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Fra NAV - referat fra partnerskapsmøte 3. oktober 2017
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Fra skatteoppkreveren - periodisk oppgjør oktober 2017
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Vedlegg
1

Forslag til vertskommuneavtale.
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Brev fra Helsetjenestens driftsorganisasjon. (HDO) Orientering om mulig kostnadsøkning.

Saksopplysninger
Storfjord kommune gikk i legevaktsamarbeid med Balsfjord, Karlsøy og Tromsø kommune i
2013. Denne samarbeidsavtalen ville bli sagt opp og erstattet med en ny avtale i forbindelse med
etablering av nasjonalt nødnett. Tromsø kommune har nå utarbeidet en ny vertskommuneavtale,
som tar utgangspunkt i følgende samarbeids kommuner; Storfjord, Lyngen, Kåfjord,
Kvænangen, Balsfjord og Karlsøy og Tromsø kommune som vertskommune. Avtalen gjelder
drift av legevaktsentral i de 7 kommunene og innebærer at Tromsø kommune organiserer og
drifter legevaktsentralen på vegne av kommunene som er med i samarbeidet. Legevaktsentralen
er en lovpålagt kommunal tjeneste og er en del av den medisinske nødmeldetjenesten.
Legevaktsentralen i vertskommunen skal sikre befolkningen i deltaker kommunene tilgang til
øyeblikkelig hjelp via det nasjonale legevaktnummer. (116117) Gjennom felles legevaktsentral
skal kommunene ha tilgang til kvalitetssikret helsetjeneste hele døgnet.
Kostnadsgrunnlag:
a) Kostnader til lønn og sosiale utgifter for spesialsykepleiere på legevakten, antall årsverk
6,57 og andel av lønn avdelingsleder.
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b) Tjenesteavtale med Helsetjenestens driftsorganisasjon, HDO. Er avtale om drift,

vedlikehold og brukerstøtte av utstyr og programvare knyttet til nødnett.
c) Abonnementskostnader. Årlige abonnementskostnader til direktoratet for
nødkommunikasjon. Her kan det bli endringer i kostnader da tjenesteavtale
mellom HDO og helseforetak/legevaktsentral/kommuner fortsatt er
underutredning. Den enkelte kommune må i tillegg dekke sine
abonnements/trafikk kostnader på sine radioterminaler.
Kostnadene til drift av legevaktssentral fordeles i utgangspunktet i henhold til den enkelte
deltaker kommunes innbyggertall og anslag på kommunens frie inntekter. For Storfjord
utgjør dette 2,9 % andel som utgjør kroner: 206 418,- pr/år.
Det vises for øvrig til vedlagte avtale.
Helsetjenestens driftsorganisasjon (HDO) orienterte i juli 2017 kommunene om en mulig
kostnadsøkning på nødnettet. Denne økningen er beskrevet nærmere i vertskommuneavtalen.

Vurderinger:
Legevaktsentralen skal sikre befolkningen kvalitetssikret helsetjeneste hele døgnet. Dette
medfører at de skal motta og håndtere henvendelser om øyeblikkelig hjelp innenfor
legevaktdistriktet via det nasjonale legevakts nummeret. Det vurderes som den beste løsningen
for Storfjord kommune å etablere et samarbeid med andre kommuner om felles legevaktsentral,
da det vil bli vanskelig for en liten kommune å drive legevaktsentral alene.

Rådmannens innstilling
1) Storfjord kommunestyre godkjenner vertskommuneavtale om drift av legevaktssentral
med Tromsø kommune.
2) Storfjord kommunestyre ber rådmannen foreta videredelegering av sin myndighet til
administrasjonssjefen i Tromsø kommune for de oppgaver som skal utføres og
avgjørelser som skal treffes etter vertskommuneavtalen.
3) Avtalen trer i kraft 01.12.2017.
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Vertskommuneavtale om drift av
legevaktsentral
Avtale mellom kommunene Kvænangen, Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Balsfjord,
Karlsøy og Tromsø

September 2017
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1. Om vertskommuneavtalen
Avtalen er inngått mellom
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lyngen kommune
Storfjord kommune
Balsfjord kommune
Karlsøy kommune
= samarbeidskommunene
og Tromsø kommune som vertskommune.
Avtalen gjelder drift av legevaktsentral i de 7 kommunene.
Samarbeidskommunene og vertskommunen utgjør deltakerkommunene.
Samarbeidet er organisert som et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven
§ 28-1 b. Avtalen er utarbeidet i tråd kommuneloven §28-1 e.

