 12-14 1. ledd
Mindre reguleringsendringer, etter pbl 2008 § 12-14 2.
ledd
Tillegg ved krav om konsekvensutredning

Enhet
Kr
Kr

3595
15405

Kr
Kr

20540
14378

Kr
Kr

5135
4108

BYGGESAKER/ULOVLIG TILTAK/TILSYN
Vedrørende bestemmelser se "Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og
konsekvensutredning - byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyn – delingssaker/oppmålingsforretning m.m. –
havneavgifter, Storfjord kommune, Troms".
Katogori
Mindre tiltak på bebygd eiendom pbl §20-2, bs §§ 3-1 og 3-2
Enkelt tiltak, grunnbeløp komplett søknad - pbl § 20-1
Delingstillatelse pbl § 20-1 bokstav m)
-Ved flere parseller tillegg på 50% pr. ekstra parsell
NYBYGG BOLIG/FRITIDSBOLIG OGSÅ MED
SEKUNDÆRLEILIGHET

Enhet
Kr/søknad
Kr/søknad
Kr/parsell

1027
3286
2500

Ett-trinnssøknad BRA ≤ 200 m2

Kr/tillatelse

7703

Ett-trinnssøknad BRA > 200 m2

Kr/tillatelse

10784

Rammetillatelse BRA ≤ 200 m2

Kr/tillatelse

7189

Rammetillatelse BRA > 200 m2

Kr/tillatelse

9243

m2

Kr/tillatelse

3081

Igangsettingstillatelse BRA > 200 m2

Kr/tillatelse

3081

Ett-trinnssøknad BRA ≤ 120 m2

Kr/tillatelse

4622

m2

Kr/tillatelse

6676

Rammetillatelse BRA ≤ 120 m2

Kr/tillatelse

4108

Igangsettingstillatelse BRA ≤ 200

BYGG MED FLERE LEILIGHETER, PRIS PR.
LEILIGHET/BOENHET
Ett-trinnssøknad BRA > 120
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Rammetillatelse BRA > 120 m2

Kr/tillatelse

6162

m2

Kr/tillatelse

2054

Igangsettingstillatelse BRA > 120 m2

Kr/tillatelse

2054

Kr/tillatelse

2568

Kr/tillatelse

5135

800 m2 < BRA ≤ 1000 m2

Kr/tillatelse

10270

BRA > 1000 m2 legges til på hver påbegynte 500 m2

Kr/tillatelse

10270

DISPENSASJONSSØKNADER
Dispensasjonssøknad, en bestemmelse
Dispensasjonssøknad pr. bestemmelse mer enn en
Tillegg med krav om høring i dispensasjonsaker
Tillegg med krav om politisk behandling og vedtak

Kr/søknad
Kr/best.
Kr/søknad
Kr/søknad

3081
1541
1541
1541

Igangsettingstillatelse BRA ≤ 120

TILLEGG TIL GEBYRER FOR ETT-TRINNSØKNAD
OG RAMMETILLATELSE FOR NÆRINGSBYGG/
OFFENTLIGE BYGG M.M. (GJELDER OGSÅ
TILBYGG OG PÅBYGG, GIS FØLGENDE TILLEGG:
200 m2 < BRA ≤ 400 m2
400

m2 <

BRA ≤ 800

m2

ULOVLIGE TILTAK
Oppfølging ulovlig tiltak i strid med gitt tillatelse
Kr/time
Oppfølging ulovlig tiltak uten tillatelse
Kr/time
Ulovlig tiltak, ved søknad om godkjenning, faktureres
1 1/2, 2 eller 3 ganger gebyr for tilsvarende tiltak (se punkt
3.3.3 i forskriften nevnt ovenfor).
Timepris når behandling etter medgått tid benyttes
Tekn. inst., oppføring, endring og reparasjon pbl. § 20-1, f)
Endringssøknad pågående byggesak etter at tillatelse er gitt
Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest
Bruksendring faktureres medgått tid – pbl. § 20-1, d), g)
Riving av bygg, mindre tiltak, pbl. §§ 20-2 og 20-3
Riving av bygg, søknadspliktig tiltak pbl. § 20-1
Søknad om areal til oppdrettsanlegg (nyanlegg)
Søknad om areal til oppdrettsanlegg (endring av eks)
Avbrutt tiltak etter medgått tid (min 50 % av
fullstendig gebyr)
Avviksbehandling pr avvik som skal følges opp
Utslippstillatelse
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893
893

Kr/time
Kr/søknad
Kr/søknad
Kr/attest
Kr/time
Kr/time
Kr/time
Kr/søknad
Kr/søknad

893
719
1027
1489
893
893
893
10424
5238

Kr/time
Kr/time
Kr/søknad

893
893
2568

DELINGSSAKER/OPPMÅLINGSFORRETNING M.M.
Vedrørende bestemmelser se "Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og
konsekvensutredning - byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyn – delingssaker/oppmålingsforretning m.m. –
havneavgifter, Storfjord kommune, Troms".
Kategori
Tinglysingsgebyr pr. tinglysing (følger Statens sats)
Oppretting av grunneiendom, festegrunn, anleggseiendom
og punktfeste
Areal 0-1000 m2
< 1000 m2 Areal ≤ 2000 m2
Areal > 2000 m2 - økning pr. påbegynte daa
Skrivebordsforretning- ikke måling i marka
Areal 0-1000 m2
< 1000 m2 Areal ≤ 2000 m2
Areal > 2000 m2 - økning pr. påbegynte daa

Enhet
Kr

Kr/enhet
Kr/enhet
Kr/enhet

9200
10200
1000

Kr/enhet
Kr/enhet
Kr/enhet

5520
6120
600

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
-følger priser for oppretting av grunneiendom, festegrunn, anleggseiendom og punktfeste
Oppmåling av uteareal på eierseksjon
0< Areal ≤ 2000 m2
Kr/enhet
2
Areal over 2000 m
Kr/enhet
Registering av jordsameie
Kr/time
Grensejustering
Areal fra 0-250 m2
Kr/enhet
250 m2 <Areal ≤ 500 m2
Kr/enhet
Grensejustering anleggseiendom
Areal fra 0-250 m2
Kr/enhet
2
2
250 m <Areal ≤ 500 m
Kr/enhet
Arealoverføring
-Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Kr/time
- Anleggseiendom
Kr/time
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er
koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
Kr/time
Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke
tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter Kr/time
Privat grenseavtale
Kr/time
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6000
7000
893
2200
3500
3000
4300
893
893
893
893
893

HAVNEAVGIFTER
Vedrørende bestemmelser se "Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og
konsekvensutredning - byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyn – delingssaker/oppmålingsforretning m.m. –
havneavgifter, Storfjord kommune, Troms".
Kategori
ANLØPSAVGIFT
Fartøyer fra 15 til og med 1000 br.reg.tonn (brt)
Fartøyer over 1000 og til og med 5000 br.reg.tonn (brt)
Fartøyer over 5000 br.reg.tonn (brt)

Enhet
Kr/anløp
Kr/anløp
Kr/anløp

KAIAVGIFT
Fartøyer fra 15 til og med 1000 br.reg.tonn (brt)
Fartøyer over 1000 og til og med 5000 br.reg.tonn (brt)
Fartøyer over 5000 br.reg.tonn (brt)
Minsteavgift pr. fartøy
Fiskefartøyer fast årlig avgift

Kr/ brt
Kr/ brt
Kr/ brt
Kr
Kr/år

VAREAVGIFT
Vareavgift pr. tonn
Tungt kolli, minumum 3 tonn
Sprengstoff
Gjødning og veigrus (inkl. asfalt) inntil 2000 tonn
Gjødning og veigrus (inkl. asfalt) over 2000 tonn
Minsteavgift pr. forsendelse

Kr/tonn
Kr/tonn
Kr/tonn
Kr/tonn
Kr/tonn
Kr

EKS. MVA

INKL. MVA

71,89
154,05
308,10

89,86
192,56
385,13

0,62
0,41
0,15
92,43
1232,40

0,78
0,51
0,19
115,54
1540,50

25,68
44,16
128
17,46
14,38
25,68

32,10
55,20
160
21,83
17,98
32,10

BETALINGSSATSER OG ORDNINGER OPPVEKST OG KULTUR

Tjeneste og betalingsordning

2016

2017

Skolefritidsordning 100% (Full plass er over 10 timer pr. uke.)

2 253

2 309

Skolefritidsordning 50 % (inntil 10 t/u)

1 126

1 154

62

62

308

308

2 655

2730*

Ekstra dag barnehage

205

205

Kostpenger pr. måned barnehage

300

300

2 528

2 591

Timepris for korttidsopphold i SFO for barn som har plass
Sommer SFO -Barnehagesats omregnes til uker og dager
Gebyr for for-sent hentede barn i barnehage og SFO. Pris for hver
påbegynt time
Barnehage 100 % (Statens makspris skal følges)

Kulturskoleundervisning

16

Kulturskole barnekor og teater 50 % av full pris

1 264

1 295

410

410

Utstyrslån lag/foreninger/privatpersoner (kr/døgn)

1027

1027

Utstyrslån lag/foreninger/privatpersoner med tekniker

2057

2105

62

62

Instrumentlån pr. halvår

Voksenopplæring
Gjelder de som ikke har rett til norskopplæring, eks. arbeidsinnvandrere.
UKM- forestilling (årlig) Inntekten går til å finansiere arrangementet
med lyd/lys mm.
Barn under 6 år
Barn over 6 år
Voksen
Familie

Gratis
kr. 30
kr. 60
kr. 120

* forslag i statsbudsjettet
Kommunestyret har i 2016 vedtatt å vurdere søskenmoderasjon i barnehage og SFO og mellom
ordningene i forbindelse med budsjett for 2017.
Forskrift til barnehageloven om søskenmoderasjon i barnehage:
«Kommunen skal sørge for at foreldre/foresatte tilbys minimum 30% søskenmoderasjon i
foreldrebetalingen for 2. barn og minimum 50% for 3. eller flere barn. Moderasjonen skal omfatte
søsken som bor fast sammen. Reduksjon i foreldrebetalingen beregnes av foreldrebetalingen begrenset
oppad til maksimalgrensen etter § 1 1. ledd i den barnehage barnet har plass. Reduksjon skal tilbys
også i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager innen samme kommune. Barnehageeier skal
få dekket reduksjon i foreldrebetalingen knyttet til søskenmoderasjonen av det offentlige. Kommunen
kan gi lokale retningslinjer om hvordan søskenmoderasjonen skal forvaltes».

2. Beskrivelse av vedtatte og gjeldende søskenmoderasjonsordninger i Storfjord pr. i dag:
Barnehage: «Søskenmoderasjon gis med 50 % av satsen for tildelt plass til 2. og 3.barn.
Søskenmoderasjon skal gjelde for SFO og barnehage i Storfjord kommune sett under ett. Når søsken
er tildelt hel og halv plass, regnes barnet med hel plass som første barn. Ved deltidsplasser, regnes
barnet med størst plass som første barn.»
Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 (budsjettsak) ang. barnehage: «Opphør av 100 %
søskenmoderasjon i barnehagene. Fra 1.1.16 gis barn nr.2 50 % søskenmoderasjon. Barn nr. 3 og
flere gis 100 % søskenmoderasjon også for matpenger.»
SFO: «Søskenmoderasjon, dvs. der mer enn ett barn fra samme familie har plass i SFO, gis med 20 %
av satsen for tildelt plass til 2.barn og 40 % for 3.barn og videre. Når søsken benytter ulikt antall timer
pr. uke regnes barnet med størst plass som første barn.
Når samme familie har barn i både SFO og barnehager i Storfjord kommune, gjelder § 9 i vedtektene
for de kommunale barnehagene. Søskenmoderasjon gis med 50 % av satsen for tildelt plass nr. 2 og
3.barn. Søskenmoderasjon skal gjelde for SFO og barnehage i Storfjord kommune sett under ett. Når
søsken er tildelt hel og halv plass, regnes barnet med hel plass som første barn. Ved deltidsplasser
regnes barnet med størst plass som første barn.”
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Egenbetaling praktisk bistand (G= kr. 92 576,-)
Inntekt pr.år
Inntil 2G

Satser 2016
185 152

Nye satser 2017
190

190

2-3 G

(185 152 – 277 728)

883

905

3-4 G

(277 728 – 370 304)

1452

1488

4-5 G

( 370 304- 462 880)

1697

1739

2580

2644

Over 5 G ( 462 880 --)

Timeprisen er selvkost, tilsvarende kr. 297,00 pr. time. For de som benytter færre timer enn det de har
vedtak på, betaler timepris pr. time (inntil taket), jfr. den inntektskategorien bruker tilhører.
Tjeneste

Satser pr. mnd 2016

Nye satser pr. mnd 2017

Trygghetsalarm

282

282 (uendret)

Matombringing

103 uten dessert

105 uten dessert

116 med dessert

119 med dessert

Korttidsopphold, dag-/nattopphold og langtidsopphold følger Forskrift om egenandel i kommunale
helse- og omsorgstjenester.
Kopiering og laminering
Sort/hvit

Farge

Ensidig kopiering hvit A4

2,00 kr/stk

3,00 kr/stk

Ensidig kopiering farget A4 eller hvit A3

3,50 kr/stk

4,50 kr/stk

Ensidig kopiering egne ark

1,00 kr/stk

2,00 kr/stk

Tosidig kopiering hvit A4

2,50 kr/stk

3,50 kr/stk

Tosidig kopiering farget A4 eller hvit A3

4,00 kr/stk

5,00 kr/stk

Tosidig kopiering egne ark

1,50 kr/stk

2,50 kr/stk

Laminering A5

7,00 kr/stk

Laminering A4

8,00 kr/stk

Laminering A3

10,00 kr/stk
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Saksopplysninger
Rådmannen legger med dette frem budsjettforslag for 2017 og økonomiplan for perioden 20172020 i balanse med innarbeidet forslag til nye tiltak.
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Kommentarer og talldel danner forutsetninger for forslaget og følger saken som vedlegg. Det
vises til vedlegg i saken.
Rådmannens innstilling
Rådmannen tilrår kommunestyret å fatte slikt vedtak:
1. Skattevedtak 2017
1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf.
eigedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c. Den alminnelige
eiendomsskattesatsen for skatteåret 2017 er 7 promille jf. esktl. § 11 første ledd.
1.2. Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf esktl. § 25 første ledd. Første termin har
forfall 20.april og andre termin har forfall 20. oktober.
1.3. Det kommunale skattøret for 2017 fastsettes til 11,8% ved utskriving av forskuddsskatt
og etterskuddsskatt, eller til høyeste lovlige sats.
2. Budsjettvedtak 2017
2.1. Det foretas følgende økninger og/eller reduksjoner i tjenesteomfang/avvikling av
tjenester tilsvarende:
2.1.1.

Reduksjon 100% stillingshjemmel kontorsjef i sentraladministrasjonen fra
01.01.17

2.1.2.

Tilbakeføre 20% stillingshjemmel IT fra driftsetaten/oppmåling til
sentraladministrasjonen fra 01.01.2017

2.1.3.

Opprette 50 % lærerstilling knyttet til minoritetsspråklige elever ved Hatteng
skole fra 01.01.2017

2.1.4.

Reduksjon 50 % lærerstilling ved Hatteng skole fra 01.08.2017 i forbindelse
med naturlig avgang

2.1.5.

Reduksjon 50 % lærerstilling ved kulturskolen fra 01.08.2017 i forbindelse med
oppsigelse av stilling

2.1.6.

Reduksjon 30% hjemmel helsesøster i forbindelse med naturlig avgang, jf pkt
2.1.7

2.1.7.

Opprette 100% psykologstilling fra 01.08.2017, jf pkt 2.1.6

2.1.8.

Opprette 50% renholdsressurs ved sykehjemmet fra åpning av ny
demensavdeling

2.1.9.

Reduksjon 10% fritidsklubbleder Skibotn fra 01.01.2017
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2.1.10. Opprette 60% stilling i forbindelse med etablering av dagtilbud for demente fra
01.01.2018
2.2. Andre varige driftsendringer:
2.2.1.

Reduksjon fastgodtgjøring formannskap etter opprettelse av levekårsutvalg,
redusert utgift 2017-2020 kr 43 500,- pr år

2.2.2.

Reduksjon antall politiske møter og godtgjøring, redusert utgift 2017-2020 kr
38 000 pr år

2.2.3.

Økt overføring til privat barnehage i økonomiplanen. Faktisk tilskudd beregnes
etter barnetall og oppholdstid. Økt utgift i 2017-2020 kr 600 000,- kr pr år

2.2.4.

Videreutdanning lærere, Lærerløftet. Økt utgift 2017 kr 35 000,- og 2018–2020
kr 70 000,- pr år

2.2.5.

Økt aktivitet svømmeopplæring, leie Skibotnsenteret økt utgift 2018 - 2020 kr
103 000,- pr år

2.2.6.

Innkjøp og årlig vedlikehold av administrasjonssystem for kulturskolen, økt
utgift 2017 kr 16 200,- og 2018-2020 kr 8 700 pr år

2.2.7.

Samarbeid med Balsfjord om øyeblikkelig hjelp døgnplass for rus/psykisk
helse, økt utgift 2017 kr 87 000,- og 2018-2020 kr 50 000,- pr år

2.2.8.

Utgifter til kommunalt kriseteam, utgift 2017-2020 kr 68 000,- pr år

2.2.9.

Økt bruk av kvalifiseringsprogrammet gjennom NAV, utgift 2017-2020 kr
100 000,- pr år

2.2.10. Budsjettert salg av konsesjonskraft ut over kr 1 mill avsettes til
disposisjonsfond, avsetning 2017 kr 2 630 000,- 2018 kr 3 250 000,- 2019 kr
3 950 000,- 2020 kr 3 950 000,2.2.11. Salg av steinmasser fra Njallevuopio, reduserte inntekter 2017-2020 kr
400 000,2.2.12. Økte driftskostnader basseng Hatteng, økt utgift 2017 kr 132 498 og 2018-2020
kr 331 000,- pr år. Reduserer budsjettert tiltak svømming Skibotn med kr
400 000,- i 2018 og kr 75 000,- i 2019-2020 på kapittel 1.2 fra 2016
2.2.13. Økt husleieinntekt ved utleie av nye kommunale boliger på Oldersletta, økt
inntekt 2017 kr192 000,- og 2018-2020 kr 576 000,2.2.14. Økt husleieinntekt ved utleie av omsorgsboliger for eldre, og omsorgsboliger
for rus/psykiatri, økt inntekt 2019 kr 432 000,- og 2020 kr 648 000,2.2.15. Økte driftsutgifter ved ny demensavdeling, økt utgift 2017 kr 46 000,- og 20182020 kr 181 000,- pr år
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2.2.16. Strukturendring skole, flytte 8.-10. trinn fra Skibotn til Hatteng fra 01.08.2018,
redusert utgift 2018 kr 625 000,- 2019-2020 kr 1 486 000,- kr pr år
2.2.17. Reduksjon i rammer 2018-2020 med kr 1 008 453,- i 2018, ytterligere kr
491 299,- i 2019, og ytterligere 1 917 800,- i 2020. Reduksjonen er fordelt etter
brutto driftsutgift pr etat og er innarbeidet i nettorammer pr etat og
budsjettskjema 1B.
2.3. Andre midlertidige driftsendringer:
2.3.1.

Fortsatt behov for økt ekstrahjelp på Åsen, økt utgift i 2017 kr 150 000,-

2.3.2.

Økt kost og plassbetaling Åsen, økt inntekt 2017 kr 45 000,-

2.3.3.

Reduksjon overtid og ekstrahjelp hjemmetjenesten, redusert utgift 2017 kr
105 000,-

2.3.4.

Midlertidig 30% miljøterapeutstilling knyttet til bosetting av flyktninger fra
01.01.2017 til 30.06.2017, økt utgift kr 93 700,-

2.3.5.

Aktiv nattevakt avlastningstilbud, økt utgift 2017 og 2018 kr 579 150 hvert av
årene

2.3.6.

Økt sosialhjelp flyktninger, økt utgift 2017 kr 200 000,-

2.3.7.

Reduksjon utgifter til planlegger, redusert utgift 2017 kr 53 563,-

2.3.8.

Reduserte utgifter veger, redusert utgift 2017 kr 29 643,-

2.3.9.

Avsetning dispsosisjonsfond for integreringstilskudd 2017 kr 941 462,- 2018 kr
658 622,-, bruk av disposisjonsfond integreringstilskudd 2019 og 2020 kr
631 338,- hvert av årene

2.3.10. Avsetning dispsosisjonsfond 2017 kr 124 333,- 2018 kr 317 701,- 2019 kr
280 000,- og 2020 kr 420 000,-

2.4. Driftsbudsjettet vedtas med følgende nettorammer for 2017 iht. vedlegg 5 budsjettskjema 1B. Nettorammene inkluderer forslag til nye tiltak
Rammeområder:

2017

Politisk aktivitet

1 959 097

Sentraladministrasjon

12 662 358

Oppvekst og kultur

47 738 636

Helse, pleie og omsorg

61 425 774

Næring

3 565 045
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Kraftsalg

-5 178 380

Plan og drift

6 952 046

Drift – bygg

8 934 779

Finans

-2 113 674

3. Det vedtas et investeringsprogram iht. vedlegg 6, 7, 8 og 9, kr 79 200 000 for 2017.
3.1. Investeringene for 2017 finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler kr 5 500 000,-,
bruk av fondsmidler kr 6 800 000, tilskudd kr 14 200 000, bruk av mva-kompensasjon
kr 9 540 000,-. Det tas opp nytt lån til sammen kr 38 910 000,- til finansiering av
investeringsporteføljen.
3.2. Det tas opp startlån for videreformidling inntil kr 8 000 000,- i 2017.
3.3. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptaket på kr
38 910 000,-, inkludert inntil 9 050 000,- i Grunnlån fra Husbanken, for 2017 innenfor
en gjennomsnittlig avdragstid på inntil 40 år.
3.4. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp kassekreditt på inntil kr 10 000 000 i 2017 ved
behov.
4. Økonomiplan for 2017-2020
4.1. Økonomiplan vedtas for de kommende fire år med de oppførte rammene følgende
tabell som er i henhold til vedlegg 5.
Rammeområder:

2017

Politisk aktivitet

1 959 097

1 769 597

2 119 469

2 568 496

Sentraladministrasjon

12 662 358

12 707 158

12 670 035

12 520 985

Oppvekst og kultur

47 738 636

45 855 269

44 752 304

44 201 379

Helse, pleie og omsorg

61 425 774

60 655 130

61 155 585

60 728 078

3 565 045

3 537 025

3 523 130

3 486 249

-5 178 380

- 5 798 380

-6 498 380

-6 498 380

Plan og drift

6 952 046

6 967 132

6 807 393

6 649 358

Drift - bygg

8 934 779

8 704 117

8 233 063

7 860 434

-2 113 674

-1 338 895

-564 116

-564 116

Næring
Kraftsalg

Finans

2018

2019

2020

4.2. Det vedtas en investeringsramme for årene 2016 – 2019 iht. vedlegg 9 med:
4.2.1.

2018: kr 60 090 000,-

4.2.2.

2019: kr 18 700 000,-

4.2.3.

2020: kr 18 750 000,-
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4.3. Investeringene finansieres med mva-kompensasjon slik: kr 6 468 000,- i 2018 kr
4 320 000,- i 2019, og kr 320 000,- i 2020. Investeringene finansieres videre slik med
tilskudd: kr 10 000 000,- i 2018, kr 3 000 000,- i 2019 og kr 3 000 000,- i 2020.
Resterende finansieres med nye låneopptak på kr 43 622 000,- i 2018, kr 11 380 000,- i
2019 og kr 15 430 000,- i 2020.
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ØKONOMIPLAN 2017-2020
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BUDSJETT 2017 ØKONOMIPLAN 2017-2020

Innledning
Arbeidet med å revidere samfunnsdelen blir
lagt inn som tiltak i ny kommunal
planstrategi, og som skal vedtas av
kommunestyret enten i kommende
desember- eller februarmøte. En svært stram
økonomistyring allerede fra 2011, har gjort
at investerings- og utviklingsplaner har blitt
forskjøvet i tid. Man kan derfor stå i fare for
å binde opp større andel av driftsbudsjettet,
hvis investeringstakten mangedobles på kort
tid.

Økonomiplan og årsbudsjett
Økonomiplanen er en overordnet plan for
kommende fireårsperiode.
Den er forutsatt å være et politisk strategisk
verktøy som skal bidra til en kommunal drift
preget av langsiktighet og forutsigbarhet.
Målet er at økonomiplanen skal legge
grunnlaget for en kommuneøkonomi med
handlefrihet, langsiktighet og økonomisk
soliditet. Derigjennom skal den sikre
kostnadseffektive tjenester til kommunens
innbyggere.

Befolkningsframskrivning (MMMM)
2017

Økonomiplanen har sin basis i budsjett for
inneværende år, og første år i planen er
kommende budsjett (2017). I årsbudsjettet
vedtas bevilgninger og rammer som
politikerne prioriterer, og det viser hva som
er påregnelige utgifter og inntekter i
budsjettåret. Økonomiplanen frem mot 2020
omfatter antatte driftsutgifter og nye
investeringer, og som igjen angir
styringsretning.

2018

2019

2020

2025

0-5

102

98

99

95

93

6-15

198

202

193

194

187

16-19

97

92

92

90

77

20-67

1103

1084

1077

1063

1000

67-79

283

300

301

316

386

82

82

89

87

107

1865

1858

1851

1845

1850

80+
SUM

Tabellen viser befolkningsframskrivingen for
økonomiplanperioden og for 2025. Tallene
er hentet fra SSB. Tabellen viser følgende
trender:

Fokus og utfordringer
Storfjord kommune har høyere inntekter
enn sammenlignbare småkommuner i landet,
men har også et høyere driftsnivå enn de
fleste av kommunene i fylket. Null realvekst
i rammeoverføringene, relativt lave
kraftpriser, og nå - reduksjoner i
eiendomsskatten på kraftverk, resulterer i at
økonomien fremdeles blir hardt presset i
økonomiplanen. En høy investeringstakt og
derav økte kapital- og driftsutgifter, nye
statlige pålegg, samt demografiendringer gjør
at kommunen utfordres til å vurdere en
større endring og omprioritering av
totalbudsjettet.







Reduksjon i antall barn i barnehagealder.
Reduksjon i antall barn i skolealder.
Reduksjon i antall innbyggere i arbeid
Økning i antall 67-79 år
Økning i antall 80+

Utfordringsbildet

Storfjord kommune har nylig vedtatt arealog kystsoneplan. Nye reguleringsplaner
tvinger seg frem. Kommuneplanens
samfunnsdel med ni overordna målsettinger,
som ble vedtatt i november 2011, har i
etterkant, dannet premisser for mål og
strategier i de løpende økonomiplaner.

-

Reduksjon i innbyggertallet

-

Storfjord har valgt å stå alene i
kommunereformen

-

Alternative driftsformer ved bruk av
interkommunale løsninger

-

Kraftkommunenes ekstrainntekter er
under press

-

Distriktsbasert næringsliv
2
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-

Mangel på utleieboliger og
byggeklare tomter

-

Bosetting av flyktninger

-

Behov for omstilling og
omprioritering begrunnet i økonomi
og demografi

-

En attraktiv kommune kommunebarometeret 2015
plasserer Storfjord i nedre del av
norske kommuner (279. plass – men
9. plass i Troms)

-

Rekruttering av kompetent
arbeidskraft – på kort sikt særlig i
pleie og omsorg

-

Høyt sykefravær

-

Mer robuste IT-tjenester

-

Reduksjoner i administrative
ressurser

med Balsfjord, fordi vi ligger nærmere
geografisk, men også i andre sammenhenger.
Storfjordinger har større pendling og
handlemønster mot Balsfjord enn til
nabokommuner nordover.
Storfjord kommune er utmeldt av Robek.
Det er slutt på statlig kontroll og
godkjenning av investeringer og låneopptak.
Desto større blir ansvaret å holde utgiftene
på et bærekraftig nivå.
Store planlagte investeringer i nytt sykehjem
(demensbygg), Valmuen, svømmebasseng,
ulike boliger og nødvendige vann/avløpprosjekt, betyr at man binder opp større del
av driftsbudsjettet til renter og avdrag.
Dagens drift er allerede presset, og stadig
økende etterspørsel etter kommunale
tjenester vil forsterke presset. Demografiske
endringer med bl.a. flere eldre og økt behov
for mer helsehjelp, krever en ny dose med
omstilling, omprioritering og omdisponering
av de økonomiske ressursene. Det foreslås i
forbindelse med ledig kontorsjefstilling å
inndra denne. De ledige lønnsmidlene går
da til styrking av fagtjenestene, som for
eksempel opprettelse av ny fastlegestilling.

Vi går også spennende tider i møte med
oppstart av kraftlinja fra Balsfjord, og i den
sammenheng; etablering av det italienske
selskapet Rebaioli på Brennfjell, Eiscatanlegget, planene til Avfallsservice og
mulighetene for fiber via Skibotn til Finland
grense.

Tidligere omstillings- og effektiviseringsprosesser har resultert i et lavere driftsnivå
og et positivt regnskapsresultat. Regnskapet
for 2015 ga et overskudd på kr. 4,203.967,-.
Her er det viktig å minne om at kommunale
inntekter som følge av utsatt bosetting av
flyktninger i regnskapsåret, egentlig burde
vært avsatt på et eget fond, siden utgiftene
kommer for fullt i påfølgende år. Det er
gode muligheter for overskudd også i 2016.
Disposisjonsfondet er i skrivende stund på
kr. 1.433.973,-.

Økonomisk situasjon
Kommunens økonomiske situasjon preger
dessverre også denne økonomiplanen. Selv
om det har vært store reduksjoner i tjenester
og bemanning i flere år nå, er
handlingsrommet fremdeles liten i årene
fremover. Krav om å budsjettere med
anbefalt netto driftsresultat (statlig mål er
1,75%), og gradvis mindre utnyttelse av
kraftinntektene, gjør at tjenestene ytterligere
må tilpasses nye og mindre rammer. Det nye
inntektssystemet med virkning fra 2017,
viser 0 realvekst for Storfjord. Nye oppgaver
til kommunene som følge av
kommunereformen, gjør at Storfjord må
tenke nytt, herunder gjøre større alvor av
interkommunale løsninger og samarbeid på
flere områder enn hittil. Det er tilsynelatende
fornuftig å vurdere større grad av samarbeid

Inntekter ved eventuell innføring av
eiendomsskatt på boliger, kan gi et beløp på
ca 1,3 mill kroner med virkning fra tidligst
2018 med mulighet for økning med 2
promille hvert år – max ca 4,5 mill. med 7
promille. Det ligger også an til økte
strømpriser der 1 øre gir en merinntekt på ca
kr 300.000,-. Et annet alternativ til innføring
av nye skatter, er store strukturelle endringer
så som èn ungdomsskole, men hvor en
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større sammenslått skole for 5-10-klassinger,
gir desto større besparinger.

delfinansieres ved tilskudd,
momskompensasjon, og/eller
forsikringspenger. Noen gir også økte
driftsinntekter s.s. husleie, avgifter osv.
Rådmannen ser det som vanskelig å realisere
store investeringer i helse-omsorg, eller tilrå
samlet låneopptak i 2017 kr. 38.91 mill, uten
at man også har en plan for omprioritering
av den fremtidige drifta. For å unngå en
situasjon med fortsatt hånd til munn-drift,
herunder manglende evne for avsetning til
disposisjonsfond, er det rådmannens klare
mening at kommunen i denne
økonomiplanperioden bl.a. må vurdere å
samlokalisere nærmere antall klassetrinn i en
felles grunnskole. Dette gir rom for å kunne
drifte økte sykehjemsplasser, og ulike pålagte
tjenester innen rus/psykiatri/og PUtjenesten. Dersom det foretas størst mulig
geografisk samlokalisering, vil man kunne
benytte allerede opprettede heldøgnsbemanninger på flere nærliggende
steder/bygg.

Storfjord bruker mer ressurser på våre to
store tjenester enn ellers i fylket –
driftsutgifter i prosent av totale utgifter 2015-tall*:
Storfjord

Troms

Pleie-omsorg

33,4

32,2

Kommunehelse

5,4

4,9

Grunnskolen

25,6

23,2

*Hentet fra revisjonens analyse 2016

Tabellen viser at Storfjord har potensial til å
redusere sitt nivå på ressursbruken, noe som
bør vurderes når inntektene minker.
Målsettingen i Storfjord kommune er å ikke
ha høyere sykefravær enn 8 % i 2016, og
gradvis nedgang til 7% i 2018. Fraværstallene
i 2016 viser 12,2 % i 1.kvartal, 8,2 % i 2.
kvartal og 6,1 % i 3.kvartal. Dette er ikke bra
nok. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som
skal revidere kommunens oppfølgingsrutiner
for sykemeldte. Dette arbeidet ventes ferdig
tidlig i 2017. Like viktig er det å fremme
tiltak som gjør arbeidsplassen inspirerende.
Muligheter for kompetanseheving, god
kommunikasjon og meningsfylte
arbeidsoppgaver bidrar til økt trivsel.
Arbeidsplassen som hjem nr. 2 er avhengig
av et godt arbeidsmiljø. Man skal kunne
glede seg til å komme på jobb. Til dette
krever det ledelse og ledere som ikke bare
har systemene på plass, men også kunne
utøve større trykk og engasjement, skape
entusiasme, komme med ideer for å jobbe
smartere, gi ansatte muligheter for bred
medvirkning, og derigjennom trygge
arbeidsplassene. Det vil derfor være stort
fokus på økt nærvær, lederoppfølging og
tiltak for et godt arbeidsmiljø.

Det vises ellers til investeringsplanen og
kommentarer som følger saken som vedlegg.
Storfjord kommune som
tjenesteleverandør
Storfjord kommune er ikke unik i forhold til
andre kommuner om å ha utfordringer, men
det er hvordan vi møter disse utfordringene,
og hvilke tiltak som iverksettes, som skaper
handlingsrom for kommunen som
tjenesteleverandør i framtida.
Det skjer svært mye positivt i Storfjord, og
kommunen har fremdeles et stort omfang av
tjenester, selv etter den nødvendige
tilpasningen som har skjedd i noen år nå.
De seneste innbyggerundersøkelsene viste at
Storfjord fremdeles er en god kommune å
bo i.
For selv om det er mange utfordringer i
kommunen er det svært viktig å få en
bevisstgjøring rundt alle de gode tjenestene
som faktisk leveres. Dette er et ansvar som
påligger både politikerne og ansatte.

Investeringsprogram
Det er lagt fram forslag til
investeringsprogram for 2017, bl.a. som en
følge av kommende demografiske
utfordringer, statlige pålegg og politiske
prioriteringer. Noen prosjekter
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-

Hvor går Storfjord?
Storfjord har valgt å fortsette som egen
kommune. Det nye inntektssystemet for
2017 ga ikke de antatt store negative
utslagene. Men det ga heller ingen økning.
Reformen betyr forhåpentligvis at det er de
sammenslåtte kommunene som får økte
oppgaveoverføringer, noe som ellers ville
blitt svært utfordrende for Storfjord alene.
Her må man jobbe smartere, men også være
åpen for økt interkommunalt samarbeide.
Første store samarbeidsprosjekt er
muligheten for samlokalisering av felles
NAV-kontor mellom Storfjord og Balsfjord.
Dersom det skal bli en rimelig balansert
fordeling kommunene imellom, er det en
oppfordring til politikerne å snarest starte
opp drøftinger på overordnet politisk plan,
der mulig fordeling av arbeidsplasser og
plassering av fellestjenestene blir drøftet og
avklart på forhånd. Ikke bare i Nord-Troms,
men også med enkeltkommuner. Kanskje
kommunens forhandlingsutvalg fra
kommunereformen heller kan starte arbeidet
med å fremforhandle ulike interkommunale
samarbeidsavtaler? Vi vil kunne ha ledige
arealer i NAV-bygget.

-

-

-

Det er fremhevet fire utfordrings- og
innsatsområder i de seneste økonomiplaner.
Dette er områder hentet fra
kommuneplanen, og som vil være like
aktuelt også i kommende
økonomiplanperiode.
De fire utfordrings- og innsatsområdene er:
•
•
•
•

Overordnede mål
-

Kommunen skal bygge egne boliger
og tilrettelegge for privat bygging
gjennom regulering av nye boligfelt i
hht vedtatt arealplan
Kommunen skal dimensjonere
fremtidige helse- og omsorgsbehov
gjennom balanserte tilbud på
institusjon og i hjemmet
Alle barn og unge i Storfjord skal ha
en trygg oppvekst
Sykefraværet i kommunen skal
reduseres gjennom nye måter å følge
opp fraværs- og nærværsarbeidet på,
hvor det stilles større krav til de som
er involvert – den sykmeldtesykemelder-arbeidsgiver
Kommunen skal ta initiativ til, og
være pådriver for interkommunale
samarbeidsløsninger

Kommunen skal legge til rette for
befolkningsvekst slik at vi innen år
2030 passerer 2000 innbyggere

God tilrettelegging for befolkningsvekst
Folkehelse og tidlig innsats
Verdibevaring
En handlekraftig organisasjon med
service på dagsorden

Økonomiske forutsetninger
Skatteandelen utgjør på nasjonalt nivå om
lag 40 %. Storfjord kommunes
skatteinntekter er på om lag 34,12 % av de
frie inntektene. Dette inkluderer
inntektsutjevningen. Inntektsutjevningen er
en omfordeling av skatteinntekter mellom
kommuner for å utjevne forskjeller i skatteinntektene. For 2017 er inntektsutjevningen
anslått til kr 5 627 000,- for Storfjord
kommune.

Frie inntekter
Kommunens inntekter omfatter ulike
komponenter som skatteinntekter, rammetilskudd, øremerkede tilskudd og
brukerbetalinger.
Kommunenes frie inntekter består av
skatteinntekter og rammetilskudd og utgjør
73,2 % av Storfjord kommunes
driftsinntekter i 2017. Inntektene disponeres
fritt uten andre føringer fra staten enn
gjeldende lover. Gjennom inntektssystemet
fordeles de frie inntektene til kommunene.

Rammetilskuddet består i hovedsak av et
innbyggertilskudd, utgiftsutjevning og andre
mindre tilskuddsordninger.

5
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inntektsutjevningen er økt fra kr 2 901 000,til 5 627 000,- Samlet er skatteinntektene og
inntektsutjevningen budsjettert kr 673 000,under regjeringens forslag.
Inntektsutjevningen er i budsjettet for
Storfjord lagt under rammetilskudd.

Nasjonale forutsetninger
I statsbudsjettet for 2017 legger regjeringen
opp til en realvekst i kommunenes frie
inntekter på kr 4,075 mrd.
For Storfjord kommunes del har
Kommunal- og regionaldepartementet
anslått en nominell vekst i frie inntekter på
3,25 % fra 2016 til 2017. Dette utgjør kr
4 411 000. Den oppgavekorrigerte veksten
er imidlertid på kr 3 457 000,- eller 2,5 %
noe som gir en realvekst på 0% siden anslått
lønns- og prisvekst (deflator) er 2,5 % i
2017.

Rådmannen vil presisere at det alltid er
usikkerhet knyttet til skatteanslaget og at en
ut fra erfaring budsjetterer med lavere
inntekt på skatt og inntektsutjevning.
Rammetilskuddet
Rammetilskuddet for Storfjord kommune er
fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet oppgitt til kr
88 839 000,-. I tillegg er det i budsjettet lagt
til kr 5 627 000,- som er anslått
inntektsutjevning for 2017. Dette er kr 2
726 000,- høyere enn det som er anslått i
statsbudsjettet.

Veksten i frie inntekter må sees i
sammenheng med kommunesektorens
anslåtte merutgifter knyttet til
befolkningsutviklingen. Beregninger utført
av Teknisk beregningsutvalg (TBU)
indikerer at kommunesektoren vil kunne få
merutgifter i 2017 på om lag kr 2 mrd.
grunnet den demografiske utviklingen. De
anslåtte merutgiftene er et uttrykk for hva
det vil koste kommunesektoren å
opprettholde tjenestetilbudet i blant annet
skole, barnehage og omsorgstjenesten med
uendret standard og produktivitet i
tjenesteytingen.

Det ordinære rammetilskuddet tar
utgangspunkt i et innbyggertilskudd som
fordeles med et likt beløp per innbygger. For
Storfjord kommune utgjør dette kr 43 781
000 (kr 23 313 * 1878 innbyggere).
Innbyggertilskuddet korrigeres videre for
utgiftutjevning, beregnet etter objektive
kriterier som kalles kostnadsnøkkel. Når en
kommune har en lavere behovsindeks enn 1,
får den en reduksjon i tilskuddet.
Omfordeling skjer til de kommunene som
har kostnadsindeks over 1. Storfjord har en
beregnet behovsindeks på 1,238 som
innebærer en utgiftsutjevning i 2017 på kr
22 234 000.

Regjeringen foreslår å holde den kommunale
skattøren for personlige skattytere uendret
på 11,80 % i 2017. Forslaget til skattøre er
tilpasset forutsetningen om en skatteandel på
40 % i 2017.
Lokale forutsetninger
Skatteinntekter

Innbyggertilskudd korrigeres videre for
elever i statlige og private skoler. For
Storfjord utgjør dette en økning i tilskuddet
på kr 807 000.

Det er budsjettert med en skatteinngang fra
formues- og inntektsskatten til Storfjord i
2017 på kr 45 184 000. Av dette er om lag kr
5 000 000 naturressursskatt i forbindelse
med kraftproduksjon. Dette anslaget er en
reduksjon på kr 3 399 000,- fra regjeringens
forslag i tabell 3-K som er benyttet i grønt
hefte.

For 2017 er det gitt midler til enkeltsaker
som styrking av helsestasjons og
skolehelsetjeneste med kr 242 000,- samt
utdanning av deltids brannpersonell med kr
105 000,- og en innlemming av tilskudd til
frivilligsentraler med kr 365 000,- til sammen
kr 712 000,-.

Kommunal- og regionaldepartementet har i
sitt anslag for skatteinntekter lagt til kr
2 901 000,- som er anslått inntektsutjevning
for å utjevne forskjeller i skatteinntekter.
Skatteinngangen er justert ned i forhold til
regjeringens forslag, mens

Inntektsgarantiordningen er utformet slik at
ingen kommuner skal ha en vekst i ramme6
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tilskuddet fra et år til et annet som er lavere
enn kr 300 under veksten på landsbasis, målt
i kroner pr innbygger. Ordningen finansieres
med et likt trekk pr innbygger i alle landets
kommuner. For Storfjord utgjør dette et
trekk på kr 189 000.

Denne konsesjonskraften videreselges og
ligger i økonomiplanperioden med følgende
inntekter:

Distriktstilskudd Nord-Norge gis med en
sats pr innbygger på kr 3864,- for kommuner
i tiltakssonen i Troms. I tillegg gis et
småkommunetillegg til kommuner med
under 3200 innbyggere ut fra hvilken
distriktsindeks kommunen har. For Storfjord
utgjør dette kr 12 005 000,- Samlet
distriktstilskudd utgjør kr 19 211 000,-

2017

2018

2019

2020

Salg

4.280.000

4.900.000

5.600.000

5.600.000

Avsetn.

3.280.000

3.900.000

4.600.000

4.600.000

Storfjord kommune selger konsesjonskraften
videre til selskaper som selger kraften på det
åpne markedet. Det er inngått avtale om
forvaltning av konsesjonskraft i 2017. Det er
i den forbindelse avtalt en budsjettpris som
kommunen kan legge til grunn i sine
budsjetter og så skal Ishavskraft gjennom
sine disposisjoner i markedet forsøke å gi
best mulig samlet resultat for Storfjord
gjennom salg og eventuelt egen bruk av
konsesjonskraft i kommunale bygg. Det
avsettes fra kraftsalg til disposisjonsfond slik
at det bare brukes 1 000 000,- direkte inn i
driftsbudsjettet hvert av årene.

I tillegg er Storfjord kommune tildelt kr
2 283 000 i skjønnstilskudd som er fordelt av
Fylkesmannen i Troms.

Andre inntekter
Egenbetalinger for kommunale tjenester
Rådmannen foreslår for 2016 å prisjustere
betalingssatser med 2,5 % hvis ikke gebyret
eller betalingssatsen nevnes spesielt i
vedtaket med tilhørende prisjustering. Dette
er i tråd med den pris- og
kostnadsjusteringsfaktoren (deflator) som
staten benytter i forhold til kommunene.

Eiendomsskatt verk og bruk
Eiendomsskatt på verk og bruk videreføres
på dagens nivå med en skattesats på 7
promille. Dette utgjør inntekter på kr
6 950 000,- en nedgang fra kr 8 350 000,- i
2016. Det er hovedsakelig Troms
kraftforsyning og energi AS som står for
størstedelen av dette på grunn av kraftverk i
kommunen.

Rådmannen anbefaler å øke de generelle
egenbetalingene i tråd med gjeldende regler
og forskrifter. Det er i hovedsak
egenbetalinger innen pleie- og omsorg som
er forskriftsregulert.

Lønns- og prisforutsetninger
Deflatoren er et uttrykk for statens lønns- og
priskompensasjon i kommuneopplegget og
er den forventede lønns- og prisstigningen.
Denne benyttes til å prisjustere øremerkede
tilskuddsordninger og til å kompensere for
lønns- og prisstigning i fastsettingen av de
samlede rammeoverføringene over
inntektssystemet. Den benyttes videre til å
beregne om de samlede overføringene har
hatt en realvekst eller ikke.

Betaling for barn i barnehage følger statlige
maksimumssatser.
En fullstendig oversikt over endringene i
avgifter, gebyrer og egenbetaling
fremkommer i en egen sak om
gebyrregulativ 2017.
Konsesjonskraftinntekter
Storfjord kommune har, som følge av
konsesjonsvilkårene for kraftproduksjonen i
Skibotn, konsesjonskraft på 32 900 000 kwh
til videresalg eller eget bruk. Det ligger også
en begrensning knyttet til det totale
strømforbruket innenfor kommunens
grenser.

Deflatoren er vektet med 2/3 lønnsvekst og
1/3 prisvekst. For 2017 er deflatoren anslått
til 2,5 % hvor prisveksten utgjør 2,1 % og
lønnsøkningen utgjør 2,7 %.

7
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Lønnsveksten på 2,7 % er lagt inn i
konsekvensjustert budsjett og er samlet på
kapittel 1.9 og vil fordeles ut på ansvarene i
2017 for å ta hensyn til faktisk resultat i
lønnsforhandlingene i 2017.

Investeringsplanen medfører store
låneopptak i 2017 og 2018, noe som
gjenspeiler seg i de budsjetterte rente og
avdragsutgiftene. Virkningene av
investeringsplanen er lagt inn i
konsekvensjustert budsjett for
økonomiplanperioden

Når det gjelder prisvekst så er ikke rammene
til det enkelte ansvar justert for dette annet
enn for enkeltposter på lisenser og
abonnementer.

Premieavvik og pensjon

Renteforutsetninger
Storfjord kommune vil ved utgangen av
2016 ha egne lån på ca kr 180 mill. I tillegg
kommer startlån som er videreformidlet til
innbyggerne og som finansieres av disse.

Fra 2003 trådte det i kraft en forskrift om
regnskapsføring av pensjonskostnader.
Hensikten var at regnskapet skulle vise
beregnet pensjonskostnad og ikke som
tidligere innbetalt premie da disse to
størrelser ikke er like. Beregnet
pensjonskostnad skulle gi en mer forutsigbar
og mindre variabel kostnad i regnskapet.
Differansen mellom beregnet
pensjonskostnad og innbetalt premie er
betegnet som premieavvik. Hvis Storfjord
kommune betaler mer i pensjonspremie enn
størrelsen på den beregnede
pensjonskostnaden så vil differansen bli
inntektsført. Denne ”inntekten” medfører
ingen innbetaling av penger mens
pensjonspremien er betalt av kommunen.

Norges Bank legger i Pengepolitisk rapport
3/16 til grunn en forventet utvikling i
gjennomsnittlig styringsrente som vist i
tabellen under.
Norges Bank anslag
styringsrente
2017

0,4

2018

0,4

2019

0,7

2020

Utlånsrenten til kommunal sektor ligger i
dag mellom 0,6 – 1,2 prosentpoeng høyere
enn styringsrenten, slik at utlånsrenten er i
underkant av 1,7 % pr november 2016 mens
styringsrenten er 0,5%.

Fram til 2010 hadde Storfjord kommune ett
års amortisering av tidligere års premieavvik,
men dette ble endret til 15 år gjeldende fra
2010, og senere 10 år fra og med 2012 etter
endring av forskriften. Det er vedtatt å endre
amortiserings-tiden til 7 år for premieavvik
som oppstår i 2014 og senere.

Følgende tabell viser budsjettrenter som er
lagt inn.
Budsjettrenter
2017

1,60

2018

1,60

2019

1,90

2020

1,92

Pensjonspremie
For 2017 er det varslet en
pensjonspremieinnbetaling på ca kr 19,45
mill. Dette er inkludert ansattes andel på 2 %
Forsikringsselskapene som forvalter
kommunens pensjonsmidler har varslet
følgende premiesatser for neste år:

Renter og avdrag i konsekvensjustert
budsjett:
2017
Nye lån

2018

2019

2020

38.910

43.622

11.380

15.430

3.560.000
7.851.000

4.060.000
8.885.000

4.850.000
9.575.000

5.350.000
9.975.000

(i 1000 kr)

Renter
Avdrag

Pensjonsselskap

Premie 2017

SPK – lærere

10,25%

KLP – sykepleiere

20,00%

KLP – øvrige ansatte

19,00%
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Hovedprioriteringer investering

Det er tatt med inntektsføring av
premieavvik i 2017. Samlet er det budsjettert
med premieavvik på kr 5 423 459 som en
inntekt fra både KLP og SPK. Det
planlegges å bruke premiefondet til dekning
av fakturaer fra KLP for å redusere det
budsjetterte premieavviket noe. Dette vil
medføre at vi får et noe mindre premieavvik
og at pensjonsbelastningen på etatene blir
tilsvarende mindre. Amortiseringen av
tidligere års premieavvik er med som en
kostnad.

På neste side vises hovedoversikt over
forslag til investeringsprogrammet for 20172020. Se samme tabell som vedlegg 9 i
budsjettsaken.

Investeringer og finansiering
Investeringsprogrammet for 2016 har en
utgiftsramme på kr 23 685 000 og vil i
hovedsak finansieres med
forsikringsutbetaling etter brann Valmuen og
ved nytt låneopptak. I tillegg vil det benyttes
ubrukte lånemidler, mva-kompensasjon og
fondsmidler.
Egenkapitalinnskuddet til KLP finansieres
med bruk av fondsmidler og mvakompensasjon.
Økning i renter og avdrag som følge av
investeringsplan 2017 - 2020:
Renter
Avdrag

2017

2018

2019

2020

155.640
486.375

789.266
1.518.025

1.584.079
2.205.550

2.016.066
2.604.967

Beregningene som ligger til grunn for renter
og avdrag i tilknytning til investeringsplanen
bygger på låneopptak i september det året
investeringene gjøres og at det ikke betales
avdrag det året det enkelte lån tas opp.
Utgiftsramme for investeringsplan 2017 2020:
I 1000 kr

Utgifter

2017
79 200

2018
60 090

2019
18 700

2020
18 750

9
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Prioriteringer

36

NY

NY
NY
NY

NY
NY
NY
NY

NY
NY
NY
NY
NY
NY
NY

VEIER
Kommunale veier, reasfaltering/asfaltering
Kommunale veier, oppbygging og grusing
Veglys Oterbakken
Asfaltering og oppgradering Oterbakken
Trafikksikkerhetstiltak

BYGNINGER
Kommunale boliger oppgradering
Generell opprustning Åsen omsorgsenter, straktsiltak inkl ventilasjon
Oppgradering/utbygging Åsen omsorgssenter
Valmuen gjenoppbygging
Oppgradering av datakommunikasjon kommunale bygg
Svømmebasseng Hatteng
Boligbygging i egen regi
Oppgradering Tannklinikken utvendig
Oppgradering Samfunnshuset møteplassen
Oteren barnehage oppgradering gammel del innvendig
Oppgradering Hatteng skole
Carporter Helsehuset og Forebyggende 6 biler hver
Helsehuset ambulanseinngang og ombygging spiserom
Handicaptoalett Storfjord kirke
Automatisk ringesystem Storfjord kirke
El. sikrings tiltak kommunale boliger
Skibotn skole maling og oppgradering
Ventilasjon NAV/rådhuset
Helsehuset, rom for risikoavfall
Samfunnshuset oppgradering
Omsorgsboliger eldreomsorg med mulighet for heldøgns tjenester
Omsorgsboliger rus/psykiatri med mulighet for heldøgns tjenester
Inventar skoler og barnehager

BRANN
Branntekniske tiltak kommunale bygg
Omkledningsrom brannstasjon Hatteng
Personellbil for Skibotn
Hjertestartere
IR kamera

ANDRE TILTAK
Digitalisering av kommunens reguleringsplaner
Omgjøring av fremfesteforhold ifm kjøp av eiendom
Utvidelse av Skibotn kirkegård
EK-innskudd KLP
Utvikling av nytt boligefelt Hatteng
Forprosjekt sentrumsplan Hatteng
Datakommunikasjon Helsesentret og Engstadjordet
Kunstgressbane Hatteng
Nytt kvalitets- og styringssystem, inkl brukerundersøkelser (IT)
Nødstrømsagregat Helsehuset
Helikopterlandingsplass Oteren
Anskaffelse av steame og spylevogn
Infrastruktur boligetomter Hatteng VVA
Trygghetsalarmer

142
1004
1018
1019
1020

171
739
740
778
1005
1006
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1042
1043
1048
1049
1051

716
1033
1045
1046
1047

626
743
763
961
1008
1011
1034
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1050
0

Salg
anleggsmidler

667
741
1000
1002
1013
1014
1015
1016
1017

Investeringsprogram

VANN OG AVLØP
Digital kartlegging av kommunens vann- og avløpsledninger
Vann og avløp Oteren generelt
Oppgradering vannledning Vestersia.
Forprosjekt avløpsrensing Skibotn
SD overvåkingssystem vann og avløp
Nytt avløpssystem Skibotn, Apaja
Avløpsrenseanlegg Skibotn / Skibotn kloakk
Oppgradering filter/UV-anlegg på alle 3 vannverk
Oppgradering VA Hatteng

prosjektnr

Storfjord kommune

14 200 000

3 000 000

11 200 000

Tilskudd

4 250 000

300 000

300 000
300 000
150 000

300 000

300 000
300 000

10

50 000
550 000
1 000 000
150 000
300 000

300 000
5 500 000 9 540 000

300 000

50 000
100 000

38 910 000

2 000 000

200 000
4 800 000

2 000 000
300 000
79 200 000

100 000
650 000
1 000 000
150 000
300 000
200 000
4 800 000
300 000

300 000

700 000

300 000

0

200 000

200 000

300 000

3 000 000
12 500 000
100 000

800 000
600 000
28 000 000
15 000 000

1 000 000
8 310 000

11 200 000
8 200 000

800 000

500 000
500 000

2 000 000

1 000 000

1 000 000
1 050 000

100 000
2 100 000
500 000

2017
100 000
1 600 000
500 000

500 000
500 000

Eksterne Eksterne lån
lån VAR 2017

300 000

6 800 000

6 800 000

Bruk av
inntekt
salg AM

150 000

700 000

1 190 000

5 600 000

Bruk av
fondsmidler

150 000

150 000

100 000

2 000 000

600 000

950 000

500 000

Bruk av
Bruk av
ubrukte
mvalånemidler komp.

60 090 000

700 000
200 000
450 000
2 000 000

1 000 000

120 000
140 000

700 000
400 000

250 000
150 000
100 000
150 000
20 000 000

300 000
200 000

350 000

150 000
130 000
200 000

12 500 000

800 000

500 000
500 000
500 000
1 500 000
600 000

12 000 000
2 700 000
300 000

500 000

2018

18 700 000

400 000

12 000 000

18 750 000

400 000

13 750 000

1 000 000

600 000

600 000

800 000

500 000
500 000

2 000 000

2020

500 000
500 000

1 300 000
2 000 000

100 000

500 000

2019

2017 - 2020

Compilo, Questback, IK-bygg, Moava 1310

Videreført fra 2016
Igangsatt
Overføres til 2017
Innskudd EK gjennomføres over 5 år
Pågår, vidreføres 2017
Pågår, vidreføres 2017
Tar med Engstadjordet her

Konsekvens av utviding av antall konstabler
Utplassering av tre hjertestartere
En i hver brannbil

Pågår, vidreføres 2017 og 2018

Med el. installasjon og motorvarmerkontakter
Estimerte tall

Pågår, vidreføres 2017
Bygging i eget regi
Skifte taktekking, overbygg inngangsparti,maling

Ferdig for 2016, økes til 1 mill for de neste årene.
Pågår, vidreføres 2017
Ute på anbud. Byggetrinn 2 (2018) estimerte tall
Ute på anbud

2 vannverk i 2018 og 1 i 2019

Avløp for planlagt reg. område Apaja

Pågår, vidreføres 2017
Prosjektering startet
Ferdig for 2016
Pågår, vidreføres 2017

Kommentar/fremdrift

BUDSJETT 2017 ØKONOMIPLAN 2017-2020

BUDSJETT 2017 ØKONOMIPLAN 2017-2020

-

-

Tiltak

004: 662.1000.345.02350 Oppgradering vannledning vestersia Stubbeng-Tømmernes

Beskrivelse

Det er her re-linet flere hundre meter de siste årene. Vi tar ca. 500 m hvert år. Med re-lining menes
at vi trekker et 110 rør inni ekst. 160 mm rør. På enkelte steder i traseen må vi grave opp og skifte
rørene.

-

Sum investeringer

2017

2018

2019

2020

Totalt

500 000

500 000

500 000

0

1 500 000

-

Tiltak

002: 662.1013.340.02350 SD overvåkningssystem vann og avøp

Beskrivelse

Sentral Driftskontroll (SD) muliggjør effektiv overvåkning og styring av vannverk og de fasiliteter vi
velger å kople opp.

-

2017

2018

2019

2020

Totalt

1 000 000

0

0

0

1 000 000

-

Sum investeringer

-

Tiltak

006: 662.1016.340.02350 Oppgradering filteranlegg på alle tre vannverk

Beskrivelse

Med filter menes her en såkalt barriere to med enten sandfilter eller membranfilter.

-

-

Sum investeringer

2017

2018

2019

2020

Totalt

0

2 700 000

1 300 000

0

4 000 000

-

Tiltak

007: 662.1017.345.02350 Oppgradering VA Hatteng

Beskrivelse

Rapporten fra Grøner viser at vi har flere kummer hvor vann og avløp er i samme kum. Dette er ikke
en lovlig metode i dag. I tillegg har vi et dårlig avløpsnett og et svakt vann nett hvor spesielt øvre del
av Brenna har dårlig trykk under visse forhold.

-

-

Sum investeringer

2017

2018

2019

2020

Totalt

0

300 000

2 000 000

0

2 300 000

2017

2018

2019

2020

Totalt

0

450 000

0

0

450 000

-

-

Tiltak

038: 662.1040.345.02350 Anskaffelse av steame- og spylevogn

Beskrivelse

-

-

-

Sum investeringer

-

-
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Tiltak

039: 662.1041.345.02350 Infrastruktur boligetomter Hatteng VVA

Beskrivelse

-

-

Sum investeringer

2017

2018

2019

2020

Totalt

2 000 000

2 000 000

0

0

4 000 000

-

Tiltak

003: 662.667.345.02705 Digital kartlegging av kommunens vann- og avløpsledninger

Beskrivelse

I dag har vi veldig lite informasjon som ligger inne i digitale kart av rørgater, kummer og
brannhydranter. Prosjektet her skal få inn dette i Gisline som er vårt kartprogram.

-

Sum investeringer

2017

2018

2019

2020

Totalt

100 000

0

0

0

100 000

-

Tiltak

001: 662.741.345.02350 Vann og avløp Oteren generelt (forts.)

Beskrivelse

Vann og avløp lagt fra Oteren industriområde og frem til regulert boligfelt Hansenskogen.
Samtidig bores det for strekking av rør under E6 for å få tilknyttet boliger på oversiden E6 til offentlig
avløp.

Fortsette/ferdigstille prosjektet fra 2016
-

Sum investeringer

2017

2018

2019

2020

Totalt

2 100 000

0

0

0

2 100 000

2017

2018

2019

2020

Totalt

0

0

100 000

2 000 000

2 100 000

-

Tiltak

043: 664.1014.353.02350 Nytt avløpssystem Skibotn, Apaja

Beskrivelse

-

-

Sum investeringer

-

Tiltak

005: 664.1015.350.02705 Avløpsrensing Skibotn

Beskrivelse

Et renseanlegg på Skibotn ble prosjektert i 2011. Denne planen er hentet frem og revitalisert i 2016.
Hovedprosjektet er ment å gå over to år og med start i 2017.

-

2017
Sum investeringer

2018

2019

2 000 000 12 000 000

0

2020

Totalt

0 14 000 000

12
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Tiltak

009: 705.1004.332.02350 Kommunale veier oppbygging og grusing

Beskrivelse

Oppgradering av nedkjørte kommunale veier.

-

Sum investeringer

2017

2018

2019

2020

Totalt

500 000

500 000

500 000

500 000

2 000 000

2017

2018

2019

2020

Totalt

3 000 000

0

0

0

3 000 000

-

Tiltak

028: 705.1006.381.02350 Strakstiltak svømmebasseng Hatteng

Beskrivelse

Byggetrinn 1. Renovering av betongkonstruksjon
Byggetrinn 2. Tetting/membran/fliser
Byggetrinn 3: Bassengteknikk

-

Sum investeringer

-

Tiltak

063: 705.1008.301.02350 Utvikling av nytt boligfelt Hatteng

Beskrivelse

Reguleringsplanarbeidet startet høsten 2016 og sluttføres våren 2017.

-

Sum investeringer

2017

2018

2019

2020

Totalt

150 000

0

0

0

150 000

-

Tiltak

066: 705.1011.301.02350 Forprosjekt sentrumsplan Hatteng

Beskrivelse

Forprosjektet startes parallelt med reg. plan for nytt boligområde Hatteng.

-

Sum investeringer

2017

2018

2019

2020

Totalt

300 000

0

0

0

300 000

2017

2018

2019

2020

Totalt

0

500 000

0

0

500 000

-

Tiltak

010: 705.1018.332.02350 Veglys Oterbakken

Beskrivelse

Fundamenter er montert og trekkerør er lagt.

-

Sum investeringer

-

Tiltak

011: 705.1019.332.02350 Asfaltering og oppgradering Oterbakken

Beskrivelse

Inkludert reparasjon av telehiv (v/Fagerhaug), løfte veien ved utkjøring E6, og løfte mellomtrase
(Fagerhaug og til første sving.

-

Sum investeringer

13
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2017

2018

2019

2020

Totalt

0

1 500 000

0

0

1 500 000

BUDSJETT 2017 ØKONOMIPLAN 2017-2020

Tiltak

012: 705.1020.332.02705 Trafikksikkerhetstiltak

Beskrivelse

Ny trafikksikkerhetsplan tas frem i 2017. Gjennomføringen av tiltakene starter i 2018.

-

2017

2018

2019

2020

Totalt

0

600 000

600 000

600 000

1 800 000

2017

2018

2019

2020

Totalt

12 500 000

0

Sum investeringer

-

Tiltak

013: 705.1021.265.02350 Boligbygging i egen regi

Beskrivelse

Bygget settes opp på Hatteng på eiendom 52/185.
Sum inkl. mva.

-

Sum investeringer

0 13 750 000 26 250 000

-

Tiltak

014: 705.1022.265.02350 Oppgradering Tannklinikken utvendig

Beskrivelse

Reparere undertak samt bytte shingeltak.
Bygge ut inngangsparti.
Overbygg for inngangsparti i 1.et.
Maling utvendig.

-

Sum investeringer

2017

2018

2019

2020

Totalt

100 000

150 000

0

0

250 000

-

Tiltak

015: 705.1023.265.02350 Oppgradering av Samfunnshuset møteplassen

Beskrivelse

Gang, kjøkken og toaletter må oppgraderes.

-

Sum investeringer

2017

2018

2019

2020

Totalt

0

130 000

0

0

130 000

-

Tiltak

016: 705.1024.221.02350 Oteren bhg oppgradere gammel del innvendig

Beskrivelse

Det er gjennomført en utbygging og oppussing utvending. Gammel del innvendig er meget slitt og
trenger en oppgradering.

-

Sum investeringer

2017

2018

2019

2020

Totalt

0

200 000

0

0

200 000

-
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Tiltak

017: 705.1025.222.02350 Oppgradering Hatteng skole

Beskrivelse

Oppgradering av skolen etter mange års etterslep.

-

Sum investeringer

2017

2018

2019

2020

Totalt

200 000

0

0

0

200 000

2017

2018

2019

2020

Totalt

0

350 000

0

0

350 000

-

Tiltak

070: 705.1026.241.02350 Carporter Helsehuset og Forebyggende

Beskrivelse

-

-

Sum investeringer

-

Tiltak

019: 705.1027.241.02350 Helsehuset, ambulanseinngang og ombygging spiserom

Beskrivelse

-

-

Sum investeringer

2017

2018

2019

2020

Totalt

300 000

0

0

0

300 000

2017

2018

2019

2020

Totalt

0

300 000

0

0

300 000

2017

2018

2019

-

Tiltak

020: 705.1028.390.02350 Handicaptoalett Storfjord kirke

Beskrivelse

-

-

Sum investeringer

-

Tiltak

021: 705.1029.390.02350 Aut. ringesystem Storfjord kirke

Beskrivelse

-

-

-

-

Totalt

Investert

Tidligere Brukt i år

2020 Gjenståen

brukt
-

-

-

-

de

-

-

Sum investeringer

2017

2018

2019

2020

Totalt

0

200 000

0

0

200 000

2017

2018

2019

2020

Totalt

300 000

0

0

0

300 000

-

Tiltak

022: 705.1030.265.02350 El. sikrings tiltak kommunale boliger

Beskrivelse

-

-

Sum investeringer

-
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Tiltak

024: 705.1031.222.02350 Skibotn skole, maling og oppgradering

Beskrivelse

Oppgradering etter mange års manglende vedlikehold.

-

Sum investeringer

2017

2018

2019

2020

Totalt

300 000

250 000

0

0

550 000

-

Tiltak

053: 705.1032.130.02350 Ventilasjon NAV/Rådhuset

Beskrivelse

Dårlig effekt både på ventilasjon og temp. regulering på anlegget som det er i dag.

-

Sum investeringer

2017

2018

2019

2020

Totalt

150 000

150 000

0

0

300 000

-

Tiltak

030: 705.1033.339.02350 Omkledningsrom brannstasjon Hatteng

Beskrivelse

Garderobeforholdene er ikke eksisterende pr. i dag.

-

Sum investeringer

2017

2018

2019

2020

Totalt

0

400 000

0

0

400 000

-

Tiltak

054: 705.1034.241.02000 Datakommunikasjon Helsesenteret og Engstadjordet

Beskrivelse

Bygge nytt datanett/kommunikasjonsnett.

-

Sum investeringer

2017

2018

2019

2020

Totalt

200 000

0

0

0

200 000

-

Tiltak

033: 705.1036.381.02350 Kunstgressbane Hatteng

Beskrivelse

Mellomfinansiering av prosjektet. Tot. er det bevilget et tilskudd fra kommunen på kr. 950.000,-

-

Sum investeringer

2017

2018

2019

2020

Totalt

4 800 000

0

0

0

4 800 000

-

Tiltak

040: 705.1037.120.02000 Nytt kvalitets- og styringssystem, IK-bygg og brukerundersøkelser

Beskrivelse

Programvare som rasjonaliserer daglig drift og styrker fremtidig sporbarhet.

-

Sum investeringer

2017

2018

2019

2020

Totalt

300 000

0

0

0

300 000

-
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Tiltak

064: 705.1038.241.02350 Nødstrømsaggregat Helsehuset

Beskrivelse

-

-

2017

2018

2019

2020

Totalt

0

700 000

0

0

700 000

2017

2018

2019

2020

Totalt

0

200 000

0

0

200 000

Sum investeringer

-

Tiltak

065: 705.1039.330.02350 Helikopterlandingsplass Oteren

Beskrivelse

-

-

Sum investeringer

-

Tiltak

058: 705.1042.241.02350 Helsehuset, rom for risikoavfall

Beskrivelse

Oppbevaring av brukte sprøyter etc. før transport til avfallsdeponi. Krever temperaturregulert
lagerrom.

-

2017

2018

2019

2020

Totalt

0

100 000

0

0

100 000

2017

2018

2019

2020

Totalt

150 000

150 000

0

0

300 000

Sum investeringer

-

Tiltak

059: 705.1043.386.02350 Samfunnshuset oppgradering

Beskrivelse

Oppgradering Samfunnshuset.

-

-

-

-

-

-

-

Sum investeringer
-

Tiltak

042: 705.1045.339.02350 Personellbil brannkorpset Skibotn

Beskrivelse

Det er vedtatt at vi utvider med inn til tre konstabler på Skibotn. Fra og med 2017 vil vi ikke få plass
til alle i brannbilen ved en utrykning.

-

-

-

-

-

-

-

Sum investeringer

2017

2018

2019

2020

Totalt

300 000

0

0

0

300 000

2017

2018

2019

2020

Totalt

0

120 000

0

0

120 000

-

Tiltak

057: 705.1046.339.02000 Hjertestartere

Beskrivelse

Hjertestartere i begge brannbiler samt på helsesentret.

-

-

-

-

-

-

-

Sum investeringer
-
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Tiltak

061: 705.1047.339.02000 IR kamera Brann og redning

Beskrivelse

Denne er viktig ved røykdykking og sjekk av branntomt etter slukking. Er det noe som ulmer enda?
En i hver brannbil.

-

-

-

-

-

-

-

2017

2018

2019

2020

Totalt

0

140 000

0

0

140 000

2020

Totalt

Sum investeringer
-

Tiltak

067: 705.1048.261.02350 Omsorgsboliger eldreomsorg med mulighet for heldøgns tjenester

Beskrivelse

-

-

-

-

-

-

-

2017

-

Sum investeringer

2018

2019

0 20 000 000

0

0 20 000 000

-

Tiltak

068: 705.1049.261.02350 Omsorgsboliger rus/psykiatri med mulighet for heldøgns tjenester

Beskrivelse

-

-

-

-

-

-

-

2017

-

Sum investeringer

2018

0

2019

0 12 000 000

2020

Totalt

0 12 000 000

-

Tiltak

069: 705.1050.254.02350 Trygghetsalarmer

Beskrivelse

-

-

-

-

-

-

-

2017

2018

2019

2020

Totalt

300 000

0

0

0

300 000

-

Sum investeringer
-

Tiltak

074: 705.1051.222 Inventar skoler og barnehager

Beskrivelse

Oteren barnehage: Bærbar PC styrer -utskifting styrer kr. 4000
4 stoler til arbeidsrom ped.ledere (ergonomi og forebygging) : kr.12 000
Komfyr: trege kokeplater kr.6000
To nye bord til avdelinga kr.12 000
Utskifting tripp-trappstoler kr.15 000 i 2018 og 2018
Hev senkbart skrivebord styrer (ergonomi) 10 000
Lekestativ med sklie for de minste 60 000
Furuslottet barnehage: Internett-tilgang på avdelingene, nye bord til barnegrupper og sofa
personalrom.