2. Bakgrunn og formål
Kommunenes plikt til å etablere legevaktsentral er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven
§§ 3-2, 4-1 og forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning,
ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv (akuttmedisinforskriften) § 12. Kravet til å
organisere forsvarlige helsetjenester innebærer blant annet at tjenesten må organiseres slik at
helsepersonellet blir i stand til å overholde sine plikter etter helsepersonelloven § 16.
Avtalen innebærer at Tromsø kommune organiserer og drifter legevaktsentralen på vegne av
kommunene som er med i samarbeidet.
Legevaktsentralen i vertskommunen skal sikre befolkningen i deltakerkommunene tilgang til
øyeblikkelig hjelp, jf. pasientrettighetsloven § 2-1 a første ledd, helse- og omsorgstjenesteloven §
3-5 og akuttmedisinforskriften § 1.
Gjennom felles legevaktsentral skal befolkningen i kommunene ha tilgang til kvalitetssikret
helsetjeneste hele døgnet, jf. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. og
akuttmedisinforskriften §13.

3. Vertskommunens oppgaver og avgjørelsesmyndighet
Legevaktsentralen er en lovpålagt kommunal tjeneste og en del av den medisinske
nødmeldetjenesten.
Legevaktsentralen skal motta og håndtere henvendelser om øyeblikkelig hjelp innenfor
legevaktdistriktet via det nasjonale legevaktnummeret, og prioritere, registrere, iverksette og
3
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følge opp henvendelser om behov for øyeblikkelig hjelp fra personer som befinner seg innenfor
legevaktdistriktet.
Legevaktsentralen skal gi medisinske råd og medisinsk veiledning og ved behov videreformidle
henvendelser til helse- og omsorgstjenesten i aktuell kommune, herunder lege i vakt, fastlege,
jordmor, kriseteam eller andre relevante instanser. Legevaktsentralen skal for øvrig organiseres
og bemannes iht. akuttmedisinforskriften § 13.
I samarbeid med det regionale helseforetak har vertskommunen ansvaret for å samordne
kommunikasjonen mellom den kommunale legevaktordningen og øvrige akuttmedisinske
tjenester, jf. akuttmedisinforskriften § 12 g.
Tjenesten skal kvalitetssikres gjennom utarbeidelse og oppfølging av retningslinjer og
prosedyrer.
Vertskommunen har ansvar for at det foreligger en plan for opplæring og veiledning av
personell ved felles legevaktsentral.
Klager fra pasienter og pårørende behandles av vertskommunen.
Avvik skal rapporteres iht. vertskommunens internkontrollsystem.