-

-

-

-

-

-

-

Sum investeringer

2017

2018

2019

2020

Totalt

300 000

0

0

0

300 000

-
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Tiltak

008: 705.142.332.02350 Kommunale veier reasfaltering/asfaltering

Beskrivelse

Oppgradering etter årevis med manglende vedlikehold. Skrikende behov for en oppgradering.

-

-

-

-

-

-

-

Sum investeringer

2017

2018

2019

2020

Totalt

500 000

500 000

500 000

500 000

2 000 000

2017

2018

2019

2020

Totalt

800 000

800 000

800 000

1 000 000

3 400 000

-

-

Tiltak

023: 705.171.265.02350 Kommunale boliger oppgradering

Beskrivelse

Økes fra kr. 400.000 i 2016 til kr. 800.000 årene fremover.

-

-

-

-

-

-

-

Sum investeringer
-

Tiltak

073: 705.626.301.02705 Digitalisering av kommunens reguleringsplaner

Beskrivelse

Fortsette prosjektet som var oppstarter 2016. Bevilget kr. 200000 for 2016. Kr. 100000 er brukt til
digitalisering av planer i lag med Kartverket. Nå gjenstår alle underliggende dokumenter som vedtak
og annen dokumentasjon.

-

-

-

-

-

-

-

Sum investeringer

2017

2018

2019

2020

Totalt

100 000

0

0

0

100 000

2017

2018

2019

2020

Totalt

700 000

700 000

0

0

1 400 000

-

Tiltak

029: 705.716.121.02350 Branntekniske tiltak kommunale bygg

Beskrivelse

Videreført fra 2016.

-

-

-

-

-

-

-

Sum investeringer
-

Tiltak

051: 705.739.261.02350 Generell oppgradering Åsen omsorgsenter, inkl ventilasjon

Beskrivelse

Fortsettelse av prosjektet fra 2016

-

-

-

-

-

-

-

Sum investeringer
-
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2017

2018

2019

2020

Totalt

600 000

0

0

0

600 000
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Tiltak

027: 705.740.261.02350 Oppgradering/utbygging Åsen omsorgssenter

Beskrivelse

1. byggetrinn ny dementavdeling 2017
2. byggetrinn oppgradering av eksist. bygg 2018
Alle summer med mva.

-

-

-

-

-

-

2017

2018

2019

28 000 000 12 500 000

0

-

Sum investeringer

2020

Totalt

0 40 500 000

-

Tiltak

035: 705.743.283.02705 Omgjøring av fremfesteforhold ifm kjøp av eiendom

Beskrivelse

Videreføres fra 2016 til 2017

-

-

-

-

-

-

-

Sum investeringer

2017

2018

2019

2020

Totalt

100 000

0

0

0

100 000

-

Tiltak

034: 705.763.390.02350 Utvidelse av Skibotn kirkegård

Beskrivelse

Utarbeide en reguleringsplan for området samt gjennomføring av planen.

-

-

-

-

-

-

-

Sum investeringer

2017

2018

2019

2020

Totalt

650 000

0

0

0

650 000

-

Tiltak

026: 705.778.273.02350 Valmuen gjenoppbyging

Beskrivelse

Oppbygging etter brannen 2014. Utvidet fra 450 m2 til ca 600 m2 da denne også skal romme
flyktningetjenesten og voksenopplæringa. Sum er inkl. mva.

-

-

-

-

-

-

2017

2018

2019

15 000 000

0

0

-

Sum investeringer

2020

Totalt

0 15 000 000

-

Tiltak

062: 705.961.100.05290 Egenkapitalinnskudd KLP

Beskrivelse

Egenkapitalinnskudd i KLP. Ved overgang fra Storebrand til KLP måtte vi inn på eiersiden i KLP. Vi
fikk mulighet til å betale inn ca 3,7 mill over 5 år i stedet for alt på en gang. I tillegg betales ca 0,4
mill på fast basis.

-

-

-

-

-

-

-

Sum investeringer

2017

2018

2019

2020

Totalt

1 000 000

1 000 000

400 000

400 000

2 800 000

-
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Tiltak

071: 960.960.283.09100 Startlån

Beskrivelse

Det budsjetteres med opptak og videre utlån av kr 8 mill i Startlån hvert av årene i
økonomiplanperioden

-

-

-

-

-

-

2017

-

Sum investeringer

2018

2019

2020

Totalt

9 800 000 10 000 000 10 200 000 10 400 000 40 400 000

-

-

Økonomisk oversikt drift

Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)
Renteinntekter, utbytte og eieruttak
Gevinst på finansielle instrumenter
Mottatte avdrag på utlån
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter
Tap på finansielle instrumenter
Avdrag på lån
Utlån
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER
Motpost avskrivninger
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Bruk av likviditesreserve
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)
Overført til investeringsregnskapet
Dekning av tidligere års merforbruk
Avsetninger til disposisjonsfond
Avsetninger til bundne fond
Avsetninger til likviditetsreserven
SUM AVSETNINGER (K)
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)

Regnskap
2015

Budsjett
2016

Budsjett
2017

Budsjett
2018

Budsjett
2019

Budsjett
2020

-5 282 663
-17 077 611
-39 702 823
-86 725 909
-1 646 134
-1 152 026
-40 954 816
-8 290 980
-6 521 001
-207 353 963
114 331 718
12 404 513
26 485 905
15 452 501
16 109 524
11 306 165
0
196 090 326
-11 263 637
-1 446 001
0
-4 574
-1 450 575
5 599 440
0
6 565 040
69 538
12 234 018
10 783 443
-11 306 165
-11 786 359
-1 123 538
-959 104
-4 849 037
0
-6 931 679
0
7 584 316
1 130 682
5 799 104
0
14 514 102
-4 203 936

-4 766 947
-13 580 045
-27 315 940
-92 767 846
-200 000
260 000
-37 561 000
-8 350 000
-7 100 000
-191 381 778
115 228 453
13 707 000
28 115 924
15 225 423
9 927 248
11 063 151
34 005
193 301 204
1 919 426
-1 145 945
0
-35 000
-1 180 945
5 309 000
0
6 828 975
35 000
12 172 975
10 992 030
-11 063 151
1 848 305
0
-1 279 697
-4 108 039
0
-5 387 736
0
0
1 439 431
2 100 000
0
3 539 431
0

-5 083 868
-16 941 902
-32 507 209
-94 466 000
-200 000
-135 000
-40 184 000
-6 950 000
-7 100 000
-203 567 979
120 198 664
12 187 498
27 457 330
15 407 204
15 088 259
11 304 646
181 005
201 824 606
-1 743 373
-1 425 737
0
-35 000
-1 460 737
4 370 000
0
7 851 000
35 000
12 256 000
10 795 263
-11 304 646
-2 252 756
0
0
-5 286 739
0
-5 286 739
0
0
4 439 495
3 100 000
0
7 539 495
0

-5 038 868
-17 945 902
-30 526 448
-95 277 000
-200 000
-310 000
-40 015 000
-6 950 000
-7 100 000
-203 363 218
117 319 518
12 850 806
26 592 541
15 370 204
14 575 297
11 304 646
181 005
198 194 017
-5 169 201
-1 585 737
0
-35 000
-1 620 737
5 030 000
0
8 885 000
35 000
13 950 000
12 329 263
-11 304 646
-4 144 584
0
0
-3 831 739
0
-3 831 739
0
0
4 876 323
3 100 000
0
7 976 323
0

-5 038 868
-19 077 902
-27 695 051
-95 532 000
-200 000
-310 000
-39 845 000
-6 950 000
-7 100 000
-201 748 821
114 749 056
13 423 186
26 010 453
15 370 204
14 586 400
11 304 646
181 005
195 624 950
-6 123 871
-1 745 737
0
-35 000
-1 780 737
5 980 000
0
9 575 000
35 000
15 590 000
13 809 263
-11 304 646
-3 619 254
0
-631 338
-3 831 739
0
-4 463 077
0
0
4 982 331
3 100 000
0
8 082 331
0

-5 038 868
-19 293 902
-26 765 448
-95 471 000
-200 000
-10 000
-39 700 000
-6 950 000
-7 100 000
-200 529 218
113 426 150
13 320 567
25 587 478
15 370 204
14 175 297
11 304 646
181 005
193 365 347
-7 163 871
-1 745 737
0
-35 000
-1 780 737
6 480 000
0
9 975 000
35 000
16 490 000
14 709 263
-11 304 646
-3 759 254
0
-631 338
-3 831 739
0
-4 463 077
0
0
5 122 331
3 100 000
0
8 222 331
0
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Økonomisk oversikt investering
Regnskap
2015
Salg av driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Kompensasjon for merverdiavgift
Statlige overføringer
Andre overføringer
Renteinntekter, utbytte og eieruttak
SUM INNTEKTER (L)
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod
Overføringer
Renteutg, provisjoner og andre finansutg
Fordelte utgifter
SUM UTGIFTER (M)
Avdragsutgifter
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Dekning tidligere års udekket
Avsetning til ubundne investeringsfond
Avsetninger til bundne fond
Avsetninger til likviditetsreserve
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)
Bruk av lån
Salg av aksjer og andeler
Mottatte avdrag på utlån
Overføringer fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års overskudd
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne driftsfond
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne investeringsfond
SUM FINANSIERING (R)
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)

Budsjett
2016

Budsjett
2017

207 348
0
0
0
0
0
-5 543 593
-7 785 000
0
-2 552 735
-1 000 000 -11 310 000
0
0 -16 150 000
0
0
-940 000
0
0
0
-7 888 980
-8 785 000 -28 400 000
498 099
0
0
0
0
0
17 776 080 26 185 000 66 900 000
0
0
0
2 786 760
0 11 300 000
0
0
0
0
0
0
21 060 939 26 185 000 78 200 000
1 429 226
1 400 000
1 600 000
4 697 371
4 000 000
8 000 000
1 066 581
1 000 000
1 000 000
0
0
0
2 976 708
0
0
2 403 788
1 700 000
1 800 000
0
0
0
12 573 674
8 100 000 12 400 000
25 745 633 25 500 000 62 200 000
-18 407 813 -21 400 000 -52 000 000
-600 000
0
0
-1 993 083
-1 700 000 -1 800 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-812 222 -1 000 000
0
-3 932 514
-1 400 000 -8 400 000
-25 745 632 -25 500 000 -62 200 000
1
0
0

Budsjett
2018

Budsjett
2019

Budsjett
2020

0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6 468 000 -4 320 000
-320 000
-10 000 000 -3 000 000
-3 000 000
0
0
0
0
0
0
-16 468 000 -7 320 000
-3 320 000
0
0
0
0
0
0
51 022 000 15 580 000 18 030 000
0
0
0
8 068 000
2 720 000
320 000
0
0
0
0
0
0
59 090 000 18 300 000 18 350 000
1 870 000
2 140 000
2 410 000
8 000 000
8 000 000
8 000 000
1 000 000
400 000
400 000
0
0
0
0
0
0
2 000 000
2 200 000
2 400 000
0
0
0
12 870 000 12 740 000 13 210 000
55 492 000 23 720 000 28 240 000
-51 622 000 -19 380 000 -23 430 000
0
0
0
-2 000 000 -2 200 000
-2 400 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1 870 000 -2 140 000
-2 410 000
-55 492 000 -23 720 000 -28 240 000
0
0
0
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Årshjulet for Storfjord kommune
Årshjulet skal beskrive hensikt og funksjon, styrings- og dialogarenaer, og den skal beskrive
sammenhengen mellom arenaer og dokumenter. Videre skal det avklare milepæler og prosesser,
herunder dokumentstrøm, kartlegginger, avklarte mål, prosesser og arbeidsdeling.
Det gir også oversikt over hvordan arbeidet med ulike dokumenter og prosesser skal fases inn i
forhold til hverandre:
- ulike rapporteringer
- politisk behandling gjennom kalenderåret
- tidfesting av egen aktivitet
Årshjulet er med på å gjøre prosessen effektiv og unngå ekstraarbeid, og det er grunnlaget for
dialogen på alle nivåer.

Årshjul for Storfjord kommune.
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Budsjettversjonsrapport: Rådmannens
budsjettforslag
----

----

-

-

2017

2018

2019

2020

-2 691 261

-676 198

2 695 412

4 279 212

0

0

0

0

2 691 261

676 198

-2 695 412

-4 279 212

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-81 500

-1 089 953

-1 581 252

-3 499 052

000.100 - fastgodtgjøring formannskap

-43 500

-43 500

-43 500

-43 500

000.100 - reduksjon i antall politiske møter

-38 000

-38 000

-38 000

-38 000

0

-1 008 453

-1 499 752

-3 417 552

-628 000

-628 000

-628 000

-628 000

-628 000

-628 000

-628 000

-628 000

758 367

-60 600

-921 600

-921 600

600 000

600 000

600 000

600 000

0

-625 000

-1 486 000

-1 486 000

35 000

70 000

70 000

70 000

0

103 000

103 000

103 000

335 000

329 000

329 000

329 000

-117 833

-281 300

-281 300

-281 300

-110 000

-265 000

-265 000

-265 000

16 200

8 700

8 700

8 700

-

Over-/underskudd konsekvensj. budsjett
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett
Valgte driftstiltak
Over-/underskudd budsjettversjon
-

Valgte tiltak
-

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett
Rådmannens investeringsforslag
-

1,0 Politikk

000.100. Reduksjon rammer 2018-2020
-

1,1 Sentraladministrasjonen
121.120 - Reduksjon bemanning Sentraladministrasjonen
-

1,2 Oppvekst og kultur
200.201.14718 Økt overføring til privat barnehage
200.202 Strukturendring alternativ 8.-10.trinn
200.202.arter Videreutdanning lærere - Lærerløftet
200.222.11900 - Svømming 2017 leie Skibotnsenteret og
svømmeskyss
210.202.10100 - Opprette 50 % lærerstilling og tospr. ass.timer
Hatteng skole 2017
210.202.10100 Redusere med 50 % lærerstilling
Storfjordskolen
216.383.10100 Holde 50 % kulturskolelærer vakant eller inndra
216.38312000 Adm. system kulturskolen
-

25 167

156 228

156 228

156 228

312: Reduksjon helsesøster 30%

-73 834

-118 674

-118 674

-118 674

373: Økning ekstrahjelp sykehjem

150 000

0

0

0

373: Økt kost og plassbetaling

-45 000

0

0

0

1,3 Behandlende avdeling

373: Økt renhold sykehjem
379: Reduksjon ekstrahjelp/overtid

99 001

274 902

274 902

274 902

-105 000

0

0

0

1 983 742

2 038 962

164 352

574 352

68 000

68 000

68 000

68 000

-

1,3 Forebyggende avdeling
311- Kriseteam
316 - KAD rus-psykisk helse

87 000

50 000

50 000

50 000

316 - Opprettelse av psykolog stilling

255 750

465 390

459 890

759 890

353 - Nedtak 10 % fritidsklubb leder

-41 320

-41 320

-41 320

-41 320

93 700

0

0

0

941 462

658 622

-631 338

-631 338

0

259 120

259 120

369 120

579 150

579 150

0

0

300 000

100 000

100 000

100 000

200 000

0

0

0

358 - 30 % midlertidig miljøterapeut stilling
358.242.15400 Avsetning integreringstilskudd
372 - Dagtilbud - demens
374 - Aktiv nattevakt - avlastningstilbud
-

1,3 NAV
341.281. Økt sosialhjelp flyktninger
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342.276.10891 Økning Kvalifiseringsprogram

100 000

100 000

100 000

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

222 654

305 860

305 860

305 860

620.303.10100. Reduksjon av fast stilling med 20 %

-94 140

-94 140

-94 140

-94 140

625.301.10100. Reduserte kostnader planlegger

-53 563

0

0

0

-

1,5 Konsesjonskraftsalg
541.320.16520 Konsesjonskraftsalg 2017: 28 øre 2018: 30 øre
2019-2020: 32 øre
-

1,6 Driftsetaten

672.332.11203. Reduserte kostnader

-29 643

0

0

0

672.332.16511. Nedjustering salg steinmasser Njallevoupio

400 000

400 000

400 000

400 000

-13 502

-464 000

-571 000

-787 000

-

1,7 Dritsetaten - bygg
710.222.11800. Økte driftskostander med bassenget i drift
730.265.16306. Inntekter utleieboliger Oldersletta
738.265.16300. Inntekter omsorgsboliger
773.261.11800. Økte driftskostander ny dementavdeling

132 498

-69 000

256 000

256 000

-192 000

-576 000

-576 000

-576 000

0

0

-432 000

-648 000

46 000

181 000

181 000

181 000

124 333

317 701

280 000

420 000

124 333

317 701

280 000

420 000

130 000

0

0

0

20 000

16 000

16 000

16 000

0

-1 050 000

-2 500 000

-2 500 000

40 000

0

0

0

-

1,9 Finans
990.880.15400 Avsetning disposisjonsfond
-

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen
-

1,1 Sentraladministrasjonen
121.120 - Arkivtjenesten - prosjektlønn
124.370.12003 Studiebibliotek
-

1,2 Oppvekst og kultur
200.202 Strukturendring alternativ 5.-10.trinn
200.202.10100 Felles ressurslærer begge skolene Ungdomstrinn i
utvikling 20 %
203.385.11900 Husleie Storfjord språksenter i Nordkalottsenteret

50 000

50 000

50 000

50 000

65 000

65 000

65 000

65 000

210.202.11051 Hatteng: Utstyr, læreverklæremidler og inventar

90 000

0

0

0

210.202.1400 Overtid leirskole Gappoturer 2017

50 000

50 000

50 000

50 000

242 000

242 000

242 000

242 000

92 000

30 000

40 000

0

210. 202.11704. Hatteng: Valgfagskyss, skyss leirskole og
skolearrangement. v1

212 og 210.202.10100 øke skolelederressurs begge skolene
212 202. Skibotn skole læremidler og utstyr
212.202 Svømmeskyss fra Skibotn til Hatteng svømming

0

0

0

0

212.202. 11705, Grenseoverskridende samarbeid Skibotn skole
2016

30 000

30 000

30 000

30 000

212.202.arter Skibotn skole -Skyss, opphold og overtd forbindelse
med overnattinger/ekskursjoner v1

50 000

50 000

50 000

50 000

212.202.10100, Skibotn skole:Lærer norsk for minoritetsspråklige

203 352

203 352

0

0

30 000

30 000

17 000

17 000

216.383 Kulturskole - Interkommunalt samarbeid
216.383.10100 Tilsetting kulturskolelærer i 10 % høst 2017.
220.201 Ny-godkjenne Oteren barnehage
222.201.Åpne 3.barnehageavdeling Furuslottet

25 000

50 000

50 000

50 000

842 700

842 700

842 700

842 700

1 091 710

1 091 710

1 091 710

1 091 710

250.funksjon.art Krattrydding og restaurering Bollmanns/Russeveien

20 000

0

0

0

250.375.14709 Tilskudd Nord Troms museum
sommerarbeidsplasser

30 000

30 000

30 000

30 000

202 833

202 833

202 833

202 833

379 - Oppgradering IKT- løsninger og programvare

390 000

120 000

120 000

120 000

379: Hjemmetjenesten utvider tjeneste på kveldstid

298 182

298 182

298 182

298 182

260.390.14712 Overføring Storfjord menighetsråd
-

1,3 Behandlende avdeling
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379: Styrking av demenssykepleie

96 474

96 474

96 474

96 474

1,3 Forebyggende avdeling
300 Opprettelse koordinerende enhet for habilitering- og
rehabilitering

101 400

81 400

81 400

81 400

316 - Opprettelse av 50x50% sosialpedagog i skolene

512 100

611 100

611 100

611 100

316 - 50x50 % sos.ped i skolene alternativ 2

153 630

0

0

0

-358 998

-358 998

-358 998

-358 998

-

353 - Nedlegging fritidsklubb
358 - Leie av to biler

140 000

140 000

140 000

140 000

-621 909

-621 909

-621 909

-621 909

340.242 10100 - 40 % stilling integreringsarbeid

218 000

218 000

218 000

218 000

342.276.10891 Økning Kvalifiseringsprogram - en ekstra deltaker

235 000

235 000

235 000

235 000

300 000

0

0

0

-300 000

-300 000

-300 000

-300 000

380 - legge ned frivilligsentralen
-

1,3 NAV

-

1,6 Driftsetaten
620.303.12705. Ekstra resurs på oppmåling
672.332.12300. Tatt ut veivedlikehold vedtatt i budsjett 2016

14. november 2016 kl 15.26 - Side 3

52

Økonomisk oversikt drift
Regnskap
2015
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)
Renteinntekter, utbytte og eieruttak
Gevinst på finansielle instrumenter
Mottatte avdrag på utlån
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter
Tap på finansielle instrumenter
Avdrag på lån
Utlån
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER
Motpost avskrivninger
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Bruk av likviditesreserve
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)
Overført til investeringsregnskapet
Dekning av tidligere års merforbruk
Avsetninger til disposisjonsfond
Avsetninger til bundne fond
Avsetninger til likviditetsreserven
SUM AVSETNINGER (K)
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)

Budsjett
2016

Budsjett
2017

Budsjett
2018

Budsjett
2019

Budsjett
2020

-5 282 663
-4 766 947
-5 083 868
-5 038 868
-5 038 868
-5 038 868
-17 077 611 -13 580 045 -16 941 902 -17 945 902 -19 077 902 -19 293 902
-39 702 823 -27 315 940 -32 507 209 -30 526 448 -27 695 051 -26 765 448
-86 725 909 -92 767 846 -94 466 000 -95 277 000 -95 532 000 -95 471 000
-1 646 134
-200 000
-200 000
-200 000
-200 000
-200 000
-1 152 026
260 000
-135 000
-310 000
-310 000
-10 000
-40 954 816 -37 561 000 -40 184 000 -40 015 000 -39 845 000 -39 700 000
-8 290 980
-8 350 000
-6 950 000
-6 950 000
-6 950 000
-6 950 000
-6 521 001
-7 100 000
-7 100 000
-7 100 000
-7 100 000
-7 100 000
-207 353 963 -191 381 778 -203 567 979 -203 363 218 -201 748 821 -200 529 218
114 331 718 115 228 453 120 198 664 117 319 518 114 749 056 113 426 150
12 404 513 13 707 000 12 187 498 12 850 806 13 423 186 13 320 567
26 485 905 28 115 924 27 457 330 26 592 541 26 010 453 25 587 478
15 452 501 15 225 423 15 407 204 15 370 204 15 370 204 15 370 204
16 109 524
9 927 248 15 088 259 14 575 297 14 586 400 14 175 297
11 306 165 11 063 151 11 304 646 11 304 646 11 304 646 11 304 646
0
34 005
181 005
181 005
181 005
181 005
196 090 326 193 301 204 201 824 606 198 194 017 195 624 950 193 365 347
-11 263 637
1 919 426
-1 743 373
-5 169 201
-6 123 871
-7 163 871
-1 446 001
-1 145 945
-1 425 737
-1 585 737
-1 745 737
-1 745 737
0
0
0
0
0
0
-4 574
-35 000
-35 000
-35 000
-35 000
-35 000
-1 450 575
-1 180 945
-1 460 737
-1 620 737
-1 780 737
-1 780 737
5 599 440
5 309 000
4 370 000
5 030 000
5 980 000
6 480 000
0
0
0
0
0
0
6 565 040
6 828 975
7 851 000
8 885 000
9 575 000
9 975 000
69 538
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
12 234 018 12 172 975 12 256 000 13 950 000 15 590 000 16 490 000
10 783 443 10 992 030 10 795 263 12 329 263 13 809 263 14 709 263
-11 306 165 -11 063 151 -11 304 646 -11 304 646 -11 304 646 -11 304 646
-11 786 359
1 848 305
-2 252 756
-4 144 584
-3 619 254
-3 759 254
-1 123 538
0
0
0
0
0
-959 104
-1 279 697
0
0
-631 338
-631 338
-4 849 037
-4 108 039
-5 286 739
-3 831 739
-3 831 739
-3 831 739
0
0
0
0
0
0
-6 931 679
-5 387 736
-5 286 739
-3 831 739
-4 463 077
-4 463 077
0
0
0
0
0
0
7 584 316
0
0
0
0
0
1 130 682
1 439 431
4 439 495
4 876 323
4 982 331
5 122 331
5 799 104
2 100 000
3 100 000
3 100 000
3 100 000
3 100 000
0
0
0
0
0
0
14 514 102
3 539 431
7 539 495
7 976 323
8 082 331
8 222 331
-4 203 936
0
0
0
0
0
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Budsjettskjema 1A
Regnskap
2015
Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst på finansielle instrumenter
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter
Tap på finansielle instrumenter
Avdrag på lån
Netto finansinntekter/-utgifter
Dekning av tidl års regnskm merforbruk
Til bundne avsetninger
Til ubundne avsetninger
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger
Netto avsetninger
Overført til investeringsbudsjettet
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift fra skjema 1B
Merforbruk/mindreforbruk

Budsjett
2016

Budsjett
2017

Budsjett
2018

Budsjett
2019

Budsjett
2020

-40 954 816 -37 561 000 -40 184 000 -40 015 000 -39 845 000 -39 700 000
-86 725 909 -92 767 846 -94 466 000 -95 277 000 -95 532 000 -95 471 000
-8 290 980
-8 350 000
-6 950 000
-6 950 000
-6 950 000
-6 950 000
-6 521 001
-7 100 000
-7 100 000
-7 100 000
-7 100 000
-7 100 000
-1 646 134
-200 000
-200 000
-200 000
-200 000
-200 000
-144 138 840 -145 978 846 -148 900 000 -149 542 000 -149 627 000 -149 421 000
-1 446 001
-1 145 945
-1 425 737
-1 585 737
-1 745 737
-1 745 737
0
0
0
0
0
0
5 599 440
5 309 000
4 370 000
5 030 000
5 980 000
6 480 000
0
0
0
0
0
0
6 565 040
6 828 975
7 851 000
8 885 000
9 575 000
9 975 000
10 718 479 10 992 030 10 795 263 12 329 263 13 809 263 14 709 263
7 584 316
0
0
0
0
0
5 799 104
2 100 000
3 100 000
3 100 000
3 100 000
3 100 000
1 130 682
1 439 431
4 345 795
4 876 323
4 982 331
5 122 331
-1 123 538
0
0
0
0
0
-959 104
-1 279 697
0
0
-631 338
-631 338
-4 849 037
-4 108 039
-5 286 739
-3 831 739
-3 831 739
-3 831 739
7 582 423
-1 848 305
2 159 056
4 144 584
3 619 254
3 759 254
0
0
0
0
0
0
-125 837 938 -136 835 121 -135 945 681 -133 068 153 -132 198 483 -130 952 483
121 634 002 136 835 121 135 945 681 133 068 153 132 198 483 130 952 483
-4 203 936
0
0
0
0
0
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Budsjettskjema 1B
Regnskap 2015
-125 837 938

Budsjett 2016
-136 835 121

Budsjett 2017
-135 945 681

Budsjett 2018
-133 068 153

Budsjett 2019
-132 198 483

Budsjett 2020
-130 952 483

Netto driftsutgifter

3 087 792

1 924 560

1 959 097

1 769 597

2 119 469

2 568 496

1,1 Sentraladministrasjonen
Netto driftsutgifter

10 622 324

12 647 741

12 662 358

12 707 158

12 670 035

12 520 985

1,2 Oppvekst og kultur
Netto driftsutgifter

41 216 908

46 327 490

47 738 636

45 855 269

44 752 304

44 201 379

1,3 Helse pleie og omsorg
Netto driftsutgifter

51 143 388

57 237 903

61 425 774

60 665 130

61 155 585

60 728 078

Netto driftsutgifter

5 413 493

3 498 131

3 565 045

3 537 025

3 523 130

3 486 249

Netto driftsutgifter

-6 502 900

-1 548 380

-5 178 380

-5 798 380

-6 498 380

-6 498 380

Netto driftsutgifter

4 948 903

7 463 931

6 952 046

6 967 132

6 807 393

6 649 358

1,7 Driftsetaten- kommunale bygg
Netto driftsutgifter

7 264 951

9 026 260

8 934 779

8 704 117

8 233 063

7 860 434

Netto driftsutgifter

0

0

0

0

0

0

Netto driftsutgifter

4 026 133

257 485

-2 113 674

-1 338 895

-564 116

-564 116

125 837 938

136 835 121

135 945 681

133 068 153

132 198 483

130 952 483

Til fordeling drift, fra skjema 1A
1,0 Politikk

1,4 Næringsetaten

1,5 Konsesjonskraft

1,6 Driftetaten

1,8 Avskrivninger

1,9 Finans

Fordelt:
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Budsjettskjema 2A
Regnskap
2015
Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering
Udekket/udisponert

21 060 939
4 697 371
1 066 581
1 429 226
0
5 380 496
33 634 613
-18 407 813
-392 652
0
-2 552 735
-7 536 676
0
-28 889 876
0
0
-4 744 736
-33 634 612
1

Budsjett
2016
26 185 000
4 000 000
1 000 000
1 400 000
0
1 700 000
34 285 000
-21 400 000
0
0
-1 000 000
-9 485 000
0
-31 885 000
0
0
-2 400 000
-34 285 000
0
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Budsjett
2017
78 200 000
8 000 000
1 000 000
1 600 000
0
1 800 000
90 600 000
-52 000 000
0
-17 090 000
-11 310 000
-1 800 000
0
-82 200 000
0
0
-8 400 000
-90 600 000
0

Budsjett
2018
59 090 000
8 000 000
1 000 000
1 870 000
0
2 000 000
71 960 000
-51 622 000
0
-10 000 000
-6 468 000
-2 000 000
0
-70 090 000
0
0
-1 870 000
-71 960 000
0

Budsjett
2019
18 300 000
8 000 000
400 000
2 140 000
0
2 200 000
31 040 000
-19 380 000
0
-3 000 000
-4 320 000
-2 200 000
0
-28 900 000
0
0
-2 140 000
-31 040 000
0

Budsjett
2020
18 350 000
8 000 000
400 000
2 410 000
0
2 400 000
31 560 000
-23 430 000
0
-3 000 000
-320 000
-2 400 000
0
-29 150 000
0
0
-2 410 000
-31 560 000
0

Budsjettskjema 2B
667
741
1000
1013
1015
142
1004
171
739
740
778
1006
1021
1022
1025
1027
1030
1031
1032
1043
1051
716
1045
743
763
961
1008
1011
1034
1036
1037
1041
1050

2017
Digital kartlegging av kommunens vann- og avløpsledninger
100 000
Vann og avløp Oteren generelt
2 100 000
Oppgradering vannledning Vestersia.
500 000
SD overvåkingssystem vann og avløp
1 000 000
Avløpsrenseanlegg Skibotn / Skibotn kloakk
2 000 000
Kommunale veier, reasfaltering/asfaltering
500 000
Kommunale veier, oppbygging og grusing
500 000
Kommunale boliger oppgradering
800 000
Generell opprustning Åsen omsorgsenter, straktsiltak inkl ventilasjon 600 000
Oppgradering/utbygging Åsen omsorgssenter
28 000 000
Valmuen gjenoppbygging
15 000 000
Svømmebasseng Hatteng
3 000 000
Boligbygging i egen regi
12 500 000
Oppgradering Tannklinikken utvendig
100 000
Oppgradering Hatteng skole
200 000
Helsehuset ambulanseinngang og ombygging spiserom
300 000
El. sikrings tiltak kommunale boliger
300 000
Skibotn skole maling og oppgradering
300 000
Ventilasjon NAV/rådhuset
150 000
Samfunnshuset oppgradering
150 000
Inventar skoler og barnehager
300 000
Branntekniske tiltak kommunale bygg
700 000
Personellbil for Skibotn
300 000
Omgjøring av fremfesteforhold ifm kjøp av eiendom
100 000
Utvidelse av Skibotn kirkegård
650 000
EK-innskudd KLP
1 000 000
Utvikling av nytt boligefelt Hatteng
150 000
Forprosjekt sentrumsplan Hatteng
300 000
Datakommunikasjon Helsesentret og Engstadjordet
200 000
Kunstgressbane Hatteng
4 800 000
Nytt kvalitets- og styringssystem, inkl brukerundersøkelser (IT)
300 000
Infrastruktur boligetomter Hatteng VVA
2 000 000
Trygghetsalarmer
300 000
79 200 000
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Økonomisk oversikt investering
Regnskap
2015
Salg av driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Kompensasjon for merverdiavgift
Statlige overføringer
Andre overføringer
Renteinntekter, utbytte og eieruttak
SUM INNTEKTER (L)
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod
Overføringer
Renteutg, provisjoner og andre finansutg
Fordelte utgifter
SUM UTGIFTER (M)
Avdragsutgifter
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Dekning tidligere års udekket
Avsetning til ubundne investeringsfond
Avsetninger til bundne fond
Avsetninger til likviditetsreserve
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)
Bruk av lån
Salg av aksjer og andeler
Mottatte avdrag på utlån
Overføringer fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års overskudd
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne driftsfond
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne investeringsfond
SUM FINANSIERING (R)
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)

207 348
0
-5 543 593
-2 552 735
0
0
0
-7 888 980
498 099
0
17 776 080
0
2 786 760
0
0
21 060 939
1 429 226
4 697 371
1 066 581
0
2 976 708
2 403 788
0
12 573 674
25 745 633
-18 407 813
-600 000
-1 993 083
0
0
0
0
-812 222
-3 932 514
-25 745 632
1

Budsjett
2016
0
0
-7 785 000
-1 000 000
0
0
0
-8 785 000
0
0
26 185 000
0
0
0
0
26 185 000
1 400 000
4 000 000
1 000 000
0
0
1 700 000
0
8 100 000
25 500 000
-21 400 000
0
-1 700 000
0
0
0
0
-1 000 000
-1 400 000
-25 500 000
0
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Budsjett
2017
0
0
0
-11 310 000
-16 150 000
-940 000
0
-28 400 000
0
0
66 900 000
0
11 300 000
0
0
78 200 000
1 600 000
8 000 000
1 000 000
0
0
1 800 000
0
12 400 000
62 200 000
-52 000 000
0
-1 800 000
0
0
0
0
0
-8 400 000
-62 200 000
0

Budsjett
2018
0
0
0
-6 468 000
-10 000 000
0
0
-16 468 000
0
0
51 022 000
0
8 068 000
0
0
59 090 000
1 870 000
8 000 000
1 000 000
0
0
2 000 000
0
12 870 000
55 492 000
-51 622 000
0
-2 000 000
0
0
0
0
0
-1 870 000
-55 492 000
0

Budsjett
2019
0
0
0
-4 320 000
-3 000 000
0
0
-7 320 000
0
0
15 580 000
0
2 720 000
0
0
18 300 000
2 140 000
8 000 000
400 000
0
0
2 200 000
0
12 740 000
23 720 000
-19 380 000
0
-2 200 000
0
0
0
0
0
-2 140 000
-23 720 000
0

Budsjett
2020
0
0
0
-320 000
-3 000 000
0
0
-3 320 000
0
0
18 030 000
0
320 000
0
0
18 350 000
2 410 000
8 000 000
400 000
0
0
2 400 000
0
13 210 000
28 240 000
-23 430 000
0
-2 400 000
0
0
0
0
0
-2 410 000
-28 240 000
0

NY
NY
NY
NY
NY
NY
NY

NY
NY
NY
NY

NY
NY
NY

NY

prosjektnr

Prioriteringer

Storfjord kommune

2017 - 2020

Investeringsprogram
Salg
anleggsmidler

667
741
1000
1002
1013
1014
1015
1016
1017

VANN OG AVLØP
Digital kartlegging av kommunens vann- og avløpsledninger
Vann og avløp Oteren generelt
Oppgradering vannledning Vestersia.
Forprosjekt avløpsrensing Skibotn
SD overvåkingssystem vann og avløp
Nytt avløpssystem Skibotn, Apaja
Avløpsrenseanlegg Skibotn / Skibotn kloakk
Oppgradering filter/UV-anlegg på alle 3 vannverk
Oppgradering VA Hatteng

142
1004
1018
1019
1020

VEIER
Kommunale veier, reasfaltering/asfaltering
Kommunale veier, oppbygging og grusing
Veglys Oterbakken
Asfaltering og oppgradering Oterbakken
Trafikksikkerhetstiltak

171
739
740
778
1005
1006
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1042
1043
1048
1049
1051

BYGNINGER
Kommunale boliger oppgradering
Generell opprustning Åsen omsorgsenter, straktsiltak inkl ventilasjon
Oppgradering/utbygging Åsen omsorgssenter
Valmuen gjenoppbygging
Oppgradering av datakommunikasjon kommunale bygg
Svømmebasseng Hatteng
Boligbygging i egen regi
Oppgradering Tannklinikken utvendig
Oppgradering Samfunnshuset møteplassen
Oteren barnehage oppgradering gammel del innvendig
Oppgradering Hatteng skole
Carporter Helsehuset og Forebyggende 6 biler hver
Helsehuset ambulanseinngang og ombygging spiserom
Handicaptoalett Storfjord kirke
Automatisk ringesystem Storfjord kirke
El. sikrings tiltak kommunale boliger
Skibotn skole maling og oppgradering
Ventilasjon NAV/rådhuset
Helsehuset, rom for risikoavfall
Samfunnshuset oppgradering
Omsorgsboliger eldreomsorg med mulighet for heldøgns tjenester
Omsorgsboliger rus/psykiatri med mulighet for heldøgns tjenester
Inventar skoler og barnehager

716
1033
1045
1046
1047

BRANN
Branntekniske tiltak kommunale bygg
Omkledningsrom brannstasjon Hatteng
Personellbil for Skibotn
Hjertestartere
IR kamera

626
743
763
961
1008
1011
1034
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1050

ANDRE TILTAK
Digitalisering av kommunens reguleringsplaner
Omgjøring av fremfesteforhold ifm kjøp av eiendom
Utvidelse av Skibotn kirkegård
EK-innskudd KLP
Utvikling av nytt boligefelt Hatteng
Forprosjekt sentrumsplan Hatteng
Datakommunikasjon Helsesentret og Engstadjordet
Kunstgressbane Hatteng
Nytt kvalitets- og styringssystem, inkl brukerundersøkelser (IT)
Nødstrømsagregat Helsehuset
Helikopterlandingsplass Oteren
Anskaffelse av steame og spylevogn
Infrastruktur boligetomter Hatteng VVA
Trygghetsalarmer

Tilskudd

Bruk av
Bruk av
ubrukte
mvalånemidler komp.

Bruk av
fondsmidler

Bruk av
inntekt
salg AM

500 000

Eksterne Eksterne lån
lån VAR 2017
2017
100 000
1 600 000
500 000

100 000
2 100 000
500 000

1 000 000

1 000 000

1 050 000

2 000 000

2018

500 000

2019

500 000
500 000

800 000
600 000
11 200 000

5 600 000

11 200 000
8 200 000

6 800 000
2 000 000
3 000 000

1 000 000
8 310 000

1 190 000
100 000

500 000
500 000

800 000
600 000
28 000 000
15 000 000
3 000 000
12 500 000
100 000

200 000

200 000

300 000

300 000

12 000 000
2 700 000
300 000

Kommentar/fremdrift
Pågår, vidreføres 2017
Prosjektering startet
Ferdig for 2016
Pågår, vidreføres 2017

500 000

100 000
950 000

2020

2 000 000

1 300 000
2 000 000

Avløp for planlagt reg. område Apaja
2 vannverk i 2018 og 1 i 2019

500 000
500 000
500 000
1 500 000
600 000

500 000
500 000

500 000
500 000

600 000

600 000

800 000

800 000

1 000 000

12 500 000

13 750 000
150 000
130 000
200 000
350 000

Ferdig for 2016, økes til 1 mill for de neste årene.
Pågår, vidreføres 2017
Ute på anbud. Byggetrinn 2 (2018) estimerte tall
Ute på anbud
Pågår, vidreføres 2017
Bygging i eget regi
Skifte taktekking, overbygg inngangsparti,maling

Med el. installasjon og motorvarmerkontakter
Estimerte tall

300 000
200 000
300 000
300 000
150 000

300 000
300 000
150 000

150 000

150 000

300 000

300 000

250 000
150 000
100 000
150 000
20 000 000
12 000 000

700 000

700 000
300 000

700 000
400 000

Pågår, vidreføres 2017 og 2018

300 000

Konsekvens av utviding av antall konstabler
Utplassering av tre hjertestartere
En i hver brannbil

120 000
140 000

50 000
100 000

50 000
550 000
1 000 000
150 000
300 000
200 000
4 800 000

300 000

2 000 000
0

14 200 000

300 000
5 500 000

9 540 000

6 800 000

0

4 250 000

38 910 000
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100 000
650 000
1 000 000
150 000
300 000
200 000
4 800 000
300 000

2 000 000
300 000
79 200 000

1 000 000

400 000

400 000

Videreført fra 2016
Igangsatt
Overføres til 2017
Innskudd EK gjennomføres over 5 år
Pågår, vidreføres 2017
Pågår, vidreføres 2017
Tar med Engstadjordet her
Compilo, Questback, IK-bygg, Moava 1310

700 000
200 000
450 000
2 000 000
60 090 000

18 700 000

18 750 000

Nettoramme pr etat
Regnskap
2015
1,0 Politikk
Sum inntekter
Sum utgifter
Netto ramme

Budsjett
2016

Budsjett
2017

Budsjett
2018

Budsjett
2019

Budsjett
2020

-523 405
3 377 618
2 854 213

-100 000
2 024 560
1 924 560

-23 225
1 982 322
1 959 097

-12 122
1 781 719
1 769 597

-23 225
2 142 694
2 119 469

-12 122
2 580 618
2 568 496

-2 112 008
12 413 736
10 301 728

-1 033 053
13 580 794
12 547 741

-1 647 562
14 209 920
12 562 358

-1 547 562
14 254 720
12 707 158

-1 547 562
14 217 597
12 670 035

-1 547 562
14 068 547
12 520 985

1,2 Oppvekst og kultur
Sum inntekter
Sum utgifter
Netto ramme

-13 919 069
55 283 106
41 364 037

-9 866 264
55 880 763
46 014 499

-9 427 066
56 852 711
47 425 645

-9 427 066
54 969 344
45 542 278

-9 427 066
53 866 379
44 439 313

-9 427 066
53 315 454
43 888 388

1,3 Helse pleie og omsorg
Sum inntekter
Sum utgifter
Netto ramme

-26 579 112
77 595 665
51 016 553

-19 436 665
76 674 568
57 237 903

-23 751 212
84 763 448
61 012 236

-20 931 893
82 255 645
61 323 752

-19 463 231
79 987 478
60 524 247

-19 053 231
79 149 971
60 096 740

1,4 Næringsetaten
Sum inntekter
Sum utgifter
Netto ramme

-5 223 408
7 752 101
2 528 693

-4 705 000
5 393 131
688 131

-4 992 785
5 737 014
744 229

-4 617 446
5 333 655
716 209

-3 874 946
4 577 260
702 314

-3 066 446
3 731 879
665 433

1,5 Konsesjonskraft
Sum inntekter
Sum utgifter
Netto ramme

-8 899 595
3 407 695
-5 491 900

-3 750 000
2 201 620
-1 548 380

-7 398 779
6 500 399
-898 380

-8 018 779
7 120 399
-898 380

-8 718 779
7 820 399
-898 380

-8 718 779
7 820 399
-898 380

1,6 Driftetaten
Sum inntekter
Sum utgifter
Netto ramme

-8 564 795
13 965 439
5 400 644

-7 965 111
14 543 994
6 578 883

-8 985 388
15 239 502
6 254 114

-8 985 388
15 254 588
6 269 200

-8 985 388
15 094 849
6 109 461

-8 985 388
14 936 814
5 951 426

1,7 Driftsetaten- kommunale bygg
Sum inntekter
Sum utgifter
Netto ramme

-6 414 789
13 351 834
6 937 045

-4 974 878
14 001 138
9 026 260

-5 893 787
14 828 566
8 934 779

-6 277 787
14 981 904
8 704 117

-6 709 787
14 942 850
8 233 063

-6 925 787
14 786 221
7 860 434

-11 306 165
11 306 165
0

-11 063 151
11 063 151
0

-11 304 646
11 304 646
0

-11 304 646
11 304 646
0

-11 304 646
11 304 646
0

-11 304 646
11 304 646
0

1,1 Sentraladministrasjonen
Sum inntekter
Sum utgifter
Netto ramme

1,8 Avskrivninger
Sum inntekter
Sum utgifter
Netto ramme
1,9 Finans
Sum inntekter
Sum utgifter
Netto ramme

-144 020 047 -146 304 488 -148 231 651 -149 033 651 -149 278 651 -149 072 651
29 109 065 13 834 891 10 237 573 12 899 720 15 379 129 16 419 129
-114 910 982 -132 469 597 -137 994 078 -136 133 931 -133 899 522 -132 653 522

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70
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BUDSJETT 2017 – driftstilskudd fra eierkommuner

Nord-Troms Regionråd:


Drift sekretariatet



Ungdomssatsingen RUST



Nord-Troms Studiesenter

Budsjettforutsetninger:


Sekretariat: 100 % stilling daglig leder (drift av sekretariat, kontorhold
og møtekostnader styre, rådmannsutvalg, representantskap, regionale
og sentrale myndigheter), samme ramme som 2014-2015-2016.



Styremedlemmer dekker reiser til møter over kommunens budsjett.
Regionrådet dekker reisekostnader hvor man representerer regionrådet
utad.



Ungdomssatsing: 50 % stilling regional ungdomskonsulent (drift av
ungdomssatsingen RUST, Nord-Troms Ungdomsråd, fagråd og en
mindre post avsatt til tiltak) – samme budsjettramme som foregående
år.



Studiesenteret: Tilskudd til Nord-Troms Studiesenter for 2017 foreslås
på samme nivå som foregående år (2013-2014-2015-2016). For å
matche driftstilskuddet fra fylkeskommunen, og for å sikre dagens
driftsnivå på studiesenteret er det lagt inn tilskudd fra kommunene på
til sammen kr 500.000,-.

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett
Tlf. 77 58 82 79, Org. nr. 979 470 452
E-post: regionrad@ntroms.no
www.nordtromsportalen.no
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Regnskap pr

Budsjett 2016

Budsjett 2017

2.145.000

2.145.000

2.145.000

2.145.000

2.145.000

2.145.000

31.12.2015
Driftsinntekter – tilskudd fra
kommunene
Sum inntekter
Lønn

863.175

933.000

930.000

Andre personalkostnader

102.538

190.000

130.000

Reiseutgifter

39.749

75.000

75.000

Kontorhold

61.952

75.000

75.000

Regnskaps- og

74.250

62.000

65.000

184.133

125.000

185.000

50.000

50.000

revisjonshonorar
Møtekostnader
Data/hjemmeside –
arkivsystem
Annonser/informasjon

7.316

35.000

35.000

Kjøp av utstyr

8.012

10.000

10.000

40.000

40.000

Avsetning av midler til
Mastergradsstipender
Tiltak ungdom/prosjekter

103.748

50.000

50.000

Tilskudd til studiesenteret

500.000

500.000

500.000

2.145.000

2.145.000

0

0

Dekning prosjektkostnader

77.062

forskningsnode og omdømme
Sum kostnader
RESULTAT

2.021.935
123.065

Vedtatt i møte 23.09.16
Berit Fjellberg
Daglig leder

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett
Tlf. 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452
E-post: regionrad@halti.no
www.nordtromsportalen.no
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NORD-TROMS REGIONRÅD DA
FORDELING AV DRIFTSTILSKUDD 2017 (i henhold til vedtatt budsjett 23.09.16)
Fordelingsnøkkel:
 40 % av rammen fordeles likt mellom kommunene
 60 % fordeles etter folketall 01.01. foregående år
KOMMUNE:

FOLKETALL
01.01.16.:

Kvænangen

1 231

Skjervøy

2 920

Nordreisa

4 895

Kåfjord

2 150

Storfjord

1 865

Lyngen

2 861
15 922

"FAST BELØP"
(40 %):
143.000

TILSKUDD ETTER
FOLKETALL (60 %):
99.500

SUM TILSKUDD 2017:
242.500

143.000

236.050

379.050

143.000

395.700

538.700

143.000

173.800

316.800

143.000

150.750

293.750

143.000

231.200

374.200

858.000

1.287.000

2.145.000

Storslett 30.09.16
Berit Fjellberg
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Storfjord kommune

Budsjett 2017
Politiske styringsorganer
Sentraladministrasjonen
Tekstdel

2017
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Budsjett – Politiske styringsorganer

Politikk (kapittel 1.0)
Kapitlet har en ramme for 2017 på kr 1.959.097.
Utgifts- og aktivitetsnivået er i utgangspunktet som 2016. Ordfører har frasagt seg sin
godtgjøring, som forøvrig er disponert til andre formål i valgperioden. Det er lagt inn
ordførergodtgjøring fra kommunevalget i 2019. Det vil alltid være et usikkerhetsmoment hvor
mye utgifter det går til kommunale møter, ettersom det alltid blir ulike ekstramøter i året.
Det er stortingsvalg i 2017, og ramma er justert med kr. 180.000,- til avviklinga av valget.
Da formannskapet i forrige periode overtok ansvaret for bl.a. styret for oppvekst- og kultur og
styret for helse- og sosial, ble fastgodtgjøringa økt med 1%. Selv etter opprettelsen av
Levkårsutvalget, har godtgjøringa til formannskapet ikke blitt redusert. Rådmannen foreslår
at også politikerne bidrar til reduksjoner i drifta.
-

Fastgodtgjøringa til formannskapets medlemmer reduseres med 1% - reduksjon kr.
43.500,Møtehyppigheten reduseres med minimum ett møte for hvert utvalg/styre/råd i forhold
til 2016 – innsparing kr. 38.000,-.
Formannskapets rådighetssum videreføres med kr. 35.000,-.
Utgifter til regionrådet holdes på samme nivå som i 2016.
Kontrollutvalgets budsjettforslag følger som vedlegg. Rådmannen har ikke funnet å
imøtekomme disse fullt ut.
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Budsjett – Sentraladministrasjonen
Sentraladministrasjonen (kapittel 1.1)
Kapitlet har en ramme for 2017 på kr. 12.562.358.
Sentraladministrasjonen består av rådmannskontor, lønn-personal og service, bibliotek,
økonomikontor og IT med til sammen 13,5 årsverk, se fordeling nedenfor.
Anstrengt kommuneøkonomi som følge av økte ressurser til velferdstjenestene, gjør at det bør
foretas reduksjon i administrasjonen. Kontorsjefstillinga foreslås inndratt fra 2017.
Rådmannens forutsetning: Etter lang vakanse på IT-kontoret (midlertidig omplassert til
driftsetaten), gjør arbeidsbelastningen nå det nødvendig å flytte 20% av stillinga tilbake.
Likeså foreslår rådmannen at kr. 100.000,- avsettes til kjøp av ekstrahjelp i administrasjonen
etter behov. Finansieres ved innsparte lønnsmidler kontorsjef – tilsammen kr. 212.000,-.
Besparelsen blir da kr. 638.000,-.
-

Felles kursutgifter videreføres med kr. 50.000,- for 2017.
Kontorsjefstillingen inndras fra 01.01.2017 – besparelse kr. 628.000,-.
IT-konsulentstillinga økes fra 50 til 70% fra 01.01.17 – økning kr. 112.000,-.
Det avsettes kr. 100.000,- til innkjøp av ekstra tjenester hvert år i planperioden.
Totalt er det budsjettert med kr. 135.000,- til HMS-tiltak. Det foreslås å benytte HMSfond kr. 100.000,- til å finansiere tiltakene i 2017.

Budsjettet for Storfjord folkebibliotek har vært svært stramt i flere år, og det har ført til
vansker med å oppnå ønsket aktualitet og kvalitet på tjenestene. Hovedutfordringen ligger i
posten 12003 – som skal dekke innkjøp av bøker, film og lydbøker og andre media. Derfor er
det foreslått å øke denne posten i 2017-budsjettet for å erstatte og fornye noe av det mest
etterspurte i medietilbudet, og stimulere til økt bruk og utlån.
I tabellen under er det en sammenlikning av bibliotekbudsjett til bøker og media i NordTroms 2016. (Kommunal pott uten tilskudd fra andre, midler til bokbuss kommer utenom.)
Kommune

Bokbudsjett 2016

Kvænangen
Kåfjord
Lyngen
Nordreisa
Skjervøy
Storfjord

80 000 (2015-tall)
Ca. 120 000
140 000
187 175
120 000
59 838

Filial. Bokbuss.
Utlånsstasjon
U
F+B
B
B
F

Innbyggertall
1.1.16
1 231
2 150
2 861
4 895
2 920
1 865

Biblioteksjefen har 80%-stilling. Biblioteket har to avdelinger, filialen i Skibotn samfunnshus
og hovedavdelingen i Storfjord rådhus.
Hovedbiblioteket er tilgjengelig for brukerne i rådhusets åpningstid. I tillegg holder det åpent
én kveld i uka. Filialen er åpen én dag i uka. Biblioteket i Storfjord er ledd i det nasjonale
biblioteksystemet, og avhengig av å kunne fjernlåne litteratur og media fra folke- og
universitetsbibliotek for å kunne yte gode tjenester. Spesielt gjelder det
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faglitteratur/studielitteratur til studenter og folk som tar etterutdanning.
Grunnbemanning 2017 etter budsjettforslag:
Sentraladministrasjon:
Rådmann, personal, lønn
Serviceavdelinga/bibliotek
IT-konsulenter
Økonomiavdelinga

3
3,8
1,7
5

Felles innkjøpssjef (Storfjords andel 16,6%) - Fordelt mellom 6 Nord Tromskommuner.
Mål for 2017
 Det totale sykefraværet i kommunen skal ikke overstige 7,5%
 Revidere oppfølgingsrutiner for sykmeldte
 Revidere strategisk kompetanseplan
 Revidere kommunens livsfasepolitikk, herunder seniorpolitisk plan
 Innføre hms-avvikssystem i hele organisasjonen
 IT-samarbeidet i Nord-Troms omorganiseres til egen samarbeidsenhet
 Risikovurdering av innkjøpssystemer og økonomirutiner for å unngå misligheter
 Fortsette arbeidet med å lage rutine- og prosedyrebeskrivelser for serviceavdelinga
 Elektronisk arkivplan gjøres ferdig
 Personalarkivet ryddes, møteprotokoller innbindes ferdig
 Sammen med bibliotekene i Nord-Troms følge opp samarbeidsavtalen med NordTroms Studiesenter om studiebibliotek, jfr vedtak i formannskapet.
 I samarbeidet vi har med bibliotekene i Nord-Troms, utvikle og styrke tilbudet for
barn/unge, å følge dette opp så godt det lar seg gjøre innenfor rammene.
 Ferdigstille digitaliseringen av samlingene, samt katalog og utlån
 Ta i bruk lønnsforhandlingsmodulen fullt ut
 Ajourføre prosedyreperm innenfor lønnsområdet
 Få HMS bøkene elektronisk
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BUDSJETTFORSLAG 2017 (økonomiplan 2017-20)
Tekstdel Kap 1.2
Vedlegg til Rådmannens forslag

Oppvekst og kulturetaten

2017-20
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1. Overordna mål for Oppvekst og kultur
 Levere gode tjenester til innbyggerne med riktig kvalitet innafor våre tjenesteområder
og der tidlig innsats er et prinsipp.
 Lede etter organisasjonens verdier: åpenhet, respekt og etterrettelighet.
 Bidra til og sørge for at FN s barnekonvensjon etterleves i Storfjord kommune
gjennom Sjumilsstegets tverrfaglige og forpliktende modell.
 Barn og unge i Storfjord skal bli sett, hørt og verdsatt.
 Barn og unge i Storfjord skal ha en trygg oppvekst.

2. Statlige føringer og kommunale vedtak som har betydning for
budsjett 2017 – 2010


Maksimalprisen for barnehagehagesatser fastsettes av Staten. I regjeringens forslag til
statsbudsjett er makspris for barnehage foreslått endret fra 2655 pr måned til kr. 2730 pr
måned.



Foreldrebetaling: 3, 4 og 5 åringer har rett til 20 timer gratis barnehage der
husholdningens inntekt er mindre enn statlig fastsatt inntektsgrense. Ingen husholdninger
skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Det er en statlig fastsatt
inntektsgrense på kr.486 750.



Kommunalt vedtak: For søsken nr. 3 og flere i barnehagene, er det i des.2016 vedtatt 100
% søskenmoderasjon, samt gratis kost.



Kommunestyret har vedtatt at de i forbindelse med kommende budsjett, skal se på
moderasjonsordningene i SFO og barnehage på nytt.



Kommunestyret har vedtatt at det skal legges fram tiltak i budsjettet der det legges til rette
for flere barnehageplasser i kommunen. Det er lagt inn to tiltak som kan vurderes.



Videreutdanning av lærere: Kommunene har 10 år på seg til å rekruttere eller
videreutdanne lærere som har en minimumsgrense for studiepoeng i fag de skal undervise
i. Det er laget en oversikt over behovet for Storfjord der lærernes alder og
fagsammensetning er vurdert framover i tid. Det bør videreutdannes min. to til 3 lærere
årlig for å ha lærere med den videreutdanninga som kreves. Dette er lagt inn som foreslått
tiltak



Regjeringen har prioritert tidlig innsats i skolen gjennom rammeoverføringen.
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3. KOSTRA-TALL 2014 for Kap 1.2 Oppvekst og kultur
Kostratall Oppvekst og kultur 2015
PRIORITERING
Storfjord
Kostragr 6 Troms
Landet u/Oslo
Nto driftsutgifter til grunnskole (202) pr. innbygger 6-15 år
121 383
124 304
87 912
82 514
Nto driftsutgifter til grunnskole (202,215,222,223) pr. innbygger 6-15 år
154 103
161 165
112 436
102 843
Nto driftsutgifter til voksenopplæring (213) per innbygger
-427
-88
86
206
Nto driftsutgifter til barnehage per innbygger 1-5 år
139506*
134 803
136 288
130 606
(gratis bhg søsken)
Nto driftsutgifter til barnevern per innbygger 0-17 år
11 992
13 655
9 595
8 331
Nto driftsutgifter tilkultursektoren per innbygger
2 707
3 092
2013
1 991
Nto driftsutgifter fordeling mellom aktiviteter kultursektor:
Aktivitetstilbud barn/unge
Bibliotek
Museer
Kunstformidling
Idrett
Kom. idrettsbygg og anlegg
Kulturskole
Andre kulturaktiviteter
Kommunale kulturbygg

6,2
8,9
3,8

7
17
6

8,4
13,8
3,7

8
14
3

3,4
21
28,4
13,1
15,3

6
18
19
17
90

10,5
18,6
15,8
8,7
13

10
22
14
12
11

Kommentarer: Tallene basere seg på hvordan Storfjord økonomisk prioriterer områdene
innafor de ulike funksjonene. Sammenlignet med vår kommunegruppe 6 prioriteres
grunnskole og barnehage lavere enn sammenligningskommunene. Dersom vi sammenligner
oss med Troms og landet så slår stordriftsfordelene inn, med f.eks. større klasser og flere eller
pr. lærer i aldershomogene klasser. Driftsutgiftene til barnehagene har hatt en markant økning
fra 2014, og det skyldes bl. a at det politisk var innført gratis barnehage for barn nr. 2,3 osv. i
barnehagene i Storfjord, noe som førte til redusert inntekt. Voksenopplæringa bruker mindre
enn sammenlignbare kommuner. Barnevernet bruker mindre pr. bruker i målgruppen, enn vår
kommunegruppe. Det samme gjelder innafor kultursektoren. Fordeling innenfor
kultursektoren viser at Storfjord prioriterer å bruke mest på kulturskole.

4. Utfordringer i store trekk
1. Det er foreslått flere nye tiltak som finnes i felles budsjettoversikt og ikke i denne
teksten. Der vil det fremkomme hvilke tiltak som er kommet med i Rådmannens
forslag og hvilke som ikke er tatt med.
2. Utfordring i form av «hoder og hender» for å klare å gi elevene i grunnskolen et godt
nok tilbud, og som sikrer trygg skolehverdag og optimalt læringsutbytte, er en daglig
utfordring melder skolene. Det er i dag knappe ressurser til å styrke de laveste
klassetrinnene i grunnskolen gjennom tidlig innsats. Dette påvirker skoleresultatene,
som igjen er avhengig av andre faktorer som økonomi, kompetanse i alle ledd,
prosesser og struktur. Skolene har i dag ikke de ressursene til omfordeling som trenges
for å styrke enkeltelever når behovet er der. Da blir ofte «reparasjon» høyere opp i
klassene, - et resultat av mangelfulle ressurser da barnet/eleven trengte det mest.
Skolene klarer ikke pr. i dag å kompensere tilstrekkelig for utjevne sosiale forskjeller.
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3. Personalressursene i barnehagene er marginale og prinsippet om tidlig innsats er ikke
enkelt å iverksette tidlig nok, da det er «smekkfullt» i alle barnehagene og alle
personellressurser er utnyttet maksimalt til å holde vanlig drift i gang.
4. Å gi et godt nok svømmetilbud er fortsatt en stor utfordring da bassenget på Hatteng
ennå ikke er satt i stand. Skolene deler på de timene (gjennomsnittlig 9 t/u) på
Skibotnsenteret. Pr. nå, er planen framover at bassenget på Hatteng skal komme i drift
høst 2017, mens Skibotn skole fortsetter sin svømmeopplæring på Skibotnsenteret.
5. Nett-tilgang på begge skolene: Pr i dag er dette ikke tilpasset 2016-nivå hva tilgang og
kapasitet gjelder. IKT er et helt nødvendig verktøy både for elever og lærere og vi har
håp om at dette kommer på plass og utbedret innen utgangen av 2016 eller tidlig i
2017.

5.Barnehager.
5.1Tilskudd til privat barnehage, Storfjord naturbarnehage
Barnehagen har krav på tilskudd fra kommunen etter økonomisk beregnet sats som vedtas i
budsjettet for 2017. Det kom en ny finansieringsordning for private barnehager fra 1.1.2016.
Det er kommunens utgifter i egne kommunale barnehager to år før tilskuddsåret, som er
beregningsgrunnlaget for driftstilskuddet til de private barnehagene. For tilskuddsåret 2017 er
det kommuneregnskapet for 2015 som skal legges til grunn for tilskuddsberegningen.
Storfjord naturbarnehage er en utvidet 1 avdelingsbarnehage godkjent med 26 plasser. Det er
fullt belegg pr. i dag. Storfjord kommune må i tillegg refundere tap for foreldrebetaling i form
av søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling for familier som oppfyller kriteriene. Det er
stipulert til ca. 65 000 i økt tilskudd for 2017 for refusjon tap foreldrebetaling.

5.2 Betalingsordning i barnehage og SFO, søskenmoderasjon
Kommunestyret har i 2016 vedtatt å vurdere søskenmoderasjon i barnehage og SFO og
mellom ordningene i forbindelse med budsjett for 2017.
Forskrift til barnehageloven om søskenmoderasjon:
«Kommunen skal sørge for at foreldre/foresatte tilbys minimum 30% søskenmoderasjon i
foreldrebetalingen for 2. barn og minimum 50% for 3. eller flere barn. Moderasjonen skal
omfatte søsken som bor fast sammen. Reduksjon i foreldrebetalingen beregnes av
foreldrebetalingen begrenset oppad til maksimalgrensen etter § 1 1. ledd i den barnehage
barnet har plass. Reduksjon skal tilbys også i de tilfeller søsknene går i forskjellige
barnehager innen samme kommune. Barnehageeier skal få dekket reduksjon i
foreldrebetalingen knyttet til søskenmoderasjonen av det offentlige. Kommunen kan gi lokale
retningslinjer om hvordan søskenmoderasjonen skal forvaltes».
Beskrivelse av vedtatte og gjeldende søskenmoderasjonsordninger i Storfjord pr. i dag:
Barnehage: Søskenmoderasjon gis med 50 % av satsen for tildelt plass til 2. og 3.barn.
Søskenmoderasjon skal gjelde for SFO og barnehage i Storfjord kommune sett under ett. Når
søsken er tildelt hel og halv plass, regnes barnet med hel plass som første barn. Ved
deltidsplasser, regnes barnet med størst plass som første barn.
Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 (budsjettsak) ang. barnehage: «Opphør av 100 %
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søskenmoderasjon i barnehagene. Fra 1.1.16 gis barn nr.2 50 % søskenmoderasjon. Barn nr.
3 og flere gis 100 % søskenmoderasjon også for matpenger.»
SFO:Søskenmoderasjon, dvs. der mer enn ett barn fra samme familie har plass i SFO, gis
med 20 % av satsen for tildelt plass til 2.barn og 40 % for 3.barn og videre. Når søsken
benytter ulikt antall timer pr. uke regnes barnet med størst plass som første barn.
Når samme familie har barn i både SFO og barnehager i Storfjord kommune, gjelder § 9 i
vedtektene for de kommunale barnehagene. Søskenmoderasjon gis med 50 % av satsen for
tildelt plass nr. 2 og 3.barn. Søskenmoderasjon skal gjelde for SFO og barnehage i Storfjord
kommune sett under ett. Når søsken er tildelt hel og halv plass, regnes barnet med hel plass
som første barn. Ved deltidsplasser regnes barnet med størst plass som første barn.”

5.2 Kommunale barnehager
Mål: Storfjord skal ha barnehagelærere i alle pedagogisk leder stillinger og fortsatt drive
uten dispensasjoner.
Storfjord kommune skal oppfylle retten til barnehageplass.
Ansatte i barnehagene skal ha dokumenterte kunnskaper om sin selvstendige oppmerksomhetopplysningsplikt om hvordan håndtere mistanke vold og seksuelle overgrep.
Furuslottet barnehage: Furuslottet barnehage er godkjent med 3 avdelinger, 54 plasser. Fra
august 2014 har barnehagen 2 avdelinger i drift, 36 plasser. Det er pr. september 2016 28
barn. Det forventes en nedgang i foreldrebetaling på ca. 120 000 i form av vedtak om redusert
foreldrebetaling for husholdninger med lav inntekt.
Oteren barnehage:
Oteren barnehage består av 2 avdelinger med totalt 36 plasser. Pr. 1.oktober 2016 er det 28
barn. Det forventes en nedgang i foreldreinntekt på kr. 40 000 i form av vedtak om redusert
foreldrebetaling for husholdninger med lav inntekt.
Drifta for begge de kommunale barnehagene er i Rådmannens forslag videreført på 2016nivå.
Øke antallet barnehageplasser i kommunen
Oppfølging av politisk vedtak i Formannskap og Levekårsutvalget:
Det er lagt inn i tiltaksmodulen en foreløpig beregning av hva det vil koste å gjenåpne en
tredje avdeling ved Furuslottet barnehage med 12 plasser og ny-godkjenne Oteren barnehage
etter utvidelse, ved å øke med 4 plasser.
Beregnet netto kostnad ved å utvide 12 plasser ved Furuslottet (inkl. pensjon mm):
kr.1 091 000
Beregnet netto kostnad ved å utvide Oteren med 4 plasser: kr. 842 700
Differansen kan synes liten mellom å åpne for 12 i Furuslottet og 4 plasser i Oteren, men
begge avdelingene krever pedagogisk leder i 100 % stilling, samt assistentstillinger.
Foreldrebetalingen blir høyere i Furuslottet og det gis tilskudd fra UDI dersom det er barn fra
Skibotn mottak.
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6. Grunnskoler
Mål:
1. Være på landsgjennomsnittet i nasjonale prøver i fag.
2. Ingen elever i Storfjordskolen skal oppleve mobbing.
3. Bidra til å øke gjennomføring i videregående skole gjennom aktiv deltakelse i
kvalitetsnettverket for videregående og grunnskoler. Måltall: 95 % i 2017
4. Stabile og kompetente lærere gjennom videreutdanning av lærere og skoleledere. 2- 3
lærere skal til enhver tid være i videreutdanning de neste 8-10 år.
Elevene og lærerne skal ha tilgang på tidsriktig IKT utstyr og gode og stabile datalinjer som
gjør at undervisningen kan gjennomføres etter planer og planlagt progresjon.Klasseledelse er
primærsatsning i 2017 gjennom nasjonalt prosjekt «Ungdomstrinn i utvikling».
Kommentarer: Elevtallet er nedadgående for begge skolekretsene. I løpet av de neste fem
årene regnet fra høst 2017, og med kunnskap pr. okt. 2016, så vil det være 15 færre elever på
Hatteng skole og 8 færre elever ved Skibotn skole. Dersom det flytter flere barnefamilier til
kommunen, så vil elevtallet kunne stabilisere seg på dagens nivå eller øke. Dersom
kommunestyret ønsker å vurdere skolestruktur, er dette lagt inn som tiltak med to alternativer
fra høst 2018. NB! Det er ikke laget nye eller oppdaterte utredninger så tallene er stipulerte
og må behandles som det.

6.1 Elevtallsutvikling Storfjord kommune
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Skoleår
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
2021/22

Hatteng
124 elever
124 elever
115
117
111
109

Skibotn
80 elever
84 elever
82
77
79
72

I kommunen:
204 elever
208
197
194
190
181
23 elever færre i kommunen fra 2016-2022

Hatteng skole pr. okt. 16
Hatteng skole har 125 elever i grunnskolen og 17 barn i SFO. Antall elever med
spesialundervisning: 16 elever (20 % av elevene), - en økning på 1 elev. Årsverk
spesialundervisning lærer utgjør 2,42 stillinger (det er en nedgang i forhold til 2015)
Skibotn skole pr. okt. 16:
Skibotn skole har 79 elever og 16 barn i SFO. Antall elever med spesialundervisning: 10
elever som utgjør 12,7 % av den totale elevmengden, en økning på 1 elev fra 2015. Årsverk
spesialundervisning utgjør 1,6 lærerstilling (samme nivå som i 2015)

7. Voksenopplæring
Innhold: Voksenopplæring / spesialundervisning for vedlikeholdslæring, norsk med
samfunnskunnskap for innvandrere, bosatte flyktninger, asylsøkere og grunnskoleopplæring
for voksne.
Mål:
Alle elever som mottar norsk for innvandrere og som har forutsetninger for det, skal avlegge
skriftlig og muntlig norskprøve og bestå.
Det gis opplæring i norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere, bosatte
flyktninger, asylsøkere uten oppholdstillatelse og til arbeidsinnvandrere. Mottakere av
voksenopplæringa bor spredt i kommunen, men hovedtyngden av mottakerne bor i Skibotn på
Skibotn mottak. Kommunene har bosatt flyktninger med familiegjenforente og flere bor i
indre del av kommunen. For å spare poenger, har Voksenopplæringen lagt vekt på benytte
kommunale bygg for sambruk med andre tjenester til det meste av opplæringa. Både
Samfunnshus, brannstasjon og Rådhuset benyttes til undervisning. Det er pr. i dag 3, 5
lærerstillinger tilknyttet Voksenopplæringen. Antall elever: ca. 60 elever. Voksenopplæringa i
indre del av kommunen, trenger nye lokaler.