4. Økonomiske forutsetninger
Legevaktsentralen er organisatorisk underlagt en resultatenhet i vertskommunen.
Alle kostnader knyttet til legevaktsentralen skal føres på eget prosjektnummer i
vertskommunens regnskap.
Kostnadene til drift av legevaktsentral fordeles iht. den enkelte andel av deltakerkommunenes
innbyggertall, men justert for nivå på frie inntekter.
Kostnadsgrunnlaget og fordeling av kostnader pr. deltakerkommune fremkommer av vedlegg 1
og 2.
Samarbeidskommunenes andel av fastsatte utgifter forfaller til betaling henholdsvis 1. april og 1.
november.
Ved eventuelle nye kommunetilknytninger eller avsluttede avtaler, vil kostnadene for de
involverte kommuner endres. Andre vesentlige driftsendringer vil kunne gi ny
kostnadsberegning, herunder endrete lovkrav.
Kostnadene reguleres årlig ved bruk av kommunal deflator som fremkommer i statsbudsjettet
for budsjettåret. Lønnskostnadene reguleres ved bruk av anslått lønnsvekst som angitt i
kommunal deflator. Øvrige kostnader reguleres ved bruk av anslått prisvekst som angitt i
kommunal deflator.
Endringer i innbyggertall innarbeides i modellen for fordeling av kostnader hvert fjerde år.
Nye tiltak som det ikke er budsjettmessig dekning for kan ikke iverksettes før
deltakerkommunene har gitt sin godkjenning.
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5. Informasjon og rapportering
Hver samarbeidskommune skal utpeke en kontaktperson for felles legevaktsentral, og informere
vertskommunen om hvem dette er. Kontaktpersonen skal være faglig bindeledd mellom
legevaktsentralen og egen kommune.
Vedtak som treffes i deltakerkommunene, og som berører samarbeidet i denne avtalen, skal
meldes til de øvrige kommuner i god tid.
Forhold som får direkte betydning for avtalens grunnlag, som inndragning av gitt myndighet
gjennom delegasjon, skal varsles med minimum seks måneder.
Samarbeidskommunene skal hver for seg få løpende orientering om vedtak i vertskommunen
som gjelder egne innbyggere. Vertskommunen utarbeider rutiner for alle former for
rapportering.
Vertskommunen skal årlig utarbeide statistikk på bruken av legevaktsentralen som skal sendes
til samarbeidskommunene.
Det skal minimum avholdes ett årlig møte mellom deltakerkommunene. Vertskommunen står
for den nærmere organiseringen av dette.
Arkivet er en del av vertskommunens arkiv. Vertskommunen har ansvar for daglig arkiv og
bortsettingsarkiv i samsvar med den til enhver tid gjeldende arkivlov.
Den enkelte samarbeidskommune inngår databehandleravtale med vertskommunen, i henhold
til personopplysningsloven § 13, jf. § 15 og personopplysningsforskriften kapittel 2.

6. Mislighold
Dersom en av samarbeidskommunene misligholder sine forpliktelser etter samarbeidsavtalen,
kan de øvrige deltakerkommunene ved enstemmighet beslutte at kommunen skal utelukkes fra
samarbeidet.
Dersom vertskommunen vesentlig misligholder sine forpliktelser, opphører samarbeidet med
umiddelbar virkning.

7. Tvister
Eventuelle uenigheter mellom partene skal søkes løst i minnelighet.
Dersom partene ikke blir enige, kan det reises tvist for de ordinære domstolene. Dersom partene
er enige om det, kan tvist løses ved voldgift etter bestemmelsene i lov om voldgift av 14. mai
2004 nr. 25.
Nord Troms tingrett er verneting for tvist etter denne avtalen.
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8. Avtalens varighet
Avtalen er inngått uten tidsbegrensning, men med rett til oppsigelse for den enkelte
deltakerkommune i samsvar med avtalenes punkt 9.

9. Oppsigelse
Hver av samarbeidskommunene kan med virkning for egen kommune ved skriftlig varsel til
vertskommunen si opp avtalen med 18 måneders varsel.
Vertskommunen kan med effekt for en enkelt samarbeidskommune si opp avtalen med 18
måneders varsel.
Dersom vertskommunen ønsker å si opp hele samarbeidet må det skje skriftlig til alle
samarbeidskommunene, og samarbeidet opphører da etter to år.
Ved uttreden av samarbeidet refunderes ikke utlegg eller øvrige kostnader som kommunen har
hatt gjennom samarbeidet.

10.

Ikrafttredelse. Gyldighet og delegasjon

Denne avtalen er utstedt og underskrevet i 7 – syv- eksemplarer, hvorav partene beholder 1 –
ett – eksemplar hver.
Avtalen er ikke gyldig før alle kommunestyrene i deltakerkommunene har vedtatt avtalen, jf.
kommuneloven § 28-1 e nr. 1. Det er videre en betingelse at kommunestyrene i de respektive
samarbeidskommunene gir rådmannen/administrasjonssjefen i sin kommune instruks om å
delegere sin kompetanse til administrasjonssjefen i vertskommunen innenfor det området det
skal samarbeides om, jf. kommuneloven § 28 b nr. 3.
Avtalen trer i kraft fra 1. desember 2017. Administrasjonssjefene i samarbeidskommunene
delegerer med virkning fra samme tidspunkt myndighet og oppgaver til vertskommunens
administrasjonssjef innenfor rammen av denne avtalen.

11.