8. Kulturkontoret
Kulturkontoret fremmer og legger til rette for et bredt spekter av kulturvirksomheter lokalt,
jfr. Kulturlova § 4. Antall årsverk 2017: 1 årsverk/1 person, hvorav 0,2 utleid til Lásságámmi
i hht ordinær avtale og 0,35 lønnet over prosjekt småkommune.
Om budsjett 2017: Budsjettet er videreført som for 2016. Som hovedregel er det ikke store
endringer i form av nye tiltak eller fjerning av tiltak, med unntak av følgende: Stillinga som
kulturkonsulent videreført som 65 % som følge av at det antas at småkommuneprogrammet
skal videreføres i 2017
Refusjon fra Stiftelsen Làssàgàmmi er redusert til 20 % i hht opprinnelig avtale, og dette er
ført som inntekt på samme måte som tidligere, med 3 % deflator. Tilskuddet er prisjustert.
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Kommunalt tilskudd til anleggsutbygging er innarbeidet jfr sak 18/16 i Levekårsutvalget. Det
er ikke foreslått noen endringer i tilskuddsramma til NTRM ettersom en ny kommuneavtale
per d.d. ikke foreligger.

9. Kulturskolen
Avdelingens hovedoppgaver: Musikk og teaterundervisning til barn og unge. Kulturskolen
samarbeider med grunnskoler og med kulturskoler i andre kommuner. Undervisning foregår
på skolene og i musikkbingene. Antall elevplasser:119 Antall elever: 85 Elevplasser musikk:
95 Elevplasser teater: 24 Det er ingen elever på venteliste, men det er heller ikke ledig
kapasitet. Drifta i konsekvensjustert budsjett er videreført.

10. Barnevernstjenesten
Mål:
1.Videreutvikle praktisering av og innhold i barnesamtaler.
2.Innhente flere samtykkeerklæringer fra foreldre for å oppnå tverrfaglig tilnærming i saker
der barn er involvert.
Barnevernstjenesten er organisatorisk i Oppvekst og kultur Tjenesten er fysisk samlet med
kontorer og eget møterom i 2.et. NAV-bygget.
For å dekke behovet for økt aktivitet er barnevernet de siste årene styrket gjennom en statlig
satsning og Storfjord har fått tilskudd til to halve stillinger, slik at bemanningen nå er til
sammen 3 stillinger inkl. faglig og personalmessig ledelse av tjenesten. De to 50 % stillingene
er opprettet av øremerkede midler fra staten via fylkesmannen. Pengene er så langt gitt som
øremerkede midler, men vil på sikt komme inn i rammeverket til kommunen. Midlene gis
under forutsetning at kommunen ikke nedbemanner tjenesten.
Drifta ved barnevernstjenesten videreføres på 2016 nivå, men noe nedtak pga endrede
forutsetninger i tiltak utenfor hjemmet. Det er ikke budsjettert med planlagte «buffere», så det
vil evt. måtte komme som et behov for budsjettregulering i 2017.

11. Storfjord språksenter
Storfjord språksenter er eget budsjettansvar og har et eget styre nedsatt av kommunestyret.
Språksenteret får faste driftsmidler fra Sametinget og er inne på Statsbudsjettet gjennom
tildeling av midler til kvenske tiltak. Fra 2015 har språksenteret også fått driftsmidler over
fylkeskommunens språksenterordning. Storfjord kommunes andel i finansieringsplan av
Storfjord språksenter er å stille gratis lokale, strøm, renhold, vaktmestertjenester, personal og
regnskap. Språksenteret er lokalisert i Samfunnshuset i Skibotn.
Storfjord språksenter er sommeren 2016 flyttet fra sitt lokale i Samfunnshuset, inn i
Nordkalottsenteret. Stipulert husleie til Nordkalottsenteret er ca.50 000 pr. år. Det må
vurderes hvorvidt dette skal dekkes av språksenterets egen drift (ekstern finansiering) eller av
Storfjord kommune. Storfjord kommune har pr. i dag ingen direkte netto driftsutgifter knyttet
til drift av Storfjord språksenter. Tjenester/indirekte støtte Storfjord kommune pr. i dag gir til
Storfjord språksenter, er budsjett, regnskap, lønn og personal.
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12. Administrasjon og felleskostnader for kap. 1.2 – ansvar 200
Ansvar 200 inneholder ulike typer fellesutgifter for Oppvekst og kultur. Her ligger Oppvekst
og kultursjefsstillingen som omfatter overordnet ledelse for grunnskolesektoren,
barnehagesektoren (inkl. å utøve barnehagemyndighet for privat barnehage),
voksenopplæring, barnevern, kulturskole, kultur, Storfjord språksenter, logoped og kommunal
spesialpedagog for barn i førskolealder. Ansvar 200 inneholder også kommunens kostnader
knyttet til PPT for skoler, barnehager og voksenopplæring, skoleskyss, leie av skolelokaler,
logopedkostnader, elevforsikring, lisenser og interkommunal avtale om regionkontor for
grunnskolene i Nord-Troms. Endringer fra 2016-til 2017 i konsekvensjustert budsjett:
1. PPT: økt kostnad for Storfjord på ca. 150 000 pga lavere elevtall i Balsfjord og Lyngen,
slik at fordelingsnøkkelen endrer seg ugunstig for Storfjord (funksjon 201/202)
2. Tatt ned kostnader ift elever i andre kommuner, da utgiftene går ned, kunnskap okt. 2016..
(funksjon 202)
3. Lagt inn utgift til refusjon redusert foreldrebetaling i den private barnehagen (funksjon
201)
4. Overført midler fra kjøp av tjeneste privat barnehage (funksjon 211), til Hatteng skole.
5. Leie skolelokaler: lagt inn reduksjon leie av LHL, da bassenget skal stå klar fra høst 2017
6. Skoleskyss: lagt inn reduksjon svømmekjøring høst 2017.

13. Overføring til kirka: Storfjord Menighetsråd/fellesråd
Menighetsrådets forslag til overføring fra Storfjord kommune følger som vedlegg til
budsjettet.
Det har vært gjennomført dialogmøte om budsjett og økonomiplan med Menighetsrådet og
tiltakene som er ønsket finnes i liste over tiltak som følger med budsjettet.

14. Eksterne samarbeidsavtaler under kap.1.2
Institusjon med
beliggenhet:
Skibotnhallen A/S

Varighet/type:

Kommunens egenandel pr.år

Ytelse:

Avtalen har fire
års
oppsigelsesfrist.
1 års gjensidig
oppsigelsestid

100 000 for skolebruk
50 000 for lag/foreninger

Halti Kvenkultursenter
Kontor: Storslett, Halti

Driftsstøtte
vedtatt i k-sak okt
08

Driftsstøtte kr. 23 500 pr. år

Grunnskolen
Lokale for
idrettslag/foreninger
Storfjord kommune er
medeier i stiftelsen.
Stiftelsen leier
sekretariatstøtte fra
kommunen
Kvensk
kulturkompetanse

Felles regionkontor for
grunnskoler, barnehager.
Kontor:Skjervøy

Interkommunal
avtale og avtale
med Troms
Fylkes-kommune
Interkommunal
avtale Balsfjord,

Driftsdel: kr. 80 000, (fordelingsnøkkel etter
innbyggertall)

Samordning og
koordinering av
utviklingsarbeid og
kompetanseheving

Storfjords andel etter barnetall
barnehage og grunnskole

PP- tjeneste
Hjemlet i

Stiftelsen Lassagammi
Skibotn
Kunstnerbolig i Skibotn

Pedagogisk-psykologisk
tjeneste.

1. Driftsstøtte fra Storfjord
kommune: kr. 50 000
(prisjustert fra 2016)
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Kontor: Nordkjosbotn
Nord – Troms Museum
A/S

Den læstadianske
menighet

Lyngen, Storfjord
Eid av
kommunene i
Nord Troms.
Aksjeselskap.
Årlig i
budsjettvedtak

2017: 813 932
Kr. 65 pr. innbygger
Husleie til Halti på kr. 33 136

Opplæringsloven
Museum for Nord
Troms

Driftstilskudd kr. 50 000 pr. år

Kirkelige handlinger

May-Tove Lilleng
Oppvekst og kultursjef oktober 2016
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Budsjettforslag 2017
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Budsjett – Helse- og omsorg, kap. 1.3

1.0.

Budsjettrammer drift 2017-2020

Konsekvensjustert budsjett for helse- og omsorg er på kr 61 012 236. I konsekvensjustert
budsjett er det tatt høyde for alle politiske vedtak om økning, reduksjoner og eventuelle
organisasjonsmessige endringer. Videre er det tatt høyde for reduserte/økte statlige
overføringer, samt for pris- og lønnsvekst, samt varslede endringer i
pensjonskostnadene. Tabellen nedenfor viser tildelte rammer i økonomiplanperioden. Netto
ramme innbefatter Forebyggende avdeling, Behandlende avdeling og NAV. (Fordeling
budsjettramme; Behandlende avdeling kr 36 491 500, Forebyggende avdeling kr 19 655 500
og NAV kr 2 556 300).
Helse- og omsorg
Sum inntekter
Sum utgifter
Netto ramme

1.1.

Budsjett 2016
-19 437 000
76 675 000
57 238 000

Budsjett 2017 Budsjett 2018
-23 751 000
-20 932 000
84 763 000
82 256 000
61 012 000
61 324 000

Budsjett 2019
-19 463 000
79 987 000
60 524 000

Budsjett 2020
-19 053 000
79 150 000
60 097 000

Forhold som har betydning for budsjett 2017

Statlige føringer tilført ramma
 kr 29 100 - økt satsning på skolehelsetjenesten og helsestasjoner
 kr 87 000 - kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud rus og psykisk helse (KAD)
 kr 82 700 - opptrappingsplan på rusfeltet
 kr 27 590 - opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering
Saker med særskilt fordeling i 2017
 kr 242 000 – helsestasjon og skolehelsetjeneste
 kr 365 000 – frivilligsentraler (tidligere egen tilskuddsordning)
Annet
 kr 250 000 - reduksjon i tilskudd ressurskrevende tjenester
Kommunale vedtak
 opprettelse av 3. legehjemmel
 bosetting av 5 flyktninger i 2017
 ny demensavdeling ved sykehjemmet

92

 oppbygging av Valmuen på Oteren
 opprettelse av planleggingsgruppe som skal utrede bygging av omsorgsboliger

1.2. Tjenesteområdet
Tjenesteområdet Helse- og omsorg er delt inn i Behandlende avdeling og Forebyggende
avdeling, ledes av to avdelingsledere. Tjenesteområdet omfatter følgende funksjoner:
213
231
232
233
234
241
242
243
253
254
273
275

Voksenopplæring
Aktivisering barn og unge
Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste
Annet forebyggende arbeid, helse (miljørettet helsevern mm.)
Aktivisering eldre og funksjonshemmede
Diagnose, behandling og re- /habilitering
Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid
Tilbud til personer med rusproblemer
Helse og omsorgstjenester i institusjon
Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende
Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi
Introduksjonsordningen

2.0. Sentrale utviklingstrekk
 De fleste utviklingstrekk og framskrivninger tyder på at morgendagens brukere blir
flere enn før, de vil være i alle aldersgrupper og ha et mer sammensatt omsorgsbehov
 Betydelig økning i nye oppgaver og lovkrav for kommunen
 Antall innbyggere i yrkesaktiv alder går ned, både ansatte i helse- og omsorg og
potensiell frivilligomsorg

2.1. Utviklingstrekk i Storfjord:
Befolkningsframskriving
 Nedgang i antall barn, unge og voksne i yrkesaktiv alder
 Betydelig økning i aldersgruppa 67-79 år
 Økning i aldersgruppa 80-89 år

Brukere
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 Flere tjenester skal ytes der brukeren bor, større andel av tjenester skal altså leveres i
kommunen
 Henvisning av flere brukere i alle aldersgrupper (berører alle tjenester)
 Komplekse sykdomsbilder og sammensatte behov

Strukturelle utfordringer
 Mangler heldøgns omsorgstilbud både for eldre og for brukere med rus og psykiske lidelser
 Mangel på boliger for ansatte og vanskeligstilte
 Tjenestetilbudene må samlokaliseres bedre

Rekruttere og beholde fagpersonell
 Aldersutfordring – færre i yrkesaktiv alder
 Spesiell utfordring ifht å rekruttere sykepleiere/vernepleiere til sykehjem
 Ufrivillig deltid – for fagarbeidere og assistenter

2.2. Kostra-tall for helse- og omsorg i Storfjord

Prioriteringer
Nettodriftsutgifter pr. innbygger i kr, kommunehelsetjenesten
Nettodriftsutgifter pr. innbygger i kr, i pleie- og omsorg
Institusjoner(f253+261) i % andel av netto driftsutgifter til plo
Tjenester til hjemmeboende (f 254) i % andel av netto driftsutgifter
Produktivitet/Enhetskostnader kommunale institusjoner
Korrigerte brutto drifts utg, institusjon pr. kommunal plass
Produktivitet/enhetskostnader for hjemmetjenester
Korrigerte brutto drifts utg, pr. mottaker av hjemmetjenesten kr

Storfjord
2015

K-gr 6
2015

Troms
2015

Landet u/Oslo
2015

3 731
23 103
42
52

5057
27 694
53
45

2 755
18 231
45
51

2 381
16 229
44
50

1 182 389

1 062 778

1 038 761

1 035 689

271 840

225 647

262 332

237 826

3.0. Mål for helse- og omsorg
Delmålene i helse- og omsorg tar utgangspunkt i strategi- og utviklingsdokumentet i Storfjord
kommune.
Hovedmål:

Helse- og omsorg skal ha riktig kvalitet og tjenesteproduksjon

Delmål:
1) Innbyggerne i Storfjord kommune skal få nødvendige, forsvarlige og kvalitetsmessige
gode helse- og omsorgstjenester
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2) Innbyggerne i Storfjord kommunen skal kunne bo i egen bolig så lenge det er
hensiktsmessig og forsvarlig
3) Utarbeide en helhetlig helse- og omsorgsplan for 2017-2020
4) Følge BEON*– prinsippet for omsorg på riktig nivå
5) Styrke kompetanseplanleggingen, herunder å rekruttere og beholde personell
6) Økt fokus på forebygging og tidlig innsats
*BEON = Beste effektive omsorgsnivå, jf omsorgstrappa

3.1.

Veien videre

Helse og omsorg har vært i omstilling siden 2010 for å forberede Storfjord til å håndtere
fremtidens helse og omsorgstjenester. De viktigste strukturelle tiltakene har til nå vært nedtak
i tjenestenivå, samordning av tjenestene og endring i ledelsesstruktur.
Det er vedtatt at kommunen skal ha et sykehjem, med ny demensavdeling.
Videre er det et mål om å gjennomføre den den politiske føringen som er vedtatt, en dreining
fra institusjonsomsorg til hjemmebaserte tjenester. For å gjennomføre dette må alle nivå i
omsorgstrappa styrkes.

For å kunne oppnå en helhetlig, fleksibel tiltaks- og behandlingskjede, vil det være nødvendig
å:












etablere nye heldøgns bemannede bofellesskap, for eldre og rus- og psykisk helse
ytterligere styrke hjemmebaserte tjenester
implementere velferdsteknologi i tjenestene
ha økt fokus på forebygging og tidlig innsats
øke satsningen på egenmestring og hverdagsrehabilitering
styrke frivillig og familiebasert omsorg
ytterligere samordne og samlokalisere tjenester for å oppnå synergier i forhold til
personellressurser
øke tverrfaglig samarbeid/tverrfaglige team
styrke brukerorienteringen og kvalitetssikre tjenestene
rekruttere nye faggrupper med høy grad av kompetanse og spesialisering
etablere dagaktivitetstilbud for personer med demens

4.0. Tiltak 2017
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Tiltak lagt inn i Rådmannens budsjettforslaget:
Behandlende avdeling:
Reduksjon helsesøster 30 %
Ekstrahjelp sykehjem
Redusert ekstrahjelp hjemmetjeneste/overtid
Økt kost og plass betaling sykehjem

Kostnad (kr)
73 834
150 000
- 105 000
45 000

Økt renhold – demensavdeling

99 000

Forebyggende avdeling:
Kriseteam
Øyeblikkelig hjelp døgnplass KAD rus/psykisk helse
Opprettelse av psykologstilling fra 01.08.17
Nedtak 10 % fritidsklubbleder
Avsetning integreringstilskudd
Aktivnatt – avlastningstilbud Elvevoll
30 % midlertidig miljøterapeut – flyktninger

68 000
87 000
255 750
- 41 320
- 941 462
579 150
93 700

Forklaring:
Reduksjon helsesøster 30 %. (fra august 2017) Det er foretatt en helhets vurdering av det
forebyggende helsearbeid/skolehelsetjeneste blant barn og unge. Det er hensiktsmessig å se
helsestasjonsvirksomheten i sammenheng med de nye statlige føringer som pålegger
kommunene å opprette stilling som kommunepsykolog fra 2010.
Økt ekstrahjelp sykehjem. Det ble bevilget midler særskilt til ekstrahjelp sykehjem i 2016,
men dette fulgte ikke hele økonomiplanperioden. Det er nødvendig å styrke ekstrahjelp fordi
det er døgnkontinuerlig drift og ekstrahjelp må leies inn ihht forsvarlighetskravet. Det settes
opp tilsvarende tiltak med inndekning eget budsjettområde, dvs nedtak ekstrahjelp og overtid i
hjemmetjenesten, samt økt kost og plassbetaling sykehjem.

Økt renhold- sykehjem. I forbindelse med ny demensavdeling er det behov for økning med
50 % stilling i renhold, fra august 2017.
Kriseteam. Det har tidligere ikke vært budsjett tilknyttet kriseteamet, dette er nødvendig å få
på plass. Kriseteamet har nå en fast årlig godtgjøring. Det er ikke budsjettert med midler til
overtid/utrykning.
Opprettelse psykologstilling. Det er ønskelig å opprette 100 % psykologstilling i
kommunen, fra 01.08.16. Lovpålagt tjeneste fra 2020. Tilskudd kr 300 000 pr år, tilskuddet
gis pr mnd, for 5 mnd utgjør tilskuddet kr 125 000, resterende kr 175 000 kan overføres til
2018. Opprettelse av psykolog ses i sammenheng med nedtak av helsesøsterhjemmel.
Øyeblikkelig hjelp døgnplass rus/psykisk helse. Fra og med 01.01.17 er det lovpålagt at
kommunen skal ha øyeblikkelig hjelp døgnplass for rus/psykisk helse, på lik linje med
somatikken. Storfjord må her inngå et samarbeid med Balsfjord kommune.
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Nedtak 10 % fritidsklubbleder. Det er totalt 70 % stilling som fritidsklubbleder fordelt på
30 % ved Hatteng ungdomsklubb og 40 % ved Skibotn ungdomsklubb. Forslag å ta ned slik at
det blir 30 % stilling på hver av klubbene. Saken har vært behandlet i ungdomsrådet.
Frivilligsentralen har nå et økt fokus på barn- og unge, noe som også medfører økt tilbud om
aktiviteter i regi av frivilligsentralen for barn- og unge.
Avsetning integreringstilskudd. Integreringstilskuddet avsettes i 2017 og 2018 og brukes i
2019 og 2020 for å utligne forskjeller mellom inntekter og utgifter, forutsetter bosetting av
fem flyktninger i 2017.
Aktivnatt - avlastning. På grunn av at det nå er etablert avlastningstilbud for eldre på
Elvevoll er det nødvendig å omgjøre passiv nattevakttjeneste til aktiv tjeneste. Dette tilsvarer
kostnader til en 80 % stilling med tillegg og pensjon.
30 % midlertidig stilling – flyktninger. Bosetting av familier er spesielt arbeidskrevende og
det er nødvendig med tett oppfølging på flere plan. Det er mange praktiske oppgaver som skal
utføres med bosetting, innkjøp, opplæring, oppfølging ifht integrering, helseoppfølging,
ivaretagelse av de bosattes behov mm. Det anses som helt nødvendig at det tilføres en ekstra
ressurs i form av ekstrahjelp i en begrenset periode for å avhjelpe bosettingsarbeidet. Det er
nødvendig med en 30 % stilling som miljøterapeut, i 6 mnd.
Tiltak som ikke er lagt inn i Rådmannens budsjettforslaget:
Behandlende avdeling
Oppgradering IKT løsninger og programvare
Hjemmetjenesten – utvide tjeneste på kveldstid
Styrkning av demenssykepleie
Forebyggende avdeling
Leie av to tjenestebiler, rusomsorgen/psykisk helse
Opprettelse av sosialpedagog som faste stillinger
Videreføring av prosjekt sosialpedagog – alternativ 2
Opprettelse av lovpålagt koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Hatteng, november 2016
Anne-Lena Dreyer, Anne Rasmussen
- avdelingsledere-
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Kostnad (kr)
390 000
298 182
96 474
140 000
512 100
153 630
101 400

Storfjord kommune

Budsjett 2017
Næring
Tekstdel

2017

98

Budsjett – Næring
Kapittel 1.4 har en ramme for 2017 på kr 744.229.

Status
Næringsenheten vil i 2017 være bemannet med:
100% rådgiver innen jord, skog, fiske og utmark
80% næringsrådgiver vikariat
100% internasjonal koordinator
Rådgiverne arbeider utadrettet mot næringene i kommunen, samt med et bredt spekter av
utviklingsoppgaver. I tillegg arbeides det videre med eksternt finansierte prosjekter innenfor
reiseliv og internasjonalt samarbeid gjennom internasjonal koordinator og samarbeidet med Visit
Lyngenfjord. Arbeid med regionen som bærekraftig reisemål har hovedfokus i 2017.
Tilrettelegging og ivaretakelse av natur og kulturmiljø er en viktig faktor. Videreutvikling av
arbeid med tilrettelegging for natur og kulturbasert reiseliv gjennom arbeidet som utføres i
folkehelse- og kulturområdet blir en viktig del.
Storfjord kommune er vertskommune for den norske delen av Nordkalottens Grensetjeneste,
som tilhører det nordiske informasjonsnettverket. Grensetjenesten arbeider tett sammen med
Nordisk Ministerråds sekretariat i København og Nordkalottrådet. Nordkalottens Grensetjeneste
er sakkyndig i grenseproblematikk og spesielt om grensehindre, formidler informasjon, gir råd til
privatpersoner, bedrifter samt organisasjoner som har virksomhet over landegrensen mellom
Finland-Sverige, Norge-Finland og Norge-Sverige. Storfjord kommune er prosjektpartner på
norsk side for Interreg-prosjektet «Nordkalottens Grensetjeneste – Næringslivsveiledning».
Hovedpartner er Lapin Liitto/Nordkalottrådet. Budsjettet på norsk side er på kr 4 783 500,- og
finansieres med 50% av Interregmidler og de tre nordligste fylkeskommuner. Prosjektperioden er
juni 2016 – juni 2019.
Storfjord kommunes deltakelse i Småkommune-programmet søkes videreført i 2017 i siste år av
satsingen. Finansieres eksternt med midler fra Troms fylkeskommune.
I Nordkalottsenteret drives kommunens helårige turistinformasjon.
Videreføring av tiltak:
•

Midlertidig overflytting av 35 % kulturkonsulentstilling og 10% stilling i driftsetaten til arbeid
med prosjekt «Småkommuneprogrammet». Finansieres med fylkeskommunale midler.

Mål 2017:
 Implementere årlig tiltaksdel i småkommuneprogrammet som en årlig handlingsplan
knyttet til strategisk nærings og utviklingsplan.
 Etablere samarbeidsavtale med Innovasjon Norge for bedre systematikk på arbeid med
etablerere og bedriftsutvikling.
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 Etablering av «bolyst»-fond: Vektlegging av muligheter for tiltak til stedsutvikling og
lokale trivsels- og miljøtiltak gjennom næringsfond. Tett dialog med bygdeutvalg og
frivillige organisasjoner i innretning av fondet.
 Videreutvikle lokal samarbeidsmodell for ivaretakelse og drift av infrastruktur i naturen,
koblet til sertifisering for bærekraftige reisemål. Grunnlaget i Storfjord er lagt gjennom
folkehelsearbeid og kulturavdelingen, formelt i Kommunedelplan for idrett, fysisk
aktivitet og friskliv. Målsetning er at tilrettelegging for reiseliv blir del av planen, slik at
tilrettelegging for reiseliv får en formell forankring i kommunalt planverktøy. Tydelig
strategi i forhold til bærekraft, lokalt samarbeid og plan for finansiering av driftsoppgaver.
Det utarbeides eget prosjekt for dette.
 Bedre oppfølging av bo- og driveplikten.
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Plan- og driftsetaten, Kap. 1.6 og 1.7
_____________________________________________
1. Generelle og gjennomgående mål for Plan- og driftsetaten


Forvalte tildelte ressurser innen sektoren på en målrettet og økonomisk trygg måte samt
levere gode tjenester til innbyggerne med riktig kvalitet innenfor våre tjenesteområder.



Bli mer innbygger- og brukerorientert samtidig som vi synliggjør for disse hva som kan
forventes av vår avdeling.



Holde de ansatte faglig oppdatert med kompetanseheving innen sine ansvarsområder.



Fokus på å oppgradering VA-nettet som sikrer tilfredsstillende vannkvalitet, og som ivaretar
folks helse og sikkerhet.



Ha et fokus på trafikksikkerhet i planarbeidet. Oppgradering av trafikksikkerhetsplanen i
2017.



Være pådriver for et mer tverrfaglig arbeid mellom etatene og mellom nabokommuner for å
skape synergier og mer effektive tjenester.



Være mer proaktiv med hensyn til oppfølging av sykemeldte. Kommunens IA – mål for 2017:
Sykefravær under 8,5 %

2. Status
Kravene til kommunal saksbehandling er som vi vet skjerpet i lovverket. På grunn av den
økonomiske situasjonene kommunen har vært i har det over flere år vært begrenset med
midler til kursing av ansatte i kommunen. Våre ledere og saksbehandlere har derfor liten
formell opplæring i lovverket. Dette må da kompenseres med selvlæring noe som ikke er
tilfredsstillende. Det har i tillegg vært stor utskifting av ansatte i plan- og driftsetaten og dette
forsterker behovet for denne typen opplæring.
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Det er i budsjettet for 2017 tatt ned på personell med 20 % fra oppmåling. Vi vet at
oppmåling er en kritisk faktor for å ta ned etterslepet her. Denne 20 % stillingen er foreslått
overført til IT.
I budsjettet for 2017 er det heller ikke lagt opp til noe økninger på forebyggende vedlikehold.
Budsjettene fra tidligere år er med få unntak blitt videreført.
I forkant av arbeidet med budsjett 2017, har det også i år vært sett på fordeling av vaktmesterog renholds resurser ut på de ulike ansvarene. Dette har medført at disse er fordelt ut med
ulike prosentsatser på de ulike arbeidsoppgavene som etaten driver. Dette vil være et
veiledende tall, og det vil alltid være slik at ressursfordeling i forbindelse med
oppgaveløsning skjer ut i fra behov. Men sett gjennom hele året i sin helhet vil fordelingen
jevnes ut.
Det vil med det som her er lagt frem for 2017 ikke være økonomisk handlingsrom for så mye
uforutsette utgifter.

Organisering av plan- driftsetaten

Plan- og driftssjef

Brannmester
60 %

Ledende
vaktmester

Vaktmester
5,7 årsverk

Ledende renholder
50 %

Ingeniør
Vann/Avløp/Fradeling

Konsulent / sekretær

Ingeniør
Byggesak/Fradeling/Vei

Ingeniør
Bygg/Oppmåing

Oppmåling/Kart
50 %

Panlegger

Renholder
8,8 årsverk

3. Hovedutfordringer
En av hovedutfordringene som kommunen har er driftsmessig å ivareta investert kapital
innenfor bygg og anlegg. Det må i årene som kommer settes av ressurser til å utarbeide en
vedlikeholdsplan for alle kommunale bygg. Denne var også inne som en plan for 2016, men
av kapasitetshensyn er denne ikke blitt gjennomført.
Det er viktig at kommunen som bevilgende myndighet får kjennskap til de utfordringene som
ligger foran oss i forhold til etterslepet på vedlikehold på kommunale bygg og anlegg.
Vedlikehold av både bygg og anlegg viser seg over flere år å ha vært en salderingspost. En
vedlikeholdsplan, som da vil være et overordnet dokument, skal knytte til seg underliggende
planer for hvert enkelt bygg eller anlegg. Her er det også en omfattende kartlegging som må
til for å få et bilde av hvert enkelt bygg.
Driftsbudsjettet må på sikt oppjusteres gjennom økte rammer. Det er etter flere år med lite
handlingsrom få muligheter igjen for interne omdisponeringer. Det er ikke lagt til grunn i
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budsjettet noen økte utgifter som f. eks. prisstigning, og det gjør det er krevende ved for
eksempel kjøp av varer og tjenester.
Det er ansatt to nye ingeniører i 2016. Den ene etter budsjettvedtak 2016, og den andre etter
intern omrokkering da plankontoret ble nedlagt. Den ene er uten kommunal erfaring og den
andre har kommunal erfaring. Det er enda slik at de fleste saksbehandlere i plan og
driftsetaten ikke har så lang fartstid. Høy «turnover» av personell påvirker kontinuiteten og
evnen til å levere effektivt og kvalitetsmessig da nye ansatte må bruke tid til å sette seg inn i
nye oppgaver.
Det er i plan og driftsetaten et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og i tillegg er det stor grad av
publikumskontakt med innbyggere og andre etater. Vi kan nevne midlertidige
kartforretninger, arealplaner, reguleringsplaner, vann og avløp, vedlikehold, kommunale
bygg, kommunale veier, prosjektstyring, investeringer, brannteknisk, renholdstjenester,
vaktmestertjenester etc.
Plan- og driftsetaten er i mange sammenhenger kommunens «ansikt utad» og som bidrar for å
tilrettelegge for utvikling i kommunen. Til tross for krevende arbeidssituasjon, stor
publikumskontakt, leveranser av støttetjenester og det å følge opp en stor oppgaveportefølje,
vil plan og driftsetaten fortsatt gjøre sitt til en positiv utvikling og forbedret omdømme.

4. Rådmannens budsjettforslag for Plan- og drift
4.1 – Hovedoversikt driftsbudsjett 2017
Driftsbudsjettet, kapittel 1.6 og 1.7, ligger som eget vedlegg (1).
4.2 Nye tiltak som er tatt med i rådmannens budsjettforslag
Tiltakene er beregnet for 2017.
2017
Kapittel 1.6 og 1.7 som gir reduserte utgifter

- 369 319

620.303.10100. Reduksjon av fast stilling med 20 %

- 94 140

625.301.10100. Reduserte kostnader planlegger

- 53 536

672.332.11203. Reduserte kostnader

- 29 643

730.265.16306. Inntekter utleieboliger Oldersletta

- 192 000

2017
Kapittel 1,6 og 1,7 som gir økte kostnader

578 498

710.222.11800. Økte kostander med bassenget i drift siste kv. 2017

132 498

773.261.11800. Økte kostander med ny dementavdeling i drift
fra 4. kv. 2017
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46 000

672.332.16511. Nedjustering salg av steinmasser Njallevoupio

400 000

5. Opplysninger om tjenestene
5.1 Kommunale veier
Det har i 2016 vært et fokus på kommunale veier og oppgradering av disse. Både i
driftsbudsjettet og i investeringsbudsjettet ble det gitt økte rammer for å ta inn noe av
etterslepet.
Vi har startet med opprusting av veiene i Signaldalen. I tillegg har vi også i år oppgradert
asfalt på utvalgte veier og plasser rundt om i hele kommunen. Generelt er det flere veier som
burde vært rusta opp da standarden er i ferd med å bli enda dårligere etter gjentatte høvlinger
over år. Flere steder er det ikke tilstrekkelig med nytt topp dekke, men store deler av
veikroppen må oppgraderes.
Kommunale veier ligger også inne i investeringsprogrammet for 2017-2020.

5.2 Vann og avløp
Storfjord kommune har fremdeles strekk på vannledninger som har store utfordringer i
forhold til lekkasjer. Det har flere ganger også i 2016 vært utrykninger når det gjelder å
reparere ulike lekkasjer. Her kan det spesielt nevnes strekninger på Vestersia. I 2016 har vi
imidlertid reparert et strekk på ca 700 m med nye rør i området Mælen og Stubbeng. Det vil
måtte forventes at det også i 2017 og fremover må gjøres utbedringer på ledningsnettet.
Mattilsynet hadde i 2016 tilsyn på Elvevoll/Rasteby vannverk. Det ble gitt noen avvik. Noen
av disse er lukket, og noen er planlagt lukket i nærmeste fremtid. I tillegg har Mattilsynet
gjennomført revisjon ved Skibotn vannverk og Indre Storfjord vannverk (denne omfatter i
prinsipp alle vannverkene). Her ble det gitt pålegg om å lage en ROS-analyse av vannverkene
samt en etterfølgende beredskapsplan for disse. Videre ble det også gitt pålegg om at det skal
utarbeides prosedyrer for øvelser vedrørende driften av vannverkene og at det må utarbeides
plan med prosedyrer for hvordan og hvem som skal ha reservevann/nødvann hvis det oppstår
en uønsket hendelse. Det er en stor oppgave å utarbeide dette og fristen kommunen har fått er
til 02.05.2017. Kommunen har i noen tilfeller også i 2016 måttet varsle om kokepåbud.
Kommunen bruker UMS varsling (varsling pr. telefon med tale eller sms) for å varsle
innbyggerne om arbeid på vann- og avløpsledninger, kokepåbud m.m. Dette fungerer svært
godt.
Avgiftsnivået for vann og avløp (VA):
Gebyrene ble øket med 2,7 % fra 2015 til 2017 for å ta hensyn til prisvekst. Forslaget som er
lagt inn i budsjettet for 2017 er å holde avgiftsnivået på tilnærmet samme nivå som 2016 og
da kun med økninger ihht prisvekst. Dette gjøres ut fra beregninger av selvkost.
Det er over året et betydelig arbeid som legges ned knyttet til VA-nettet. I kombinasjon med
at det er mye gammelt og utdatert VA-nett, vil også økende grad av ekstremvær med de
utfordringene som dette medfører for VA være en usikkerhetsfaktor i årene som kommer.
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I investeringsplanen for perioden 2017-2020 er det mange prosjekter som ligger inne under
VA- området.

5.3 Kommunale bygg
Driftsbudsjettet knyttet til vedlikehold av kommunale bygg er lavt, og det er stort etterslep
som skal tas inn. Det er imidlertid nå et fokus på dette, og også på hele organiseringen av
boligforvaltningen og forvaltningen generelt av kommunal bygningsmasse. Dette fokuset vil
bli videreført i planperioden, og med dette vil det også bli et behov for å øke rammene for
drift og vedlikehold av byggene.
Det er et samarbeid mellom Storfjord kommune, Husbanken og privat aktør knytte til bygging
av leiligheter ut fra «Hamarøy-modellen». Første bygg knyttet til «Hamarøymodellen» sto
klar i november 2015 på Abaja. Samme modell ble planlagt på Oldersletta i lag med samme
utbygger. Denne avtalen er nå kansellert.
Det ble av kommunestyret høsten 2016 bevilget 7 mill. til boligbygging i eget regi. I den
sammenheng er det nå planlagt et nytt bygg med lokasjon på Oldersletta ved siden av
brannstasjonen. Oppstart av prosjektet er stipulert senhøsten 2016. I tillegg har Storfjord
kommune høsten 2016 kjøpt en privat bolig i Skibotn for å avhjelpe på situasjonen med
boligmangel.

5.4 Oppmåling
Det har i 2016 vært et stort press på innløsningssaker av festetomter hvor Statskog er
grunneier. Dette kommer på toppen av det vi har av andre saker, samt etterslep knyttet til
midlertidige kartforretninger som ikke er fullført. Ferdigstillelse i arbeidet vil ha fokus også i
2017.
Det har også i 2016 vært en midlertidig omplassering av 50 % stillingsressurs fra ITavdelingen over til plan- og driftsavdelingen. Dette gjelder ressurs for kart og
oppmålingstjenester. Denne ordningen har fungert godt, men er nå av kapasitetshensyn på ITavdelingen foreslått nedjustert til 30 % på oppmåling. Dette er beklagelig da vi fortsatt har et
etterslep på oppmåling og kartforretning. Den kapasiteten vi har i dag kan ikke erstattes over
natta.

5.5 Feiing, brann og redning
Storfjord kommune er i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven og Forskrift om
organisering og dimensjonering av brannvesen pålagt å ha et brannvesen som skal være
innsatsstyrke i forbindelse med brannsituasjoner og bistå med innsats ved andre akutte
ulykkessituasjoner. Kommunens oppgaver etter brannvernlovens § 11 kan helt eller delvis
overtas av et annet brannvesen, jf. § 15. Kommunene skal sikre at brannvesenet er organisert
og bemannet med personell som har tilstrekkelig kompetanse i forhold til de oppgaver de er
tillagt.
Storfjord kommune gjorde i 2013 en avtale med Tromsø kommune om brann- og
feiertjenester.
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Før utløpet av hvert kalenderår skal det utarbeides et forslag til forebyggende plan over neste
års brannforebyggende aktivitet i kommunen. Forslag til plan utarbeides av forebyggende
avdeling i Tromsø Brann og redning.

Feiertjenesten
Tromsø Brann og redning skal utføre de arbeidsoppgaver som Storfjord kommune er pliktet
til gjennom kap. 7 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.
Lokale forskrifter:
Lokale forskrifter skal politisk behandles med vedtak før de settes i verk. Det er derfor lokale
forskrifter som danner premisser for praksisen for kommunens feiing. Den 1.1.2007 ble det
innført behovsprøvd feiing og fra samme dato innførte Storfjord kommune lokal forskrift for
feiing og tilsyn (FOR 2006-12-13 nr 1691: Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og
om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Storfjord
kommune, Troms).
Denne forskriften er hjemlet i brann og eksplosjonsvernloven § 28 og i forskrift om
brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7-3.
Praktisering av feiing kontra avgiften på utført feiing i lys av selvkostprinsippet:
Forskriften åpner for at kommunen kan feie piper ut fra behov, men som minimum hvert 4. år.
Kommunestyrets vedtatte lokale forskrifter åpner for at gebyr innkreves selv om feiing og
tilsyn ikke utføres hvert år for alle husstander, samt i følgende tilfeller:
1. Feier ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er
nødvendig
2. Feier etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har tilfredsstillende adgang til
fyringsanlegg, fordi eier eller leietaker ikke har vært til stede, eller lagt forholdene til
rette for adkomst til fyringsanlegget.
3. Kommunen har etablert ordning med periodevis (årlig) innkreving av gebyr med
hensyn til et rasjonelt innkrevingssystem, og at lovbestemt feiing og tilsyn foregår
etter en rullerende plan.
Dette er utgangspunkt for praktisering av feiing.
Selvkostprinsippet:
Feiertjenesten gir en merkostnad for kommunen, og derfor er alle kostnader som er knyttet til
produksjon av denne tjenesten tatt med i beregningen av gebyrgrunnlaget for tjenesten.
Regnskapsoversikt viser kostnader og inntekter og oversikt over dekningsgrad synliggjør det
som ligger til grunn for gebyrberegningen. Som eksempel er dekningsgraden for 2008
stipulert ut i fra regnskap og etter beregningsmodell for 2007. Ved å se til innkreving av gebyr
på feiing har kommunens dekningsgrad vært som følger:
År
2007
2008
2009
2010
2011

Dekningsgrad
65,6 %
61,8 %
108 %
155 %
257,1 %
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2012
2013
2014
2015

79,1 %
75,9 %
99,2 %
96,6 %

Dekningsgraden i 2007, 2008, 2012, 2013 viser et underskudd, mens det i perioden 20092011 har gitt overskudd. 2014 og 2015 gikk stort sett i balanse. Det er i 2015 gjort en
avsetning til fond på kr. 88.355,- Dette er gjort for å kunne imøtekomme svingninger i
inntekter og utgifter. Selvkostområdet feiing vil ha mindre omfang enn for andre
selvkostområder som f.eks. vann og avløp.
Storfjord kommune krever inn feiegebyr iht. avtalen med Tromsø kommune. I tillegg legges
administrasjonskostnader inn i gebyrgrunnlaget, dette iht. selvkostprinsippet.

6. Investeringsprogrammet for 2017 - 2020
Fullstendig versjon av investeringsprogrammet er vedlagt.
Samlet de største tiltakene/prosjektene som startes 2017 nedenfor.
Prosjekt

2017

2018

Gjenoppbygging av Valmuen

15 000 000

Ny dementavdeling Åsen

37 500 000

12 500 000

Kloakkrenseanlegg Skibotn

2 000 000

12 000 000

Svømmebasseng Hatteng skole

3 000 000

Vann og avløp Oteren generelt

2 100 000

SD overvåkningsanlegg vann og avløp

1 000 000

Boligbygging i eget regi

12 250 000

Kunstgressbane Hatteng

4 800 000

Infrastruktur boligtomter Hatteng

2 000 000

2 000 000

Erfaringene er at de prosjekter der vi bruker eget personell til utførelse mange ganger blir
forskjøvet i tid pga. kapasitetsmangel. På slutten av året vil man da forsøke å avslutte så
mange prosjekter som mulig, men ikke alle lar seg realisere. Prosjekter må da overføres til
nytt år med følgende budsjettregulering.
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Det er mange prosjekter også i 2017. De største er bygging av Valmuen verksted og ny
dementavdeling på Åsen. I tillegg har vi oppgradering av svømmebasseng Hatteng, flere VAprosjekter, sentrumsplan Hatteng og brannteknisk kommunale bygg. Ut over dette har vi flere
prosjekter eller investeringstiltak. Totalen for hele 2017 er på kr. 98.200.000,-

Som vedlegg til tekstdelen ligger en oversikt over alle investeringsprosjekter som ligger inne i
investeringsprogrammet for 2017-2020.

Trond Arne Hoe
Plan- og driftssjef
8. november 2016
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Storfjord kommune
Personal- og serviceavdelingen

Økonomisjef Viggo Døhl
Til oppfølging

Melding om vedtak
Deres ref:

Vår ref

Arkivkode

Dato

2016/120-23

033

15.11.2016

Budsjettinnspill fra Råd for eldre og funksjonshemmede
Saksprotokoll i Storfjord Råd for eldre og funksjonshemmede - 15.11.2016
Vedtak:
Til investeringsprogrammet:
For samtlige oppgraderingsplaner krever Råd for eldre og funksjonshemmede universell
utforming med hensyn på brukervennlighet for samtlige brukergrupper. I denne omgang tenkes
på Skibotn samfunnshus vedr VVS, svømmebasseng Hatteng og Oteren barnehage vedr
adkomstforhold, Hatteng skole vedr HC-toalett og heis.
Råd for eldre og funksjonshemmede forutsetter at kommunen prioriterer lyssetting av alle
kommunale veier som benyttes av myke trafikanter. I tillegg forventes det at Storfjord kommune
er pådriver overfor Troms fylkeskommune og Statens vegvesen for å få lyssatt bebodde
vegstrekninger langs riks- og fylkesveier i kommunen.

Til budsjett for 2017:
Råd for eldre og funksjonshemmede peker på nødvendigheten av at kommunestyret tar
med følgende tiltak på budsjett 2017:
Kostnad (kr)
Behandlende avdeling
Oppgradering IKT løsninger og programvare
Hjemmetjenesten – utvide tjeneste på kveldstid
Styrkning av demenssykepleie
Forebyggende avdeling
Opprettelse av lovpålagt koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

390 000
298 182
96 474
101 400

For å styrke hjemmetjenesten ber Råd for eldre og funksjonshemmede kommunestyret om å se
på muligheten for å gjenopprette vaktmesterordning for eldre.

Postadresse:
Oldersletta 1
9046 OTEREN
E-post: post@storfjord.kommune.no

Besøksadresse:
Oldersletta 1, Hatteng

Telefon: 77 21 28 00
Telefaks: 77 21 28 01

Internett:

Organisasjonsnr: 964 994 129

110

Med hilsen

Lena Nilsen
Sekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.

Kopi til:
Trond Roger Larsen
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Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 - Levekårsutvalget
Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 15.11.2016
Behandling:
Oppvekst og kultursjef May-Tove Lilleng, avd. leder Anne Rasmussen og avd. leder Anne-Lena
Dreyer orienterte i saken.
Følgende dokumenter ble delt ut på møtet:
- innspill til budsjett fra Ungdomsrådet
- budsjettversjonsrapport: rådmannens budsjettforslag
- investeringsprogram
Forslag 1 fra Stine Strømsø:
Bosetting av flyktninger er viktig for å gi enda mer mangfold for kommunen.
For å sikre vellykket bosetting bør forholdene legges til rette. Det er lagt inn midler på fond til
senere år. Jeg foreslår at deler av disse midlene brukes til følgende tiltak:
1. Fritidskontakt til nybosatte tilsv. 150.000,2. 40 % stillingsøkning til NAV tilsv 218.000,3. Bistand til å ta sertifikat kl. B for bosatte flyktninger tilsv. 100.000,Forslag 2 fra Stine Strømsø:
Investeringsbudsjettet er meget ekspansivt. Det er mange gode tiltak, men det er uklart hvorvidt
kommunens driftsbudsjett vil være bærekraftig utover i økonomiplanperioden.
Levekårsutvalget ber rådmannen gjøre en bærekraftsvurdering av drifts- og
investeringsbudsjettet.

Forslag fra Tor Jørgen Johnsen:
Budsjett punkt 1,3 Forebyggende avdeling.
316 - opprettelse av 2 x 50 % sosialpedagog i skolene. 153.630,- bevilges. Dersom
prosjektstilling/midler ikke videreføres, opprettes 2 x 50 % fast stilling jfr. forslag i
økonomiplan.
Forslag fra avd.ledere om 512.100 kr i 2017, 611.100 kr i 2018-2020 settes inn i økonomiplan.
Inndekning for dette gjøres ved reduksjon av overskudd.
Forslag 1 fra Bente Bech:
Ungdomsklubbene slås sammen igjen og har annenhver uke klubb i Skibotn/Hatteng.
Skyss settes opp, ca. kr. 100.000,Forslag 2 fra Bente Bech:
Ønsker at det opprettes koordinerende enhet for habilitering- og rehabilitering noe som er
lovpålagt.
En ser mulighet til samarbeid tverrfaglig, forebyggende, behandlende og systemansvarlig frikjøp
10 %. 5 % fra forebyggende og 5 % fra behandlende.
Forslag 1 fra Bente Bech ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Tor Jørgen Johnsen ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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Forslag 1 fra Stine Strømsø ble tatt opp til votering.
Forslaget falt med 4 mot 2 stemmer.
Forslag 2 fra Stine Strømsø ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Forslag 2 fra Bente Bech ble tatt opp til votering.
Forslaget falt med 4 mot 2 stemmer.
Vedtak:
Ungdomsklubbene slås sammen igjen og har annenhver uke klubb i Skibotn/Hatteng.
Skyss settes opp, ca. kr. 100.000,Budsjett punkt 1,3 Forebyggende avdeling.
316 - opprettelse av 2 x 50 % sosialpedagog i skolene. 153.630,- bevilges. Dersom
prosjektstilling/midler ikke videreføres, opprettes 2 x 50 % fast stilling jfr. forslag i
økonomiplan.
Forslag fra avd.ledere om 512.100 kr i 2017, 611.100 kr i 2018-2020 settes inn i økonomiplan.
Inndekning for dette gjøres ved reduksjon av overskudd.
Investeringsbudsjettet er meget ekspansivt. Det er mange gode tiltak, men det er uklart hvorvidt
kommunens driftsbudsjett vil være bærekraftig utover i økonomiplanperioden.
Levekårsutvalget ber rådmannen gjøre en bærekraftsvurdering av drifts- og
investeringsbudsjettet.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/398 -50

Arkiv:

F30

Saksbehandler: Anne-Lena Dreyer
Dato:

11.11.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
89/16

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
23.11.2016

Bosetting av flyktninger

Vedlegg
1 Brev fra IMDi av 10.10.16

Saksopplysninger
I brev av 10.10.16 anmoder IMDi Storfjord kommune om å bosette 10 flyktninger i 2017.
Det opplyses om at anmodningstallene til den enkelte kommune er utarbeidet i samråd med KS.
Kommunens vedtak om bosetting av et tallfestet antall flyktninger bør fattes uten forbehold.
Anmodningen inkluderer ikke familiegjenforente.
Storfjord kommune har i perioden 2012-2016 bosatt 34 flyktninger, 20 flyktninger ved ordinær
bosetting og 14 flyktninger via familiegjenforening.
Jf. vedtak i kommunestyret den 20.04.16 er det vedtatt å bosette 5 flyktninger pr. år. Dersom
familier bosettes, åpnes det for å øke antallet.
Vurdering
Bosetting av 10 flyktninger årlig anses som å være umulig for Storfjord kommune. Dette både
med tanke på kapasitet i tjenestene og i forhold til at det er mangel på boliger. Det har det siste
året vært svært utfordrende med hensyn til å skaffe til veie boliger til flyktningene.
Administrasjonen anbefaler ikke bosetting utover 5 flyktninger pr år, samt at det bør tas
forbehold om bosetting i 2017. Forutsetning for bosetting er at det finnes tilgjengelige boliger.
Videre bør det fattes vedtak for bosetting for årene 2018 og 2019, dette for å kunne planlegge
med hensyn til å skaffe til veie boliger, samt at dette gir forutsigbarhet for planleggingen i
tjenesten forøvrig. Dette er også viktig med hensyn til å kunne planlegge et eventuelt
interkommunalt samarbeide med andre kommuner.

115

Rådmannens innstilling
1) Med hensyn til kommunens boligsituasjon og kapasitet i tjenestene anbefales det ikke å
øke bosettingen utover 5 flyktninger pr. år. Storfjord kommune bosetter 5 flyktninger i
2017. Det tas forbehold om tilgjengelige boliger.
2) Storfjord kommune bosetter 5 flyktninger pr år i 2018 og 2019.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1262 -1

Arkiv:

037

Saksbehandler: Hilde Johnsen
Dato:

14.11.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
90/16

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
23.11.2016

Eierskapsstrategi for Storfjord kommune

Saksopplysninger
Bakgrunn
Rådmannsutvalget i Nord-Troms besluttet under rådmannsmøtet 26-27. januar 2015 å få
utarbeidet eierskapsmeldinger for regionen. Rådmannsutvalget fattet dermed følgende vedtak:
Einar Pedersen snakker med Gunn Andersen (leder Kåfjord kommune, saksanmerkning) som
inviterer arbeidsgruppen (se nedenfor) til møte for å revitalisere denne saken. Innkalling til
møte sendes arbeidsgruppen med kopi til RU. Arbeidsgruppen består av;
 Viggo Jørn Dahle, Lyngen
 Willy Ørnebakk, Storfjord
 Gunn Andersen, Kåfjord
 Magnar Solbakken, Skjervøy
 Rita Toresen, Nordreisa
 Frank Pedersen, Kvænangen
Fra oppdraget ble gitt av rådmannsutvalget frem til forslag foreligger har arbeidsgruppen endret
seg. Medlemmer har underveis blitt byttet ut, og noen av deltakerne har kortere fartstid enn
andre som aktive samarbeidsparter i arbeidet. Sluttproduktet er som leveres mener vi er både
informativ og strukturert, og den gir en start for oppdragsgiverne våre på hvordan kommuner
kan utvikle seg til å bli strategiske og aktive eiere av virksomheter i regionen og omegn.
Arbeidsgruppa som leverer sluttforslaget til eierskapsmeldinger har bestått av følgende;
 Rita Toresen, Nordreisa
 Jan Inge Karlsen, Kvænangen
 Espen Li, Skjervøy
 Hilde Johnsen, Storfjord
 Gunn Andersen, Kåfjord
Lyngen kommune vedtok sin eierskapsmelding desember 2015 og har etter den tid ikke deltatt i
det avsluttende arbeid med å få frem sluttproduktet for eierskapsmeldinger i Nord-Troms.
Drøftinger rundt eierskap/saksinformasjon
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Arbeidsgruppa har brukt vel 1 år på å ferdigstille et omforent utkast til eierskapsmelding for
kommunen i regionen. Oppstartsmøtet for arbeidet ble ikke før 17.08.15, og avsluttende møte
ble gjennomført 22.09.16.
Arbeidsgruppa har forsøkt å gi en grundig gjennomgang av tematikken rundt dette med offentlig
eierskap, og vi leverer et arbeid som kan forstås som en folkevalgtopplæring i det å være en
offentlig eier av ulike typer selskap. Arbeidsgruppa vil foreslå et eierskap bør inngå som et
særskilt tema under folkevalgtopplæringen. KS har gode verktøy og juridisk kompetanse til
gjennomføringen.
Det er viktig at kommunene tar stilling til sitt eierskap, og hva de vil oppnå med å eie et
selskap/en organisasjon. Slik kommunen driver sin eierstyring i dag blir selskapene noe
«privat», og hvor kommunene som eiere sjelden etterspør informasjon om utviklingen og
framtidsutsikter for virksomhetene.
Vurdering
Anbefalinger fra arbeidsgruppa
Arbeidsgruppa er av den oppfatning av at eierskapsstrategien bør rulleres en gang per
valgperiode, det vil si hvert 4. år.
Selve eierskapsmeldinga skal være enkel, kortfattet og oversiktlig. Det skal legges ved bilag
som gir informasjon om ulike selskapsformer. Videre legges KS sine anbefalinger for offentlig
eierskap som bilag, da dette kan være nyttig for våre folkevalgte å reflektere over.
Hver enkelt kommune skal ha egne oversikter over hvilke selskap de har eierinteresser i, og da
fordelt på om dette dreier seg om aksjeselskap, interkommunalt selskap, delt ansvar eller
begrensa ansvar, samvirkeforetak, eller stiftelser.
Meldinga som forelegges kommunene tar ikke hensyn på interkommunale samarbeidsformer, da
dette ikke er selvstendige juridiske enheter.
Det legges ved et eget forslag på rapporteringsskjema/mal som sende de ulike virksomheter den
enkelte kommune har eierinteresser i. Dette skjema skal den enkelte bedrift/virksomhet sende til
kommunen hvert år innen 30.06. På bakgrunn av denne rapporteringen kan kommunestyre
invitere inn bedrifter til informasjonsmøter/orientering, ut fra blant annet interesse for utvikling
og framtidsutsikter, økonomiske situasjon eller kun for generell statusinformasjon.
Arbeidsgruppa anbefaler at eierskapsmeldinger skal fremlegges i kommunestyrenes høstmøter
(oktober), etter at rapportene har kommet inn fra virksomhetene vi har eierinteresser i.

Rådmannens innstilling
Storfjord kommunestyre vedtar eierskapsstrategien med vedlegg som kommunens verktøy for
aktiv eierstyring.
Eierskapsstrategien rulleres hver 4 år.
Virksomheter kommunen har eierinteresser i skal rapportere om deres situasjon etter vedtatte
mal innen 30.06 hver år.
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Eierskapsmelding 2016

Vedtatt i X kommunestyre sak XX/16, den 00.00.20XX
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Eierskapsmelding Nord-Troms kommuner
Innledning
Kommunene i Nord-Troms, i likhet med øvrige kommuner i landet, har stor frihet til å
organisere sin virksomhet og sine tjenester slik de finner det hensiktsmessig. Dette kan de
innenfor kommunen som juridisk person eller gjennom etablering av selvstendige selskaper,
rettssubjekter.
Våre selskaper er innenfor et begrenset område, men spennvidden er stor. Hovedvekten av
våre selskaper opererer innenfor eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting, kraft og en
del annen virksomhet.
Kommuner er etter lovverket pålagt å ha ansvar for og utføre en rekke oppgaver knyttet til
forvaltningen av offentlige tjenester, og ivaretakelse av allmennhetens behov. Men kommuner
kan også være eiere av næringsdrivende foretak og drive slik virksomhet selv innefor
kommunens rammer, så lenge kommunelovens og andre lovverks rettslige rammer
overholdes. Så lenge ikke noe særskilt følger av lov, kan kommunene organisere
virksomheten slik de finner det mest formålstjenlig.
Kommunene i Nord-Troms ønsker å ha en egen eierskapsmelding for å bedre legge til rette
for å være en god forvalter av samfunnets verdier. Det har gjennom de siste tiåra vært en del
negativ fokus på kommuner som forvaltere, gjennom mislighold og korrupsjonssaker. Det å
ha fokus på eierskap synliggjør at politikerne må påta seg en annen rolle enn det som
tradisjonelt har vært oppfattet som en politikerrolle. Dette med selskapsdannelse stiller store
krav til samfunnsansvar både hos eierne og hos selskapene. For vår del vil det å bli mer
bevisst utførelse av riktig eierskap og styring av og i selskap i seg selv medføre en gevinst.
Kommunens ledelse, både politisk og administrativt, vil gis bedre grunnlag for refleksjon og
meldingen vil gi informasjon og på sikt medføre bedre omdømme både for kommunen som
tjenesteytre og forvalter og for de selskap vi eier eller er medeier i.

Nedenstående figur illustrerer graden av kommunestyrets mulighet for styring og kontroll ved
ulike organisasjonsformer.

Etat

KF

Vertskommune

§ 27-samarbeid

Sterk politisk styring og kontroll

IKS

AS

Stiftelser

Liten politisk innflytelse og kontroll
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Nord-Troms kommunenes eierskapsstrategi
Folkevalgtopplæring
Det er viktig at våre folkevalgte får innsikt i de ulike roller man har som folkevalgt og i
mange tilfeller også som styremedlem og representantskapsmedlem. Kommunens folkevalgte
må ha en bevissthet om roller, styringslinjer og ansvarsfordeling. Ordfører har en særstilling
som bindeledd mellom selskapene og kommunestyret, og dette bør derfor også inngå i
folkevalgtopplæringen. I samme forbindelse bør rådmannen med sin rolle og funksjon
klargjøres for kommunestyret. Våre kommunestyrer inkluderer denne opplæringen i sin
folkevalgtopplæring i regi av KS.
For å styrke kompetanse og sikre informasjon til kommunestyrepolitikerne bør det årlig, helst
gjennom gjennomføring av eiermøter, gis informasjon om status for selskapene, drift og
nøkkeltall.
Eierskapsmeldinger
Vi definerer eierskapsmelding som et overordnet politisk styringsdokument for virksomheter
som er lagt til annet rettsubjekt, eget styre eller en vertskapskommune eller til et annet
interkommunalt organ. Vi inkluderer interkommunalt samarbeid i eiermeldingen (selv om den
primært skal ha fokus på selskaper).
Eiermeldingen skal inneholde følgende momenter:
1. Oversikt over kommunes virksomhet som er lagt til selskaper og samarbeid
2. Kommunale prinsipper for eierstyring
3. Overordnet strategi for selskapene kan drøftes hvis behov, evt. revisjon av selskapenes
vedtekter (særlig ved nye selskaper og dersom selskap skal endre formål).
Eierskapsmeldingen skal sikre våre lokalpolitikere nødvendig informasjon og tydeliggjøre
deres ansvar. Kommunestyret skal ikke gjennom eierskapsmeldingen detaljstyre selskapene,
men bidra til å sikre samhandling og kommunikasjon mellom kommunen som eier og
selskapene og omverdenen.
Revisjon av vedtekter
Dersom kommunestyret skal ivareta strategisk drift av selskaper må ordfører og/eller
kommunestyre bidra til en klar og presis formulering av forventninger til selskapet.
Kommunen som eier bør klargjøre sine forventninger til styret og selskapet gjennom
selskapsstrategiene.
Det er eiernes ansvar å sørge for at selskapet med begrenset ansvar har forsvarlig
selskapskapital, og styrte har handleplikt dersom egenkapitalen blir for lav. Styret skal i
henhold til aksjeloven foreslå utbytte innefor de begrensninger aksjeloven setter for adgangen
til å utdele utbytte. Det er derfor viktig at eierne har forventninger om en utbyttepolitikk som
gjør at selskapets formål kan realiseres. På den anen side skal ikke selskaper akkumulere
høyere egenkapital enn det som er nødvendig for å drifte forretningsmessig og for å oppnå
eiernes mål med virksomheten.
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Vurdering av selskapsform
For kommunene er valg av selskapsform viktig i forhold til mulighet for politisk styring og
kontroll. Videre vil selskapsform også ha betydning til markedsmessige forhold og evne til å
ta risiko. Når en virksomhet skal yte tjenester til eierne i egenregi er ofte kommunale foretak
og interkommunale selskap (IKS) hensiktsmessige organisasjonsformer.
Stiftelser som organisasjonsform bør kommunen være oppmerksom på. Kommune står fritt til
å fastsette formål og stiftelsen er et selvstendig rettssubjekt. Men en stiftelse har likevel ingen
eiere, og man kan derfor ikke fritt oppløse stiftelsen. Kommunen har heller ingen mulighet til
å utøve eierstyring og opprette en økonomisk eierinteresse i de verdier som knyttes til en
stiftelse.
Skille monopol og konkurransevirksomhet
Kåfjord kommune skal påse at selskaper vi har eierinteresse i skiller ut virksomheter som
driver i konkurranse med private fra monopolvirksomhet for å unngå mistanke om
rolleblanding. Unntak bør bare gjøres der det kan godtgjøres samdriftsfordeler som tilsier at
man må ha felles organisering.
Innenfor energibransjen er selskapene pålagt å skille ut monopoldelen (nettvirksomhet) der
selskapet har mer enn 100.000 nettkunder, jmf energiloven.
Ved å skille i egne selskaper bidrar kommunen til at selskapene er utsatt for samme
driftsrisiko som private, og man unngår mistanke om ulovlig offentlig støtte, kryssubsidiering
og annen misbruk av markedsmakt.
Mange offentlige selskaper er tildelt oppgaver i egenregi eller har enerett til å uføre visse
oppgaver og har derfor monopol på noen tjenester samtidig som de konkurrerer på andre
tjenester. Ett eksempel på slike monopolvirksomheter er kommunale
renovasjonsvirksomheter. I utgangspunktet vil etterlevelse av selvkostprinsippet umuliggjøre
kryssubsidiering og underprising av den del av virksomheten som konkurrerer med private.
Slike selskaper er pliktig å føre eget selvkostregnskap. Kommunene bør ha et funksjonelt
skille for å unngå mistanke om brudd på det relevante lovverket.
Tilsyn og kontroll
Kontrollutvalget skal på kommunestyrets vegne påse at det føres kontroll med kommunens
eierinteresser i selskaper, og skal sikres gode rammebetingelser slik at de har mulighet til å
utøve sin funksjon på en god måte.
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av
selskapskontroll som skal vedtas av kommunestyret. Med utgangspunkt i planen skal
kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om gjennomførte kontroller samt resultatene
av disse. Kommunestyret kan, innenfor kommunelovens bestemmelser, fastsette regler for
selskapskontrollen, herunder hvilke dokumenter som uoppfordret skal sendes kontrollutvalget
med angivelse av hvem denne plikten påhviler. Kontrollutvalget og kommunens revisor skal
varsles når generalforsamling/representantskap og tilsvarende organer avholder møter, og de
har rett til å være til stede på slike møter.
I kommentar til årsregnskapet skal kommunen opplyse om hvordan den samlede
virksomheten i kommunen er organisert, med bl.a. om kommunen har opprettet kommunale

4

123

foretak, er deltaker i interkommunalt samarbeid eller deltakere i interkommunale selskaper
eller har eierinteresser i aksjeselskaper.
Den enkelte kommune bør samen med øvrige eiere avtale hvordan selskapskontrollen best
kan samordnes mellom eierkommunene. Som orientering til kommunene og deres
kontrollutvalg, bør selskapene med flere kommuner som eiere, opplyse i årsmeldingen om de
selskapskontrollene som er gjennomført i løpet av året.
Kontrollutvalgets oppgave i forbindelse med selskapskontroll er todelt; en obligatorisk del
som benevnes eierskapskontroll og en frivillig del som kan omfatte forvaltningsrevisjon.
Det er opp til kommunestyret å avgjøre om selskapskontrollen også skal omfatte
forvaltningsrevisjon som innebærer systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og virkninger ut i fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger.
Eierskapskontrollen har følgende to hovedfokus:
 Fører vår kommune kontroll med sine eierinteresser?
o Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine
eierinteresser?
o Er rutinene gode nok, og blir de fulgt?
 Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og
forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og
selskapsledelse?
Eierskapskontroll innebærer en vurdering av eierskapsutøvelsen og forhold knyttet til
rapportering og informasjonsflyt fra et eierperspektiv.

Eierrepresentasjon
Eierstyringen skal skje gjennom eierorganet for selskapene (eks. generalforsamling) og ikke
gjennom styrene. Kommunene etablerer forutsigbar kommunikasjonsform mellom
kommunestyret og eierorgan for sine AS og IKS. Dette bidrar til å sikre engasjement og reell
politisk avklaring av eierorganets myndighet.
Våre kommuner har som hovedregel oppnevnelse av ordfører til eierorganer. Dette bidrar til å
forenkle samhandling og kommunikasjon mellom kommunestyrene og eierorganet.
Aksjeloven sier ikke noe om hvem som skal møte som aksjonær. Dette vil etter
kommuneloven være kommunestyret med mindre vedtektene sier noe annet. Ordfører eller
andre kommunestyrerepresentanter kan møte etter fullmakt og stemme på generalforsamling.
Dette er mest hensiktsmessig når det er flere aksjonærer.
Medlemmer av et representantskap (IKS) er personlig medlemmer og i motsetning til
aksjeloven tillates det ikke at andre møter etter fullmakt. Det bør derfor utnevnes vara for
representantskapsmedlemmene. Leder av representantskapet bør ikke sitte som observatør i
styret i interkommunale selskaper da dette er en uheldig sammenblanding som kan svekke
tilliten til representantskapet som opptrer på vegne av eierne.
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Eiermøter
Styreleder og daglig leder har plikt til å delta på generalforsamlingen i aksjeselskap. Andre
styremedlemmer har rett, men ikke plikt. Revisor har rett til å være tilstede og noen ganger
plikt når de saker som skal behandles gjør dette nødvendig.
For de interkommunale selskapene har styrets leder og daglig leder plikt til å være tilstede på
representantskapsmøte. Dette gjelder ikke for revisor, men det anbefales å følge aksjelovens
regler på dette punkt. Det anbefales at denne retten varsles uavhengig av organisasjonsform.
Kommunestyrene ber om at det er obligatorisk deltakelse for både daglig leder, styrets leder
og revisjon uavhengig av organisasjonsform. IKS-loven regulerer ikke eksplisitt
fullmaktsforhold, men departementet har i et rundskriv, sak 05/3032 kommet til at
fullmaktsordning ikke kan benyttes i interkommunale selskap.
I tillegg til generalforsamling/representantskap kan det arrangeres andre eiermøter. Det
enkelte kommunestyre vurderer selv behov for, og hvordan slike eiermøter skal gjennomføres.
Profesjonelle styrer
Vi skal etterstrebe profesjonalitet i sine styrer. Å påta seg et styreverv i et aksjeselskap eller
interkommunale selskap, er et personlig verv. Det betyr at man ikke representerer verken
partier, kommunen eller andre interessenter, men ivaretar bedriftens interesser på best mulig
måte sammen med resten av styret og ut fra selskapets formål. Det følger naturlig av at
profesjonelt eierskapet utøves gjennom eierorgan.
Kommunene støtter seg til anbefaling fra KS om at man skal etterstrebe at styret opptrer
kollegialt og at styremedlemmene samlet har den nødvendige kompetanse på plass. Faglig
forankret styreoppnevnelse skaper trygghet, og styret kan opptre både som generalist og
fagspesifikt. Dette innbefatter følgende:
Krav til kompetanse
 Kunnskap om aksjeloven, IKS-loven, kommuneloven, andre relevante lover, forskrifter
og avtaler som har betydning for selskapets drift.
 Kunnskap om selskapets formål, vedtekter, organisasjon og historie.
 Kompetanse om private og kommunale regnskapsprinsipper, evne til å lese økonomiske
utviklingstrekk og foreta nødvendige grep når nødvendig
 Kompetanse på offentlig forvaltning og de politiske og samfunnsmessige utfordringene
til enhver tid.
 Spesialistkompetanse og erfaring på et eller flere områder som for eks. juss, økonomi,
markedsføring, forvaltning, kommunalkunnskap, teknikk, HMS, ledelse, organisasjon.
 Ha kunnskap om trender og utviklingstrekk innenfor bransjen.
 Ha kunnskap om konkurrerende virksomheter
Krav til egenskaper
 Glede av, og vilje til å jobbe for, å oppnå gode resultater.
 Ha glede av å få tilført kontinuerlig kompetanse.
 Ha mot til å stille kritiske spørsmål til daglig leder og andre i styret.
 Ha evne til å finne fram til løsninger som styret samlet kan gå for.
 Ha evne til å stille spørsmål uten å ha svaret
 Ha evne og vilje til å prioritere tid til arbeidet i styret.
 Høy integritet, herunder evnen til å tie om forretningsmessige transaksjoner og
strategiske beslutninger.
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 Ha evne til å akseptere at en ikke alltid tilhører flertallet og dersom noe går galt, frafalle
behovet for å påpeke ”Hva var det jeg sa"
 Ha evne til å gi selskapet et godt omdømme.
 Ha evne til å tilegne seg spesiell kompetanse om selskapet
 Akseptere at styreleder er styrets talsmann utad
Valgkomité for styreutnevnelse i AS og IKS
Kommunene har ansvar for å sikre et styre med nødvendig kompetanse til å lede selskapet i
tråd med eiers formål. Kommunene velger sine styrer ut fra at styret er et kollegialt organ og
ut fra formelle krav til kompetanse og selskapets egenart.
Bruk av valgkomité bidrar til fokus på komplementær kompetanse og skape skille mellom
eirestyring og eierorgan på den ene siden og styrets rolle som ansvarlige for selskapet på den
andre. Ved AS og IKS er det eireorgan som utnevner styre. Vi skal i lys av dette benytte
valgkomiteer der det er hensiktsmessig.
Kompetansevurdering av selskapsstyrer
Nord-Troms kommunene anbefaler at de ulike styrene etablerer rutiner for å sikre utvikling av
nødvendig kompetanse, herunder fastsette styreinstruks, gi nødvendig opplæring, foreta
egenevaluering og fastsette årsplan for styrearbeidet.
Styresammensetning i konsernmodell
Vi fraråder at styret i morselskap sitter som styre for datterselskap. Dette fordi styret i
morselskapet utgjør generalforsamling i datterselskap. Kommunestyret anbefaler videre at det
i styrer for monopol-datterselskap sitter et flertall av eksterne styremedlemmer. Dette slik at
man unngår rolleblanding, spesielt knyttet til anbud og habilitetsforhold.
Vararepresentanter i styrer
For å sikre kontinuitet og kompetanse skal det i selskap vi er medeiere, i så lang mulig ved
vararepresentasjon i styrer, brukes numeriske vara (fremfor personlige vara).
Habilitet
Hvert kommunestyre har egen valgkomité som innstiller til kommunestyret ved valg av
styrerepresentanter. Valgkomiteen skal ivareta habilitet ved vurdering av kandidater for
styreverv.
Representasjon av begge kjønn i styrene
Kommunen skal tilstrebe balansert kjønnsrepresentasjon i styrene for å bedre utnytte
eksisterende kompetanse i kommunen (regionen). Dersom vanskelig med slik rekruttering kan
kommunen, gjerne sammen med samarbeidende kommuner, arrangere egne
rekrutteringsseminarer.
Godtgjøring og registrering av styreverv
Godtgjørelsen for vervet bør reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens
kompleksitet i og med at det er et personlig verv og dermed et personlig ansvar. Styreverv i
aksjeselskap og IKSer kan i motsetning til i kommunale foretak vurderes i forhold til
strafferettslig og/eller økonomisk ansvar og bør godtgjøres særskilt.
Styreleder bør godtgjøres særskilt i forhold til styremedlemmene. Kommunen anbefaler at
selskapene særskilt tegner styreforsikring for alle styremedlemmene i selskaper med
begrenset ansvar.
Generalforsamlingen har ansvar for å fastsette godtgjøring til styremedlemmene.
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Det er representantskapet som fastsetter godtgjøringen til styremedlemmene i et IKS. Det er
kommunestyret selv som fastsetter godtgjøringen til styret i kommunalt foretak.
Når det gjelder godtgjøring til representantskapet er det eierkommunene som bør fastsette
og utbetale denne til sine medlemmer i representantskapet i interkommunale selskaper.
Dersom det blir gitt ut gaver jul eller ved andre anledninger fra selskapet til enkeltmedlemmer
av representantskapet, bør en følge de regler som hjemkommunen har i sitt reglement
vedrørende verdi ol. Styremedlemmer bør ikke omfattes av selskapets
incentiv/bonusordninger da dette vil kunne påvirke deres uavhengighet.
Kommunene i Nord-Troms registrerer vervene for alle ansatte, også i frivillig sektor.
Kommunen er som folkevalgt organ avhengig av allmennhetens tillit når det gjelder både
forvaltning og styring. Åpenhet rundt hvilke roller våre lokalpolitikere har i samfunnslivet er
viktig for å unngå mistanke om rolleblanding. Registrering i styrevervregisteret vil i seg selv
skape økt bevissthet om de ulike rollene en lokalpolitiker har og herunder være til nytte ved
vurdering av representantenes habilitetssituasjon.
Arbeidsgivertilhørighet
Vi anbefaler selskaper å knytte seg til en arbeidsgiverorganisasjon der det er naturlig. Uten
tilknytning til en arbeidsgiverorganisasjon står selskapene utenfor det faglige nettverk og
fellesskap som er en del av det tilbudet som følger med medlemskap i en seriøs
arbeidsgiverorganisasjon. Medlemskap viser seg nyttig der det kan være behov for juridisk
eller forhandlingsmessig bistand.
Etiske retningslinjer
Etikk er en viktig del av de vurderinger som gjøres i forbindelse med det å drive et selskap
samfunnsansvarlig fordi de etiske holdningene legger grunnlaget for hvordan man faktisk
handler. Vi mener at etiske retningslinjer bør utarbeides i det enkelte selskap. Det har
betydning for både virksomhetens og kommunens omdømme.
Rådmannens/administrasjonssjefens rolle i kommunale foretak
Saken er ikke aktuell for Kåfjord kommune all den tid vi ikke har organisert virksomheter som
Kommunale Foretak (KF).
Prinsipielt stiller Kåfjord kommune seg bak tilrådningen fra KS til denne utfordringen.
De økonomiske rammene for foretakene er underlagt den ordinære kommunale budsjettvirksomhet som igjen
ligger under rådmannens ansvar. Samtidig ledes foretaket av et styre og en daglig leder hvor førstnevnte utpekes
direkte av kommunestyret. Daglig leder rapporter til styret og rådmannen har ikke instruksjons- eller
omgjøringsmyndighet overfor daglig leders disponeringer. Rådmannens instruksjonsmyndighet omfatter kun
retten til å instruere daglig leder om at iverksettelsen av en sak skal utsettes til kommunestyret har behandlet
saken.
Rådmannens behov for styring i forhold til kommunes samlede virksomhet ligger dermed i en gråsone all den tid
han formelt sett er avskåret fra foretakets drift. Det anbefales derfor at kommunestyrene ved opprettelse av
foretak diskuterer administrasjonssjefens rolle og handlingsmuligheter overfor daglig leder.
Rådmannen, rådmannens stedfortreder og medlem av kommuneråd kan ikke velges til styret i kommunale
foretak. Daglig leder er heller ikke valgbar til styret i det selskap han/hun er daglig leder for. Dette er for å
styrke rådmannens kontroll med kommunale foretak.
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Eierinteresser
En eierskapsmelding blir indirekte også et uttrykk for en eierstrategi. Eiermeldingen tar
utgangspunkt i det at når kommunen etablerer eller er med på å etablere et selskap eller
virksomhet er det for å oppnå noe, løse en oppgave eller skape et resultat.
Det er i all hovedsak to motiv for etablering av selskap:
Finansielt motivert/effektivisering/samfunnsøkonomisk
Når hovedformålet med eierskapet er å oppnå økonomiske resultater, defineres eierskapet som
finansielt. Dette gjelder for selskaper som er forretningsmessig orientert og hvor eierne
etterstreber bedriftsøkonomisk lønnsomhet. Et finansielt eierskap kan videre grupperes i to
underkategorier. Selv om formålet er å oppnå høyest mulig avkastning kan to ulike strategier
legges til grunn. Enten kan eier ha en utviklings og vekststrategi for selskapet. I denne
situasjonen kan eier være innstilt på å holde tilbake overskudd i selskapet for på sikt å oppnå
en samlet sett bedre økonomisk avkastning. En annen finansiell strategi kan være en
høstningsstrategi. Dersom selskapet er ferdig med vekstfasen og kapitalbehovet fremover er
mindre, kan det vurderes om eier tar ut et større utbytte.
Politisk motivert/regionalpolitisk posisjonert
I de tilfeller der formålet med eierskapet er å ivareta eller utføre kommunale tjenester under
politisk ansvar eller å posisjonere kommunen, defineres eierskapet som politisk. Eksempler på
slik virksomhet som i dag er skilt ut som egne selskaper er å finne innen renovasjon, og innen
sysselsetting av personer som ikke på ordinære vilkår kan ta del i arbeidslivet.

Oversikt over de viktigste selskaper X kommune har eierinteresser i
…
…

Eierskapsstrategi versus virksomhets- og forretningsstrategi
Det er flere ulike måter å forankre en eierstrategi på i selskapet. For det første vil selskapets
formålsparagraf tegne opp en ytre ramme. I tillegg vil generalforsamlingsvedtak kunne gi
instrukser om eiers krav og forventninger. Den løpende kommunikasjon mellom eier og styre
er også viktig. Som det er pekt på kan formålet med kommunens eierskap spenne fra et
finansielt eierskap, basert på avkastningsbetraktninger, til et politisk eierskap, med fokus på
politisk måloppnåelse. Eierstrategien må tydelig ta stilling til slike spørsmål.
Eierne:

Eierstrategi: Skal vi eie virksomheten?

Styret:

Virksomhetsstrategi: Hvordan skal vi organisere/drifte virksomheten?

Administrasjon:

Forretningsstrategi: Hvordan optimalisere driften og skape vekst?
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En eierstrategi er en politisk viljeserklæring, og bør evalueres med jevne mellomrom. Det
politiske flertallets tanker og vurderinger kan endres på samme måte som eksterne vilkår kan
gi grunnlag for å endre eierstrategien. En grunnleggende forutsetning for en aktiv eierstyring
er at en klar og presis eierstrategi formuleres for hvert enkelt selskap. Eierstrategien skal
beskrive hva kommunen vil oppnå som eier.

Hvert enkelt selskap
-
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Note 5 Aksjer og andeler i varig eie (FKR § 5 nr. 5)

Selskapets navn
Egenkapitalinnskudd KLP
Kommunekraft
Avfallsservice
Andel Kommunerevisjon Nord
Bredbåndsfylket Troms
Halti Kvenkultursenter IKS
K-sekretariatet
Nordkalottsenteret AS
Nord-Troms museum AS
Tromsprodukt
Visit Lyngenfjord AS
Nordnorsk Reiseliv AS
NIT/IBM
Lyngenfjord ASVO
Polar Zoo
Bjarkøyforbindelsen
Nordfra
Andel Skibotn Kabellag
Interpolar AS
Skibotnhallen AS
Sum

Balanseført
verdi
31.12.2014
kr 1 545 931
1 stk
kr
1 000
5stk
kr
50 000
0,81 %
kr
36 790
16000 stk kr
16 000
10 %
kr
10 000
0,87 %
kr
7 386
100,00 % kr 1 800 000
30 stk
kr
30 000
kr
6 500
28,57 %
kr
250 000
36204stk
kr
105 400
kr
6 000
26,47 %
kr
45 000
kr
10 000
2 stk (0,0754%) kr
500
kr
11 000
kr
95 000
22 %
kr
22 000
11stk
kr
1 000
Eierandel i
selskapet

kr 4 049 507

Alle aksjene er bokførte til anskaffelseskost. Markedsverdien er
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Eierstyring
1.1

Innledning

1.1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen
Det er betydelige verdier og samfunnsoppgaver som blir forvaltet i kommunens selskap,
stiftelser, foretak og gjennom ulike samarbeidsformer. Målet med eierskapsmeldingen er å gi
en systematisert oversikt over alle selskaper som Kåfjord kommune har eierinteresser i samt
drøfte kommunens ulike motiv for å opprette eller delta i selskap. Videre skal
eierskapsmeldingen gi retningslinjer for kommunens eierstyring. Kommunen har også et
kontroll- og tilsynsansvar overfor eierinteressene i de ulike selskapene.
For enkelthetsskyld brukes ”selskaper” som en samlebetegnelse for aksjeselskaper,
interkommunale selskaper, kommunale foretak og samarbeidsløsninger etter kommunelovene
§§ 27 og 28.
Selskapenes strategiske mål blir i stor grad utformet av styrene i selskapene. Derfor er det
viktig at kommunestyret overfor selskap med kommunale eierinteresser aktivt definerer og
revurderer motiv, mål og forventninger. Styrets oppgaver er å arbeide for å videreutvikle
strategien samt å realisere selskapets mål
1.1.2 Oppbygning av eierskapsmeldingen
Eierskapsmeldingen er delt inn i 5 deler. Del I drøfter de ulike motivene for selskapsdannelse
samt presenterer de ulike selskapsformene. I del II gis det en definisjon av eierskapspolitikk
og det fastsettes noen prinsipper for godt eierskap. Del III gir en samleoversikt over de ulike
selskapene, mens del IV gir en nærmere presentasjon av hvert enkelt selskap. I del V er det
lagt inn en handlingsplan for oppfølging av det kommunale eierskapet.
Dokumentet bygger på tilsvarende eierskapsmeldinger fra andre kommuner i tillegg til at KS
eierforum sine anbefalinger for godt eierskap forsøkt hensyntatt i dokumentet.
1.2
Å eie er å ville, motiver for selskapsdannelse
En eierstrategi for Kåfjord kommune sine selskaper vil gi retningslinjer for hva kommunen
ønsker med selskapene. Strategien vil legge grunnlag for tydeligere retningslinjer til selskapet,
for eksempel i forhold til utforming av vedtektene.
Denne eiermeldingen tar utgangspunkt i en alminnelig antakelse om at når kommunen
etablerer et foretak eller selskap, eller går inn som medeier eller deltaker sammen med andre
kommuner gjør kommunen det for å oppnå noe.
Hovedideen er at eierskapet deles inn i nedenstående motiv, og at kategoriene kan bidra til
tydeliggjøre kommunens målsetning med selskapene.
1.2.1 Finansielt motivert
Dersom hovedformålet med eierskapet er å oppnå økonomiske resultater, defineres eierskapet
som finansielt. Finansielt formål betyr ikke at eier har en kortsiktig horisont på sitt eierskap
eller at eier ønsker å selge aksjene i selskapet. Finansielt formål er naturlig for selskaper som
er forretningsmessig orientert og hvor bedriftsøkonomiske lønnsomhetskriterier ligger til
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grunn for selskapenes arbeid. Avkastningsmålene for hvert enkelt selskap bør fastsettes ut fra
selskapsspesifikke forhold.
Et aksjeselskap vil normalt være mest aktuelt når kommunen har et rent finansielt motiv for
sitt eierskap. Er motivet politisk / strategisk må kommunen har tilnærmet full kontroll med
selskapet.
1.2.2 Politisk motivert
Dersom formålet med eierskapet er å ivareta eller utføre kommunale kjerneoppgaver under
politisk ansvar eller å posisjonere kommunen, defineres eierskapet som politisk. Ved politisk
eierskap vil selskapet være et gjennomføringsorgan for politiske målsettinger, eierskapet vil
ha karakter av en ”strategisk” investering for kommunen. For offentlige eiere kan den
samfunnsmessige verdiskapningen være formålet bak investeringen. Det er den
samfunnsøkonomiske nytten som representerer det politiske elementet i eierskapet.
Eksempelvis vil eierskap i en attføringsbedrift være politisk motivert.
1.2.3 Effektivisering
Selskapsdannelsen er motivert i at man ønsker å oppnå økt mengde av tjenester for de midler
som er til disposisjon, og/eller høyere kvalitet på tjenestene. Eks. kan være interkommunalt
samarbeid som gir muligheter for tjenester som enkelte kommuner ikke ville kunne klare like
godt alene.
1.2.4 Samfunnsøkonomisk motivert
Selskapsdannelsen er samfunnsøkonomisk motivert dersom formålet med kommunens
deltakelse i selskapet er å oppnå totalt sett mer samfunnsøkonomisk gunstige
resultater/gjennomføring av oppgaver. Her vil offentlig engasjement og styring i
oppgaveløsningen stå sentralt.
1.2.5 Regionalpolitisk motivert
Dersom eierskapet er motivert ut i fra at selskapet styrker regionens muligheter og posisjon til
å gjennomføre oppgaver i forhold til andre regioner og nasjonalt kan vi si at det er
regionalpolitisk motivert. Her kan også posisjonering for å utløse statlige midler være en del
av begrunnelsen.
1.2.6 Blandingsformål
Det kan tenkes selskaper som er opprettet med en blanding av flere motivasjoner. Valg av
selskapsform vil kreve særlig omtanke i selskaper med blandingsformål. Et utgangspunkt bør
være at jo større politisk betydning er virksomhet har, dess større bør den politiske
innflytelsen være. I tilfeller med blandingsformål er det svært viktig at eieren
(kommunestyret) gir selskapet så klare styringssignaler som mulig.
1.3 Selskapsformer
I de tilfellene der selskapsdannelse er aktuelt står kommunene i prinsippet fritt til selv å velge
selskapsform. Før det avgjøres hvilken selskapsform som er mest formålstjenlig i forhold til
de motiver kommunen har lagt til grunn for selskapsdannelsen, må det gjøres en rekke
avveininger. Vurderingen må gjøres med tanke på at selskapsformen står i forhold til de
oppgaver og funksjoner selskapet er tenkt å utføre, og hvilke rammebetingelser selskapet
trenger.
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Nedenfor presenteres de mest brukte selskapsformene, samt stiftelse.
1.3.1 Kommunale foretak (KF)
Rettslig stilling og lovgivning:
Kommunale foretak er en del av kommunen som rettssubjekt og hjemlet i kommunelovens
kapittel 11. Foretaket er ikke et eget selskap med rettslig eller økonomisk selvstendighet. Det
kommunale foretaket er underlagt kommunestyret som øverste myndighet. Gjennom
vedtektenes formålsbestemmelse fastsetter kommunestyret den virksomhet foretaket skal
drive og den ytre rammen for styrets myndighet. Kommunestyret kan gjennom vedtektene
eller andre typer vedtak gi bindende pålegg for foretaket. Både stifting og oppløsning av
kommunale foretak vedtas av kommunestyret.
Et kommunalt foretak er en utskilt og ganske frittstående del av kommunens forvaltning, men
det er altså ikke et eget rettssubjekt. En konsekvens av dette er at foretaket som sådant ikke
selv kan ha rettigheter og plikter, men at det er kommunen som er part i foretakets avtaler og
som hefter for de forpliktelser foretaket påtar seg. Foretaket som sådant kan heller ikke ha
partsstilling overfor domstoler eller andre myndigheter.
Selskapsformens egnethet:
Der kommunen ønsker å gi virksomheten en noe mer selvstendig stilling enn det som gjelder i
den tradisjonelle etatsmodellen kan det etableres et styre som kommunalt foretak.
Reglene om kommunalt foretak tar særlig sikte på å gi et alternativ for mer selvstendig
organisering av kommunale oppgaver. Organisasjonsformen benyttes som regel når både
forretningsmessige og samfunnsmessige hensyn skal ivaretas. Det er imidlertid ikke
begrensninger i selve loven med henhold til hvilke oppgaver kommunen kan legge inn i et
kommunalt foretak.
Styrende organ:
Foretaket ledes av et styre og daglig leder. Dette er obligatoriske organer. Dersom ikke
kommunestyret har delegert til annet organ å velge foretakets styre, er det kommunestyret
selv som velger styremedlemmene, jf. kommunelovens § 62, 2. ledd. Valg av styre skjer etter
reglene om forholdstallsvalg og flertallsvalg i kommunelovens § 36 og 38, jf. § 35 nr. 4.
Styret har et overordnet ansvar for organiseringen av foretakets virksomhet. Ledelsesansvaret
gjelder ikke bare den forretningsmessige siden av virksomheten, men generelt forvaltningen
av de verdier og oppgaver kommunen har lagt til foretaket. Det er styret og daglig leder som
opptrer utad på kommunens vegne. Forholdet mellom kommunestyret og styret er imidlertid i
utgangspunktet det motsatte av det som ellers følger av kommuneloven; mens kommunestyret
overfor kommunens øvrige nemder positivt må angi den myndighet som delegeres, innebærer
bestemmelsene om kommunale foretak at det er innskrenkninger i den normalkompetansen
som følger av loven og foretakets formål som positivt må angis. Etter kommunelovens § 69
kan styrets selvstendige myndighet begrenses ved vedtektsbestemmelse som fastsetter at
nærmere angitte saker må være godkjent av kommunestyret for å være bindende for
kommunen. Det er styret i foretaket som ansetter daglig leder. Daglig leder står i et direkte
underordnings- og ansvarsforhold til styret som igjen er underlagt kommunestyret.
Arbeidsgiveransvaret:
Daglig leder har det overordnede ansvaret for de ansatte i kommunale foretak. Kommunens
overordnede arbeidsgiverpolitikk legger rammene også for kommunale foretak. Dette gjelder

133

blant annet seniorpolitikk, likestilling, tariffområdet, kompetanseutvikling. Ved brudd i
lønnsforhandlinger trer konserntankegangen inn, slik at et brudd oppstått i et foretak, får
virkninger for hele det angjeldende området i kommunen. Foretaket kan være medlem av KS
Bedrift.
Kommunens økonomisk ansvar og risiko:
Som en del av kommunen er foretaket underlagt kommunestyrets budsjettmyndighet. Dette
betyr at de kommunale budsjettene setter rammer for foretakets virksomhet, og styret er
bundet av kommunens budsjett. Foretakets forpliktelser er kommunens forpliktelser, og
kommunen er kontraktsmotpart i de avtalene som foretaket inngår. Det vil ikke være snakk
om å ta ut utbytte fra et KF. På dette området fungerer KF`et som en kommunal etat. Men i
perioder med gode økonomiske resultater for foretaket vil det kunne overføres midler til å
finansiere den øvrige virksomheten i kommunen.
Styring, tilsyn og kontroll:
Kommunens styrings- og kontrollmuligheter er flere og mer omfattende i kommunalt foretak
enn i selvstendige selskaper. Av forskrift til Kommuneloven følger regler for årsbudsjett og
økonomiplan, og krav til årsregnskap og årsberetning. Av forskriftene følger også regler om
perioderapporter, samt krav om KOSTRA-rapportering. Kontrollutvalget skal behandle
årsberetning og årsregnskap fra foretakene, før disse behandles av kommunestyret.
Kommunelovens bestemmelser om behandling av regnskapsmessig overskudd eller
underskudd legger til grunn en konserntankegang og omfatter således også foretakene.
Kommunale foretak har en selvstendig stilling i forhold til kommunens administrasjon. Det
innebærer at rådmannen ikke har instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor daglig
leder. Rådmannen kan imidlertid instruere daglig leder om ikke å iverksette et tiltak eller en
sak før kommunestyret har behandlet saken. Rådmannen har således mulighet for legge en
slik sak frem for kommunestyret. I saker som foretakene fremmer til kommunestyret har
rådmannen i medhold av kommuneloven § 23 ansvar for fullstendig saksbehandling.
Rådmannen skal følgelig også i disse sakene legge frem sin vurdering og innstilling til
kommunestyret.
Etter en lovendring 1.7.2013 gjelder den alminnelige bestemmelsen om møteoffentlighet i
kommunelovens § 31 også for styremøtene i kommunale foretak.
Tabell 1. Rammer for utøvelse av eierskap i kommunale foretak KF
EIERSTYRING

KOMMENTAR

Regulert

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) Kapittel 11:
Kommunalt og fylkeskommunalt foretak

Kommunestyret Kommunestyret er overordnet til styret
Styret
Rådmannen

Vedtekter

Styret er underordnet kommunestyret. Styret påser at virksomheten drives i
samsvar med foretakets formål, vedtekter, kommunens økonomiplan og
årsbudsjett og
i andre
vedtak
eller retningslinjer
av kommunestyret.
Rådmannen
kan
instruere
foretakets
ledelse om fastsatt
at iverksettelsen
av en sak
skal utsettes til kommunestyret har behandlet saken.
I saker som foretaket fremmer til kommunestyret har rådmannen i medhold
Foretaket
skal ha vedtekter som angir foretakets formål. I vedtektene kan
av kommunelovens
det
fastsettes
styrets vedtak
i nærmere angitt saker må være godkjent av
§ 23 ansvar foratfullstendig
saksbehandling.
kommunestyret selv for å være bindende for kommunen.
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Tabellen viser kommunens utøvelse av eierskap gjennom de formelle kanalene for eierstyring.

1.3.2 Vertskommunesamarbeid etter kommunelovens §§ 28 a-k
Rettslig stilling og lovgivning:
En kommune kan overlate utførelsen av offentlig myndighetsutøvelse til en vertskommune
etter kommunelovens §§ 28 a-k hvis den aktuelle lov ikke er til hinder for det.
Vertskommuneløsningen er en mulighet til å samarbeide om offentlig myndighetsutøvelse.
Det opprettes ikke er nytt organ eller rettssubjekt, men oppgaven blir delegert fra egen
kommune til den aktuelle vertskommunen. Bakgrunnen for at lovgiver åpnet for delegasjon av
offentligrettslig myndighet var behovet for økt samarbeid om kompetansekrevende tjenester
og spesielt rettet mot de mindre kommunene.
Det skilles mellom to typer organisasjonsstrukturer innenfor vertskommunesamarbeidet.
1.
Ved delegasjon av kompetanse som kommunestyret anser å være av ikke-prinsipiell
karakter, opprettes et administrativt vertskommunesamarbeid etter § 28 b. Hver av de
samarbeidende kommunene delegerer likelydende kompetanse fra eget kommunestyre til egen
rådmann som igjen delegerer til rådmannen i vertskommunen.
2.
På områder der kommunestyret anser tjenesten å være av prinsipiell betydning, skal
det delegeres likelydende kompetanse til en felles folkevalgt nemd, jfr § 28 c. Rådmannen i
vertskommunen forholder seg til nemda som fungerer som et lokaldemokratisk organ for
samarbeidet. Nemda kan igjen delegere til vertskommunens administrative myndighet å treffe
vedtak i enkeltsaker eller type saker som ikke er av prinsipiell betydning. Vurdering av
hvorvidt tjenesten er av prinsipiell eller ikke prinsipiell betydning, avgjøres av hvert enkelt
kommunestyre.
For et vertskommunesamarbeid skal det opprettes en skriftlig samarbeidsavtale som vedtas av
kommunestyret selv og vertskommunen skal orientere Fylkesmannen om etableringen av
samarbeidet. Samarbeidsavtalen skal inneholde en rekke bestemmelser, jf. § 28 e, 2. ledd,
herunder uttreden og avvikling av selskapet.
Vertskommunen står fritt til å organisere virksomheten den har fått delegert. Folkevalgte
organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet på områder som
er underlagt samarbeidet.
1.3.3 Samkommune, kommunelovens kap. 5 B (vil bli opphevet?? – jfr kommunereform)
Kommuneloven har fått et nytt kapittel 5 B om en ny interkommunal samarbeidsmodell –
samkommunemodellen. De nye bestemmelsene er tatt inn i §§ 28-2 a til 28-2 v.
Lovendringene trådte i kraft fra 1. juli 2012. Lovendringen innebærer ikke noe krav til
omorganisering av allerede etablerte interkommunale samarbeidsordninger. Disse kan
fortsette som før.
Samkommunemodellen er som vertskommunemodellen utformet for å gjøre det forsvarlig å
overlate kommunale kjerneoppgaver med innslag av offentlig myndighetsutøvelse til et
interkommunalt samarbeid. Samkommunemodellen er likevel i større grad tilpasset samarbeid
mellom flere kommuner og på et bredere og mer sektorovergripende oppgavefelt.
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Samkommunen er et eget rettssubjekt, og ikke en del av deltakerkommunenes virksomhet.
Samkommunens øverste organ er samkommunestyret som blir valgt av og blant
kommunestyremedlemmene i deltakerkommunene. Hver kommune skal ha minst tre
representanter i samkommunestyret. Samkommunestyret kan opprette underliggende
folkevalgte organer. Samkommunen skal videre ha egen administrasjonssjef og egne ansatte.
Samarbeid i form av en samkommune innebærer at deltakerkommunene overfører oppgaver
og avgjørelsesmyndighet til samkommunen. Loven legger ingen begrensninger på hvilke
typer oppgaver og hvilken myndighet som kan overføres fra deltakerkommunene til
samkommunen. Deltakerkommunene har ingen instruksjons- eller omgjøringsrett overfor
vedtak som treffes i samkommunen. Det er samkommunen selv som vil være rettslig
ansvarlig for sine faktiske handlinger og vedtak.
Samarbeidet skal bygge på en samarbeidsavtale. Loven stiller nærmere krav til hva en slik
avtale som et minimum skal inneholde. Avtalen kan også regulere andre forhold enn de som
er obligatoriske. Samkommunen blir indirekte finansiert av deltakerkommunene. Den enkelte
deltakerkommunene hefter ubegrenset for en andel av samkommunens forpliktelser.
Kommuneloven § 28-2 b om overføring av myndighet til samkommunen inneholder en ny
generell bestemmelse som åpner for å overføre enhver oppgave eller avgjørelsesmyndighet
som ikke i lov er lagt til kommunestyret selv eller andre kommunale organer, til
samkommunen. Samkommunemodellen kan i likhet med vertskommunemodellen benyttes til
ethvert samarbeid, med mindre den enkelte særlov avskjærer det.
1.3.4 Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27
Rettslig stilling og lovgivning:
Lov om kommuner og fylkeskommuner § 27 har regler om samarbeidsavtaler mellom
kommuner og/eller fylkeskommuner når samarbeidet er organisert med eget styre. Gjennom
vedtektene kan det hjemles at et interkommunalt samarbeid gis ansvar og myndighet slik at
det er et eget rettssubjekt.
Styrende organ:
Styret for interkommunalt samarbeid må tildeles en viss selvstendig avgjørelsesmyndighet,
men den må begrenses til avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering. Styrets
rolle og forhold til samarbeidskommunene må utformes i vedtektene.
At det er begrenset hva slags myndighet som kan legges til et samarbeid etter kommunelovens
§ 27, avgrenser hvilke type oppgaver det er aktuelt å samarbeide om etter denne
lovhjemmelen, sammenlignet med vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28.
Et samarbeid etter kommuneloven § 27 kommer i stand ved at to eller flere kommuner
oppretter et eget styre til løsning av felles oppgaver. Kommunestyret gjør selv vedtak om
opprettelse av et slikt styre.
Vedtektene for det interkommunale styre skal inneholde bestemmelser om:
a)
Styrets sammensetning og hvordan det utpekes
b)
Området for styrets virksomhet
c)
Hvorvidt deltakerkommunene skal gjøre innskudd til virksomheten
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d)
Hvorvidt styret har myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakerne
økonomiske forpliktelser
e)
Uttreden fra eller oppløsning av samarbeidet
Det er forholdsvis snevre grenser for hva slags beslutningsmyndighet de deltakende
kommuner kan tildele det interkommunale styret. Det skal være tale om ”avgjørelser som
angår virksomhetens drift og organisering”.
Tabell 2. Rammer for utøvelse av eierskap i interkommunale samarbeid (IS § 27)
EIERSTYRING
KOMMENTAR
Regulert
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
§ 27: Interkommunalt og inter-fylkeskommunalt samarbeid
Kommunestyret Kommunestyret gjør selv vedtak om opprettelse av styre. Til styret kan
kommunestyret gi myndighet til å treffe beslutninger som angår
virksomhetens drift og organisering.
Interkommunalt samarbeid etablert i medhold av § 27 er ikke et eget
rettssubjekt. Men det er adgang til å etablere interkommunalt samarbeid
etter § 27 som eget rettssubjekt hvis deltakerkommunene har ansvaret for
virksomhetens gjeld. Det interkommunale styre vil bare kunne handle på
vegne av deltakerne i medhold av helt konkrete fullmakter som disse gav
det, fullmakter som den enkelte deltaker kan trekke tilbake til en hver tid,
om enn med mulig ansvar ovenfor andre deltakere hvis dette er i strid med
inngåtte avtaler.
Vedtekter

Vedtektene inneholder bestemmelser om formål (område for styrets
virksomhet), hvorvidt samarbeidsavtale deltakerkommunene skal gjøre
innskudd, hvorvidt styret har myndighet til å ta opp lån eller på annen måte
pådra deltakerne økonomiske forpliktelser. Bestemmelser om eierstyring
kan innarbeides i vedtektene, for eksempel om at enkelte typer saker skal
legges frem for deltakerkommunene før styret fatter vedtak i saken.

1.3.5 Interkommunale selskap (IKS)
Rettslig stilling og lovgivning:
Samarbeid mellom flere kommuner og/eller fylkeskommuner kan organiseres som
interkommunalt selskap etter lov av 29. januar 1999 nr. 6. Loven hjemler at interkommunale
selskap er egne rettssubjekt, som både rettslig og økonomisk er skilt fra deltakerkommunene.
Selskapet har følgelig sin egen formue og sine egne inntekter, og svarer selv for sine
forpliktelser. Det er selskapet selv som inngår og er part i avtaler og har partsstilling i
rettssaker og overfor forvaltningsmyndighetene.
Selskapsformens egnethet:
I et interkommunalt selskap kan kun kommuner og fylkeskommuner være deltakere.
Lovpålagte oppgaver, samt tjenester der det kan være regningssvarende og strategisk å løse
oppgavene felles er eksempler på virksomhet som egner seg for denne selskapsformen.
Tilsvarende gjelder regionale utviklingsoppgaver, prosjekter og anlegg. Myndighets- og
forvaltningsoppgaver vil kreve overføring av myndighet dersom oppgavene legges til et
interkommunalt selskap, og det kan være begrensninger i særlovgivning som gjør at
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kommunestyret ikke kan delegere slik myndighet. Slike vurderinger må gjøres i forhold til at
selskapet er eget rettssubjekt.
Styrende organ:
Selskapets øverste myndighet er representantskapet. Representantskapet er eiernes organ, og
deltakerkommunenes eiermyndighet utøves av representantskapet. Dette innebærer at den
enkelte deltakerkommune ikke kan utøve eiermyndighet direkte overfor selskapets styre eller
administrasjon. Hver deltakerkommune skal ha minst ett medlem i representantskapet. Det er
kommunestyret som velger representantskapsmedlemmene, og dette er en myndighet som
ikke kan delegeres. Representantskapsmedlemmene behøver ikke være medlemmer av
kommunestyret. Deltakerkommunene kan gjennom representantskapet treffe vedtak som
binder styret, og det kan omgjøre vedtak som styret har truffet. Gjennom en rekke
bestemmelser legger loven om interkommunale selskaper særlige oppgaver til
representantskapet. Dette gjelder fastsettingen av regnskap, budsjett, økonomiplan og valg av
revisor, samt vedtak om salg eller pantsettelse av fast eiendom eller andre større
kapitalinvesteringer, eller vedtak om å foreta investeringer som er av vesentlig betydning for
selskapet eller en eller flere av deltakerne. Av loven følger at det skal utformes en
selskapsavtale (vedtekter) og loven oppstiller minimumskrav til innhold. For de enkelte
deltakere skal kommunestyret selv vedta avtalen. For deltaker som er interkommunalt selskap
vedtas selskapsavtalen av representantskapet. Vedtaket krever tilslutning fra samtlige
medlemmer av representantskapet med mindre annet er fastsatt for det deltakende selskap. I
selskapsavtalen kan det dessuten fastsettes at visse saker som ellers hører innunder styrets
forvaltningsmyndighet, må godkjennes av representantskapet. Samlet sett gir disse
bestemmelsene deltakerkommunene i utgangspunktet større innflytelse over styringen av
selskapet enn det aksjeloven gir deltakerne i et aksjeselskap. Denne utvidede innflytelsen har
først og fremst sammenheng med selskapsdeltakernes ubegrensede ansvar for selskapets
forpliktelser. Når deltakerne påtar seg et større ansvar er det også naturlig at
styringsmulighetene utvides. Det er imidlertid også slik at dette ikke er mer enn et
utgangspunkt. Bakgrunnen for dette er at det også vil være mulig å øke eiernes styring og
kontroll ved for eksempel å regulere i en eieravtale at nærmere angitte saker må behandles av
representantskapet (eierorganet). I en eieravtale vil deltakerinteressene i selskapet kunne
tydeliggjøres og det kan pålegges representantskapet å utføre og føre tilsyn med visse
styringsoppgaver overfor styret. Eksempler på dette kan være krav om interne kontrollsystem,
økonomistyringsregler, strategiutvikling og finansforvaltning.
Representantskapet kan, etter forslag fra styret, beslutte utdeling av selskapets midler. Dette
kan skje etter at regnskapet for siste regnskapsår er fastsatt. Begrensninger knyttet til utdeling
av midler er mindre strenge enn aksjelovens regler. Utdeling kan bare besluttes dersom
midlene ikke trengs til betaling av selskapsforpliktelser eller til selskapets virksomhet.
Et interkommunalt selskap skal ha et styre og en daglig leder som står ansvarlig for
forvaltningen av selskapet. Det hører under styret å forvalte selskapet på vegne av
deltakerkommunene. Styret leder selskapets virksomhet og det har ansvar for de at verdier
som deltakerne har i selskapet, brukes forsvarlig og i tråd med formålet for selskapet. I
forvaltningen av selskapet er styret underlagt representantskapet, og det må følge vedtak og
retningslinjer som dette fastsetter. Styrets forvaltningsmyndighet må videre utøves innenfor
rammen av selskapsavtalen og selskapets årsbudsjett.
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Arbeidsgiveransvaret:
Daglig leder ansettes av styret med mindre det er vedtektsfestet at daglig leder skal ansettes av
representantskapet. Ansatte har selskapet som sin arbeidsgiver, med daglig leder som øverste
administrative leder. Utvikling av arbeidsgiverpolitisk strategi for selskapet tilligger styret å
påse, dersom ikke annet er bestemt i selskapsavtalen. Lov om interkommunale selskaper
regulerer ansatte sin representasjon i styret.
Kommunens økonomiske ansvar og risiko:
Et særtrekk ved interkommunale selskaper er at hver av deltakerne har et ubegrenset ansvar
for en prosent eller en brøkdel av selskapets samlede forpliktelser. Dette skiller
interkommunale selskaper fra aksjeselskap, hvor deltakeransvaret er begrenset. Gjennom
selskapsavtalen kan ansvaret begrenses. Samlet skal deltakernes ansvarsandeler utgjøre
selskapets samlede forpliktelser. I Selskapsavtalen kan det hjemles muligheter for å bygge
opp fond for gjennomføring av investeringer og til nødvendig driftskapital.
Fondsoppbyggingen skal stå i forhold til selskapets oppgave og forpliktelser. Av Lov om
interkommunale selskaper
§ 29 følger det at etter forslag fra styret eller med styrets samtykke kan representantskapet
beslutte utdeling av selskapets midler. Det kan skje etter at regnskapet for sist regnskapsåret
er fastsatt.
Styring, tilsyn og kontroll:
Av forskrifter til lov om interkommunale selskaper følger regler om årsbudsjett og
økonomiplan, og krav til årsregnskap og årsberetning. Av forskriftene følger også regler om
periodevis rapportering, samt krav om KOSTRA – rapportering. Av lov om interkommunale
selskap § 18 følger det at selskap hvor deltakerne betaler tilskudd, er selskapets budsjett ikke
endelig før deltakerkommunenes budsjetter er behandlet jf. kommunelovens § 45 nr. 4. Av
dette følger det at representantskapet sitt budsjettvedtak ikke er endelig før deltakere har
avsluttet sin økonomiplanbehandling ved utgangen av året.
Tabell 3. Rammer for utøvelse av eierskap i interkommunale selskaper IKS.
EIERSTYRING

KOMMENTAR

Regulert

Lov om interkommunale selskaper

Represetantskap Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet.
Representantskapet er selskapets øverste myndighet og behandler selskapets
regnskap, budsjett og økonomiplan og andre saker som etter loven eller
selskapsavtalen skal behandles i representantskapet.
Representantskapsmedlemmene representerer sine respektive kommuner og
fylkeskommuner i selskapsforholdet. Vedkommende kommune har
instruksjonsrett overfor sine medlemmer i representantskapet. Dette
innebærer at flertallet i kommunestyret eller det organ som har fått
myndighet til det, kan gi sine representanter instruks om stemmegivning i
representantskapet.
Representantskapet har generell instruks- og omgjøringsmyndighet ovenfor
styret. Representantskapets leder plikter å innkalle representantskapet til
møte når en av deltakerne krever det for behandling av en bestemt angitt sak.
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Vedtekter,
Selskapsavtale

Selskapsavtalene fastsetter selskapets formål, deltakers innskuddsplikt og
plikt til å foreta andre ytelser ovenfor selskapet. Bestemmelser om eierstyring
kan innarbeides i vedtektene for eksempel kan det avtales en lengre frist for
innkalling til representantskapet, eller at visse typer saker skal legges frem for
deltakerkommunene (eierkommunene) før styre fatter vedtak i saken

1.3.6 Aksjeselskap (AS)
Aksjeselskap blir gjerne brukt i forhold til regional utvikling og i tilknytning til større
prosjekter hvor tidshorisonten er langsiktig. Samferdsel, energi og næringsutvikling har vært
de områdene det har vært vanligst å bruke selskapsformen.
Rettslig stilling og lovgivning:
Bestemmelsene om aksjeselskap er regulert i aksjeloven av 13. juni 1997 nr. 44. Selskapet er
eget rettssubjekt. Det viktigste trekket ved aksjeselskapsformen er at aksjeeierne ikke er
ansvarlig for selskapets forpliktelser annet enn for innskutt kapital. Aksjekapitalen i et
aksjeselskap må være på minimum kr. 100.000,-. Et aksjeselskap som ikke er i stand til å
oppfylle sine forpliktelser, kan tas under konkursbehandling. Et motstykke til
ansvarsbegrensningen er at selskapets eiere ikke rår fritt over selskapets inntekter og formue.
Selskapsformens egnethet:
Et aksjeselskap er et eget rettssubjekt og kan ha en eller flere deltakere. Lovgivningen setter
ingen grenser for hvem som kan være aksjeeier i et aksjeselskap. Selskapsformen kan derfor
være tjenlig dersom man ønsker å ha ulike grupper av eiere eller legge til rette for at flere,
både fysiske og juridiske personer, kan være eiere. Selskapsformen innebærer altså
fleksibilitet på eiersiden.
Styrende organ:
Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet. Generalforsamlingen kan treffe vedtak
i alle selskapssaker, med mindre loven forbeholder avgjørelsesmyndigheten for andre organer.
Som selskapets øverste myndighet kan generalforsamlingen instruere andre selskapsorganer,
omgjøre deres beslutninger eller direkte treffe avgjørelse i andre selskapsorganers saker med
mindre lov på særskilte områder fratar generalforsamlingens dens myndighet. Det er gjennom
generalforsamlingen aksjeeierne utøver den øverste myndighet i selskapet.
I generalforsamlingen møter kommunen normalt med èn representant. Dette kan være
ordføreren, jf. kommunelovens § 9. Dersom ordføreren selv ikke møter, kan kommunen være
representert med en fullmektig. Kommunestyret kan før generalforsamlingen avholdes treffe
vedtak som binder opp representantens stemmegivning på generalforsamlingen. I selskaper
hvor kommunen eier samtlige aksjer, kan kommunestyret beslutte at et samlet kommunestyre
skal utgjøre generalforsamlingen. Det kan også besluttes at et annet utvalg skal utgjøre
generalforsamlingen. Det vil allikevel være slik at det må stemmes samlet for selskapets
aksjer når kommunestyret/formannskapet er generalforsamling. Aksjonæravtaler benyttes ofte
for å detaljere forholdet mellom aksjonærene. Aksjonæravtalen kan regulere ulike
eierspørsmål så som stemmerett, fordeling av styreplasser, innsynsrett, innskuddsplikt og
forkjøpsrett. Styret har det overordnede ansvar for forvaltningen av selskapet. Som
hovedregel er det styret som ansetter daglig leder og er dennes overordnede. Daglig leder skal
styre selskapet etter de planer, retningslinjer og prinsipper styret har vedtatt.
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Styring og kontroll:
En aksjonær har ulike rettigheter i et selskap beroende på hvor stor andel av selskapet
vedkommende eier. For kommunen er det derfor viktig at eierandelen er tilpasset kommunes
formål med eierskapet. Dersom kommunen har strategiske målsetninger for sitt eierskap bør
kommunen ha kontroll med selskapet ved å eie 50% eller mer av de stemmeberettigede
aksjene i selskapet. Dersom kommunen ønsker maksimal frihet over selskapet bør kommunen
eie selskapet fullt ut, (helst 100 %). Dersom eierskapet er av mer finansiell karakter er det
ikke så betydningsfullt hvor stor andel av selskapet kommunen eier.
Kommunens økonomiske interesser:
Økonomisk risiko i forhold til eierandel i aksjeselskaper er direkte knyttet til verdien av
aksjekapitalen som kommunen har skutt inn. Selskapets midler disponeres av selskapets styre
og daglig leder. Ønsker kommunen(e) som eier selskapet å ta ut midler, må dette skje etter
aksjelovens regler om utdeling av utbytte eller fondsemisjon. Utdeling av utbytte til eierne
kan bare foretas etter forslag fra styret og må vedtas av generalforsamlingen. Innenfor
rammen av aksjeloven kan det gjennom aksjonæravtalen hjemles ytterligere handlingsregler
for disponering av selskapets overskudd. Dette vil være bindende for styrets innstilling og
generalforsamlingens vedtak.
Tabell 4. Rammer for utøvelse av eierskap i aksjeselskaper AS
EIERSTYRING

KOMMENTAR

Regulert
Lov om aksjeselskaper
Generalforsamling Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet. I dette ligger det at
generalforsamlingen kan treffe vedtak i alle selskapssaker, med mindre loven
forbeholder avgjørelsesmyndigheten for andre organer. Dernest ligger det i
generalforsamlingens stilling som selskapets øverste myndighet at
generalforsamlingen kan instruere andre selskapsorganer, omgjøre deres
beslutninger eller direkte treffe avgjørelse i andre selskapsorganers saker med
mindre loven på særskilte områder fratar generalforsamlingens den myndighet.
Generalforsamlingen godkjenner selskapets årsregnskap og årsberetning samt
eventuelle andre saker som vedtektene har lagt til den ordinære
generalforsamlingen å avgjøre.
Utenfor generalforsamlingen har aksjeeierne ingen myndighet i selskapet.
Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når aksjeeiere som
representerer minst en tidel av aksjekapitalen, skriftlig krever det for å få
behandlet et bestemt angitt emne.
Vedtekter,
Vedtektene inneholder en del bestemmelser som identifiserer og konkretiserer
aksjonæravtale
selskapsforholdet. Bestemmelser om eierstyring kan innarbeides i vedtektene,
for eksempel at andre saker enn de obligatoriske etter loven skal behandles på
ordinær generalforsamling eller det kan fastsettes at visse
saker skal forelegges generalforsamlingen, enten slik at de saker det gjelder,
skal være godkjent av generalforsamlingen for at det skal foreligge et gyldig
vedtak, eller slik at saken forelegges til informasjon før det treffes vedtak.
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1.3.7 Allmennaksjeselskap (ASA)
Rettslig stilling og lovgivning:
Allmenn aksjeselskaper reguleres av lov om allmenn aksjeselskaper, lov 16.06.1997, nr 45.
Et allmennaksjeselskap er et aksjeselskap med begrenset ansvar for deltakerne (eierne). At
ansvaret er begrenset betyr at de ikke har plikt til å yte høyere innskudd i selskapet enn det
som følger av aksjetegningen, og at de kun kan pålegges å betale noe av selskapets gjeld når
dette er spesielt avtalt. Allmennaksjeselskap er beregnet på selskaper som har mange
aksjeeiere, selskapet må ha en aksjekapital på minimum en million kroner. Aksjer kan tegnes
av eller selges til en ubestemt krets, ”allmennheten”.
Selskapet må benevne seg ”Allmennaksjeselskap” i vedtektene og registreres med samme
betegnelse i foretaksregisteret. Da skal foretaksnavnet ha med forkortelsen ASA.
Styrende organ:
Selskapet er pålagt å ha et styre på minst tre medlemmer samt daglig leder. Medlemmene av
styret velges av generalforsamlingen som også bestemmer om det skal velges
varamedlemmer. Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i
selskapet.
1.3.8 Samvirkeforetak/andelslag
Med samvirkeforetak menes en sammenslutning med hovedformål å fremme medlemmenes
økonomiske interesser ved at disse deltar i foretakets virksomhet enten som forbrukere,
leverandører eller på annen lignende måte. Avkastningen, bortsett fra en normal forrentning
av eventuell innskutt kapital, blir stort sett værende i virksomheten eller fordelt mellom
medlemmene på bakgrunn av deres omsetning i foretaket. Ingen av medlemmene bærer
personlig ansvar for foretakets forpliktelser.

Rettslig stilling og lovgivning:
Samvirkeloven trådte i kraft 1. januar 2008. Dette innebærer at samvirkelag/andelslag som
stiftes etter dette tidspunkt, vil falle inn under den nye loven som helhet, mens det for
samvirkelag/andelslag som er stiftet før loven trådte i kraft, vil gjelde enkelte
overgangsregler.
Et samvirkeforetak må alltid stiftes av minst to personer og skal alltid ha minst to
medlemmer. Både fysiske og juridiske personer kan være stiftere. Stifterne har plikt til å
utarbeide stiftelsesdokument m/vedtekter. Loven stiller krav til hva stiftelsesdokumentet og
vedtektene minst skal inneholde. Det stilles ingen krav til minstekapital ved stiftelse av et
samvirkeforetak. Stifterne kan likevel bestemme at det skal betales innskuddskapital.
Styrende organ:
Et samvirkeforetak skal ha et styre på minst tre medlemmer, med mindre vedtektene
bestemmer at det bare skal være to. Et samvirkeforetak skal ha en daglig leder, med mindre
vedtektene sier noe annet.
1.3.9 Stiftelser
Rettslig stilling og lovgivning:
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Stiftelser et regulert i stiftelsesloven av 15. juni 2001 (ikrafttredelse av 1. januar 2005). En
stiftelse skiller seg fra de andre selskapsformene ved at den ikke har noen eiere eller
deltakere. Stiftelsen er selveiende. Når stiftelsen først er opprettet har stifterne ikke lenger
rådighet over formuesverdien som er overført stiftelsen.
Egnethet:
En stiftelse vil kunne være en egnet organisasjonsform for løsning av bestemte oppgaver som
man ønsker å skille ut og gi full selvstendighet. Siden en stiftelse ikke kan ha eiere, kan en
kommune ikke øve innflytelse i stiftelsen på grunnlag av eierskap. Dette kan fremstå som en
betydelig ulempe, men samtidig gi mulighet for å sikre verdier under skiftende forhold.
Lovverket for stiftelser er de siste årene blitt en del endret. Reglene for avvikling av stiftelser
er komplekse. Både styret og stifterne må godkjenne avviklingen. I tillegg stilles det krav om
godkjenning hos Stiftelsestilsynet før den formelle avviklingen kan finne sted.
Styrende organ:
Stiftelsen ledes av et styre oppnevnt i tråd med vedtektene i stiftelsen. Stiftelsen må ha et
bestemt formål, og anses uegnet dersom kommunen ønsker noen form for styring, innflytelse
eller kontroll.
1.3.10 Ansvarlig selskap (ANS) og Delt ansvar (DA)
Ansvarlige selskap (ANS) og selskap med delt ansvar (DA) er regulert i selskapsloven, sist
endret 1.1.2008. Kommuner har i henhold til selskapsloven ikke anledning til å være deltaker
i ANS eller DA

1.3.11 Sammendrag av de ulike organisasjonsformene
Etat KF Vertskommune §28

§27-samarbeid

IKS

Sterk politisk styring og kontroll

KF

Vertskommune

§ 27 samarbeid

AS

ASA AL

Stiftelser

Liten politisk styring og kontroll

IKS
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AS

ASA

AL/SV

Stiftelser
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Selskaps- og foretaksformer for kommunal sektor

Det er i hovedsak tre muligheter som er aktuelle for kommunene og fylkeskommunene ved
utskilling av virksomhet og som denne anbefalingen tar utgangspunkt i: Lov om aksjeselskap,
lov om interkommunale selskaper og foretak etter kommunelovens kap 11.:
1. Et aksjeselskap kan eies av en kommune eller fylkeskommune alene sammen med andre
kommuner og fylkeskommuner eller private rettssubjekter. I et AS har eierne begrenset
økonomisk risiko for selskapets økonomiske forpliktelser. Selskapets øverste eierorgan er
generalforsamlingen. 74,7 % av de totalt 2617 registrerte selskapene er organisert som hel og
deleide aksjeselskaper.
2. Et interkommunalt selskap etter lov om interkommunale selskaper kan derimot bare eies av
kommuner, fylkeskommuner eller andre interkommunale selskaper. Eierne har samlet sett et
ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser. Selskapets øverste eierorgan er
representantskapet. 8.8 % av de totalt 2617 registrerte selskapene er organisert som
interkommunalt selskap.
For begge disse selskapsformene stilles det krav til styring gjennom etablering av formelle
styringsorganer som sikrer selskapene den nødvendige autonomi for å fungere som
selvstendige rettssubjekter. Kommunestyret overfører myndighet til å utøve styringen til
eierorganet. I tråd med denne delegasjon av myndighet skal kommunestyret gi eierorganet de
nødvendige politiske fullmakter og rammebetingelser til å utøve eierskapet i tråd med det
politiske flertallets ambisjoner.
3. Kommunalt foretak etter kommuneloven kap. 11. Der kommunen ønsker å gi virksomheten
en noe mer selvstendig stilling enn det som gjelder i den tradisjonelle etatsmodellen kan den
etablere et styre etter kommunelovens kapittel 11 som et kommunalt foretak. Foretaket er ikke
en egen juridisk person men del av kommunen som rettssubjekt og kommunen hefter for
foretakets forpliktelse. I motsetning til utskilling ved bruk av aksjeloven og lov om
interkommunale selskaper innebærer ikke denne formen virksomhetsoverdragelse med dertil
overføring av arbeidsgiveransvaret for de ansatte.
Foretaket ledes av et styre som et utpekt direkte av kommune og har dermed ikke et eierorgan
på linje med virksomheter organisert etter selskapslovgivningen. Daglig leder står dermed i
linje under styret som igjen er underlagt kommunestyret. Foretakene er på den ene siden
underlagt kommunestyrenes budsjettmyndighet. Rådmannen har ikke instruksjons- eller
omgjøringsmyndighet overfor foretakets daglige leder.
4. Interkommunale samarbeid/ styre etter kommunelovens § 27. Kommunene står fritt til å
samarbeide på ulike områder uten at det er overdratt beslutningsmyndighet eller
representasjonskompetanse ved bruk av kommunelovens § 27. Det kan også etableres egne
styrer med kompetanse til å binde deltakerkommunene utad. Avhengig av hvor mye
myndighet som overføres til styret, er enkelte av disse virksomhetene å regne som
selvstendige rettssubjekter.
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5. Stiftelser. Kommuner og fylkeskommuner står også fritt til å etablere stiftelser
(Stiftelsesloven av 2001). Oppretterne (kommunen/fylkeskommunen) står fritt til å fastsette
formålet, og stiftelsen er et selvstendig rettssubjekt. Stiftelser har til forskjell fra selskapene
(IKS og AS), ingen eiere. Verken oppretteren eller andre kan med grunnlag i eiendomsretten
utøve styring over stiftelsens virksomhet eller gjøre krav på andel i stiftelsens overskudd.
Eierne kan imidlertid få betydelig innflytelse på stiftelsen ved å etablere en ”rådsforsamling”
med oppgaver og myndighet som beskrevet i § 36 i stiftelsesloven. Eierne står ikke fritt til å
løse opp stiftelsen og er ingen organisasjonsform hvis kommunen ønsker å utøve eierstyring
og opprette en økonomisk interesse i de verdier som er knyttet til virksomheten.
Kommunene har også et kontroll- og tilsynsansvar overfor sine eierinteresser i selskaper. I
2004 ble det tatt inn bestemmelser om selskapskontroll i kommunelovens Kap. 12. Disse
bestemmelsene gir kontrollutvalgene en selvstendig rolle i forhold til eierne og
selskapsledelsen.
6. Andre typer eierforhold og samarbeid
I 2007 kom loven om samarbeid gjennom vertskommune. Dette er utviklet for samarbeid
mellom kommunene på områder av forvaltningsmessig karakter. Et vertskommunesamarbeid
har to varianter, enten administrativt vertskommunesamarbeid eller med felles folkevalgt
nemnd.
Mange kommuner innleder samarbeid med private aktører gjennom blant annet
selskapsdannelser. Slikt samarbeid kan skape utfordringer. Kommuner og private aktører kan
ha ulike roller og formål. Det er da viktig å sikre godt samarbeid gjennom gode avtaler, og at
gråsoner vedrørende ansvar og roller mellom kommunen og aktørene unngås. Det bør
også, så langt det er mulig, være full åpenhet og diskusjon i kommunestyre/fylkesting i
forkant av at avtaler inngås.
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Vedlegg til eierskapsmelding

KS anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll
Nr. 1 Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte
Kommuner bør som en del av folkevalgtopplæringen gjennomføre obligatoriske kurs og/eller
eierskapsseminarer for samtlige folkevalgte i de ulike aspektene knyttet til eierstyring av
utskilt virksomhet. Den første opplæringen bør gjennomføres i løpet av de første 6 månedene
av valgperioden og senere med oppfølging etter 2 år. Det anbefales at kommunestyret etter
gjennomføring av generalforsamling, får forelagt en oversikt over status for selskapene.
Nr. 2 Utarbeidelse av eierskapsmeldinger
Kommuner skal foreta en politisk gjennomgang av virksomhet som er organisert som
selvstendige rettssubjekter eller interkommunale organer gjennom utarbeidelse av en
eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen bør gjennomgås og eventuelt revideres hvert år i
kommunestyret. Eierskapsmeldingen skal følges av strategier og formål/selskapsavtale for det
enkelte selskap. Alt eierskap i selvstendige rettssubjekter skal fremgå på en klar og instruktiv
måte i kommunens årsberetning. Interkommunale eierskapsmeldinger kan også utarbeides.
Nr 3 Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter
Selskapets virksomhet skal tydeliggjøres i vedtektene/selskapsavtalen. Innenfor rammen av
vedtektene/selskapsavtalen bør selskapet ha klare mål og strategier for sin virksomhet. Eierne
skal ha et bevisst forhold til en eventuell forventet avkastning. For selskaper som opererer
innenfor et marked skal prinsippene for en eventuell utbyttepolitikk klargjøres
og deretter fremmes for eierorganet gjennom selskapsavtalen/vedtektene. Langsiktighet og
samfunnsansvar bør legges til grunn for det kommunale/fylkeskommunale eierskap.
Formålsangivelsen i selskapsavtale/vedtekter bør vurderes med jevne mellomrom for å se om
det er behov for endringer.
Nr 4 Vurderinger og valg av selskapsform
Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset virksomhetens formål,
eierstyringsbehov, markedsmessige forhold og konkurranseregelverket. Skal selskapet ta
risiko og operere i et marked bør det etableres et selskap med begrenset ansvar. Der selskapet
skal yte tjenester til eierne i egenregi kan både interkommunale selskap og foretak være
hensiktsmessige former. Stiftelser er ikke anbefalt for virksomhet som krever eierstyring.
Nr. 5 Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet
Selskaper som opererer med konkurransevirksomhet i tillegg til monopolvirksomhet, bør som
hovedregel skille ut virksomheten for å unngå mistanke om muligheten for rolleblanding og
kryss subsidiering. Organiseringen av konkurranseutsatt virksomhet bør så langt mulig være
ledelsesmessig, personalmessig og fysisk atskilt fra monopolvirksomheten. Dette må være
utgangspunktet, og oppfyller man ikke dette må det være en bevissthet om hvorfor.
Nr 6 Tilsyn og kontroll med kommunale foretak og med forvaltningen av kommunens
interesser i selskaper
Kommunestyret har både et tilsyns og kontrollansvar for å sikre at kommunen når sine mål, at
regelverket etterleves og at etiske hensyn ivaretas. Kontrollen utføres blant annet gjennom
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Kontrollutvalget er delegert
denne funksjonen fra kommunestyret og har derfor en spesielt viktig rolle i eierstyringen.
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Nr 7 Sammensetning og funksjon til eierorgan
For aksjeselskap og interkommunale selskaper anbefales det at kommunestyret oppnevner
politisk ledelse som selskapets eierrepresentanter i eierorganet. Eierutøvelsen skal speile
kommunestyrets samlede/flertallsbeslutning. Det er sentralt at det opprettes en forutsigbar og
klar kommunikasjon mellom eierorgan og kommunestyre i forkant av generalforsamling/
representantskapsmøte
Nr 8 Gjennomføring av eiermøter
De formelle eiermøtene er enten generalforsamling eller representantskap, men det kan også
innkalles til eiermøter i tillegg til disse. Styret bør tilrettelegge for at flest mulig av
eierorganets medlemmer kan delta i generalforsamling/representantskapet og at dette blir en
effektiv møteplass for aksjeeierne og styret. Dette gjøres ved å følgelovens regler om
innkalling, at saksdokumentene er utførlige nok til å ta stilling til sakene, at eierne som ikke
kan møte skal kunne stemme ved bruk av fullmakt (gjelder ikke interkommunale selskaper),
at styret, revisjon og valgkomité er tilstede samt rutiner for at eierorganet velger møteledelse.
Nr 9 Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor
Det er eiers ansvar å sørge for at styret sammensettes og gis de nødvendige styringsrammene
for å utøve sitt virke som et profesjonelt organ. Et profesjonelt styre som kollegium består av
personer med egnede personlige egenskaper som utfyller hverandre kompetansemessig.
Nr 10 Valgkomité for styreutnevnelse i aksjeselskap og interkommunale selskaper
Ved valg av styre til selskaper organisert etter aksjeloven og lov om interkommunale
selskaper bør det vedtektsfestes bruk av valgkomité hvor formålet er å sikre sammensetning
av styre med komplementær kompetanse og i tråd med eiers formål med selskapet.
Representantskapets/generalforsamlingens leder velger leder av valgkomiteen. I selskap med
flere eierkommuner bør valgkomiteen sammensettes for å speile eierandel. Flertallet av
valgkomiteen bør være uavhengige av styret og ansatte. Valgkomiteens innstilling bør
begrunnes. Valgperioden kan vedtektsfestes men allikevel være fleksibel i forhold til eiers
behov for kompetanse.
Nr 11 Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene
Eier har ansvar for å sikre at styret besitter den nødvendige kompetansen for å nå selskapets
mål, jmf. punkt 9. I dette ligger det også at eier står fritt til å skifte ut styremedlemmer
innenfor valgperioden. Men styret selv har også et selvstendig ansvar for å jevnlig vurdere
egen kompetanse i forhold til eiernes formål med selskapet og det er derfor anbefalt en rekke
rutiner for å sikre nødvendig kompetanse
Nr 12 Styresammensetning i konsernmodell
Styret i morselskap bør normalt ikke sitte i styret til datterselskap. Men det finnes unntak der
kompetanseoverføring er viktig og der det er behov for kontinuitet i selskapsutviklingen.
Konserndirektøren kan være representert i datterselskapenes styrer. Dersom datterselskap yter
tjenester til morselskap i konkurranse med andre bør det være ledelsesmessig og funksjonelt
skille mellom selskapene for å unngå inhabilitet og rolleblanding i anbudsprosesser. Dersom
det i konsernet er et datterselskap som yter monopoltjenester til sine eiere eller innbyggerne i
eiers kommuner bør det etterstrebes at eksterne kandidater ha flertall i datterstyret.
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Nr 13 Oppnevnelse av vararepresentanter
Der det utpekes vara til styre bør ordningen med numerisk varabenyttes for å sikre kontinuitet
og kompetanse i styret.
Nr 14 Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrene
Det er opp til hvert enkelt eierorgan (representantskap/generalforsamling) å avgjøre hvilken
type kompetanse et styre skal ha. I utgangspunktet anbefales det å unngå situasjoner der
styrets medlemmer jevnlig blir vurdert i forhold til forvaltningslovens regler om habilitet og
derfor kritisk vurderer bruken av ledende politikere i selskapsstyrene. Det anbefales at styrene
etablerer faste rutiner for å håndtere mulige habilitetskonflikter, og at kommunestyret
oppretter en valgkomité som innstiller til det organ som skal velge styrerepresentanter.
Nr 15 Kjønnsrepresentasjon i styrene
I loven er det nå krav om 40 % kjønnsrepresentasjon i styrene for både interkommunale
selskap, aksjeselskap og aksjeselskap hvor kommuner og fylkeskommuner har eiermajoritet.
Egne rekrutteringsseminar bør iverksettes der det er vanskelig å oppnå lik
kjønnsrepresentasjon
Nr 16 Godtgjøring og registrering av styreverv
Kommunen bør i forbindelse med utarbeidelse og eventuell revidering av eiermelding
gjennomføre en prinsipiell diskusjon om honorar som grunnlag for eierorganets fastsetting av
styrehonorar, uavhengig av organisasjonsform. Alle som påtar seg styreverv for kommunale
selskaper bør registrere vervene på www.styrevervregister.no
Nr. 17 Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter
Det anbefales at selskapene ved utskilling av virksomhet til selvstendige rettssubjekter søker
medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon.
Nr. 18 Utarbeidelse av etiske retningslinjer
Det anbefales at eier påser at selskapsstyrene utarbeider og jevnlig reviderer etiske
retningslinjer for selskapsdriften.
Nr. 19 Administrasjonssjefens rolle i kommunale og fylkeskommunale foretak.
Administrasjonssjefens rolle som budsjettansvarlig for kommunens samlede økonomiske
virksomhet herunder foretakene kombinert med manglende instruksjonsmyndighet overfor
daglig leders disponeringer bør være gjenstand for en samhandlingsdiskusjon ved opprettelse
av foretak. Administrasjonssjefen, stedfortreder eller andre i ledende administrative posisjoner
samt medlem av fylkes- og kommunalråd kan ikke sitte i styret. I kommuner med
parlamentarisme kan ikke kommune- og fylkesråd velges til foretaksstyrene. Det samme
gjelder administrasjonssjef/stedfortreder. Det anbefales at styrene etablerer faste rutiner for å
håndtere mulige habilitetskonflikter.
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Nord-Troms Nyskapning AS (eksempelmal)
1. Eiere og kommunens eierandel
Eiere og eierandel:
Norge kommune
25 %
Norge AS
25 %
Ola Nordmann
25 %
Kari Nordmann
25 %
Selskapet ble stiftet i 2010.
2. Formål
Selskapets formål er å drive forskning, utvikling og nyskapning i Nord-Troms i samarbeid med private
og offentlige virksomheter.
3. Styret
Selskapets styre består av 4 – 7 medlemmer med personlig vara og velges av generalforsamlingen for
3 år av gangen. Generalforsamlingen velger også styrets leder.
Styrets leder Ola Nordmann
Styremedlem Kari Nordmann
Styremedlem Nord Nordmann
Styremedlem Sør Nordmann
Styremedlem Vest Nordmann
4. Årsverk og lokalisering
Selskapet har 4 ansatte og holder til i Nordreisa kommune.
5. Kommunens representasjon
Ordfører representerer kommunen på generalforsamlingen.
Kommentarer på hvordan styret oppnevnes og sammensettes.
6. Kommunens økonomiske engasjement
Kommunen har ikke noe direkte engasjement i selskapet utover eierskap eller medlemskap.
Selskapet er selv ansvarlig for sine disposisjoner.
7. Økonomiske nøkkeltall
Tall i 1000 kr

Sum driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat før skatt
Sum eiendeler
Egenkapitalandel i %
Utbytte

2015
10 000
1 000

2014
9 000
900

2013
8 000
800

2012
7 000
700

780

702

624

546

100 000
10,0 %
100

110 000
9,1 %
100

120 000
8,6 %
100

130 000
7,9 %
100

8. Eierskapsstrategi
Politisk motivert eierskap
9. Selskapets vurderinger og framtidsutsikter
Status, utfordringer, muligheter, større prosjekter, og lignende
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2016/1 -111

Arkiv:

K01

Saksbehandler: Hilde Johnsen
Dato:

15.11.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
91/16

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
23.11.2016

Etablering av parkeringsplass til skuterløype, Søreng Gård

Vedlegg:
Tilbud for etablering av parkeringsplass, Geir-Tore Larsen

Saksopplysninger
Skuterløype fra Hatteng til Veltvatnet krysser veien ved Søreng gård. Mange bruker derfor også
stedet som startpunkt for skutertur. Det er per i dag ingen etablert parkering i området og biler
parkerer på veiskulder. Det er behov for parkeringsplass både som en del av tilrettelegging for
skuterturisme i kommunen, og av sikkerhetsgrunner for trafikkavvikling.
Grunneier Geir-Tore Larsen har gitt Storfjord kommune tilbud om å etablere permanent
parkeringsplass på Søreng Gård i skutersesongen. I pristilbud på kr 57 719 inngår både innkjøp
av masser samt arbeid for etablering av parkeringsplassen.
Vurdering
Tilrettelegging for parkeringsplasser i tilknytning til utfartsområder anses som viktig både for
trivsel for innbyggere og for å videreføre Storfjords posisjon som reiselivskommune.
I henhold til Strategisk nærings- og utviklingsplan, er punkt III) Stedsutvikling definert med
«tiltak som øker antall bosetninger eller turister i Storfjord». Det kan gis tilskudd til
reiselivstiltak, nordlysprosjekt, skilting mv. Parkeringsplasser i tilknytning til skuterløypene i
dette området vil samtidig være en tilrettelegging for nordlysturisme.
I PS 72/15 ble det av formannskapet gitt rådmannen fullmakt til å gjennomføre oppgradering av
parkeringsplass i Paras. Saken gjaldt samme tiltaksområde; tilrettelegging for parkering i
forbindelse med skuterløypene i Storfjord kommune. Det anbefales at inneværende sak gis
samme forutsetninger; at rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre etableringen.

150

Rådmannens innstilling
Storfjord formannskap gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre etablering av parkeringsplass
på Søreng gård. Kostnadsramme er kr 56 719 i henhold til tilbud fra Geir-Tore Larsen. Beløpet
dekkes av kommunalt næringsfond.
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Geir-Tore Larsen
Kitdalen
9046 Oteren
Storfjord kommune
9046 Oteren
v/ ordfører Knut Jentoft

10.10.2016

Tilbud på etablering av P-plass v/skuterløype på Søreng gård
Viser til telefonsamtale om å etablere en permanent p-plass for bruk i skutersesongen.
Arealet blir på 1500 m2 og vil kunne disponeres frem til 4.mai hvert år.
Jeg har nå fått regnet litt på arbeidet og kommer nå med et pristilbud på komplett enhet. Dette
inkluderer tilført toppdekke fra Bergnesset i Balsfjord og innehar riktig kvalitet. Prisen for grus er
såkalt nettopris uten påslag, ferdig levert på plassen.
1. Fjerning av vegetasjonsdekke og bortkjøring 1500m2 750 Kr. X 10 t = 7.500.2. Fyllmasser 0-120 mm 150m3

150m3 X 15 kr. = 2.250.-

3. Transport,utlegg og komprimering fyllmasser.

750 Kr. X 8,5 t = 6.375

4. Grus 0-11 mm toppdekke 6 cm 90 m3

90m3 X 283.33= 25.500.-

5. Utlegg, og valsing toppdekke.

750 Kr. X 5 t =

Sum arbeider og masser samlet
Merverdiavgift

45.375.11.343.

Sum total

56.719.-

3750.-

Arbeidet omfatter 2 stk gravemaskiner, 1 stk dumper og komprimeringsvals.
Hvis kommunen ønsker det, så kan grus fra andre leverandører forskaffes og eller kommunen påtar
seg dette for egen regning og anskaffer grus og jeg tar arbeidet med utlegg og valsing.
Mvh
Geir-Tore Larsen
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