Evaluering og endring av avtalen

Avtalen og den tilhørende modellen for fordeling av kostnader skal evalueres og vurderes på
nytt seinest i løpet av 2019.
Det kreves enighet mellom alle deltakerkommunene for å endre avtalen. Endringer av avtalen
som er omfattet av kommuneloven § 28-1 e nr. 2 må vedtas av kommunestyrene i
deltakerkommunene iht. kommuneloven § 28-1 e nr. 1.
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Kvænangen kommune

Kåfjord kommune

Dato, sted

Dato, sted

_______________
Administrasjonssjef, sign

_______________
Rådmann, sign

Storfjord kommune

Lyngen kommune

Dato, sted

Dato, sted

_______________
Rådmann, sign

_______________
Rådmann, sign

Karlsøy kommune

Balsfjord kommune

Dato, sted

Dato, sted

_______________
Rådmann , sign

_______________
Rådmann, sign

Tromsø kommune
Dato, sted
_____________
Administrasjonssjef, sign
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Vedlegg 1: Kostnadsgrunnlag
For å drifte en legevaktsentral med de svartider som akuttmedisinforskriften stiller krav til,
legger vi til grunn følgende vaktordning for operatør/sykepleier:
Mandag
Dagvakt (08.00-15.00)
Kveldsvakt (15.00-22.00)
Nattevakt (22.00-08.00)

Tirsdag

Onsdag

1
2
1

1
2
1

Torsdag
1
2
1

Fredag
1
2
1

Lørdag
1
2
1

Søndag
2
2
1

Sum
2
2
1

9
14
7

Stipulert årsverk
1,80
2,80
1,97
6,57

a) Kostnader til lønn og sosiale utgifter inkl. indirekte utgifter
Ved beregning av kostnader for disse 6,57 årsverkene er det lagt til grunn følgende:
Beløp
Gjennomsnittlig årslønn
spesialsykepleier på legevakten

Kommentar

504 000

Direkte lønnskostnader
Lønn
Avtalefestete tillegg
Sum fastlønn

Pensjon
Arbeidsgiveravgift

Sum direkte lønnskostnader

510 000
48 000
558 000
Pensjonssats 19,91 % iht. til årsbudsjett
111 000 2017
Tromsø kommunes arbeidsgiveravgift
53 000 på 7,9 %

722 000

Indirekte kostnader
Ferieavvikling
Vikar/korttidsfravær
Sum indirekte lønnskostnader

60 000 1/12 av sum direkte lønnskostnader
18 000 Forutsetter 2,5 % korttidsfravær
78 000

Opplæring og kurs
Telefon, pc og annet utstyr

15 000
20 000

Sum driftskostnader

35 000

Sum kostnad pr. årsverk

835 000

Antall årsverk på legevaktsentral

Administrasjon og ledelse

Sum årsverkskostnad

6,57
Andel av lønn til avdelingsleder
legevakten (6,57 årsverk av totalt 26
200 000 årsverk på legevakten, dvs. 25 %)
5 687 479
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b) Tjenesteavtale (Helsetjenestens driftsorganisasjon, HDO)
Tjenesteavtale er avtale om drift, vedlikehold og brukerstøtte av utstyr og programvare knyttet
til nødnett. Den gjelder mellom HDO og legevaktsentral.
For 2017 er kostnadsbildet som følger:

Kostnad pr.
innbygger
Faktisk kostnad
5,85
Økning i support og garantikostnader fra DNK/Motorola
1,42
Total driftskostnader for kommunehelsetjenesten
7,27
Forvaltningskostnader
4,56
Fornyelse av utstyr
1,04
Innføringskostnader
1,65
Sun kostnader fakturert fra HDO i 2017
14,52
Dette utgjør totalt kr. 1 307 047,- for samarbeidskommunene.
c) Abonnementskostnader
Direktoratet for nødkommunikasjon (dNk) skal ha følgende årlige abonnementskostnader for
utstyr til legevaktsentral i 2017.
Stk.pris.
3
1

Abonnement DNK, 3 operatørplasser
Abonnement DNK, bordradio LVS

Enhetspris
46 116
6 348

Beløp
138 348
6 348
144 696

Abonnementskostnader utgjør dermed kr. 144 696,-.
HDO Tjenesteavtale (SLA) mellom HDO og Helseforetak/Legevaktsentral/kommuner er fortsatt
under utredning. Eventuelle endringer i kostnadene vil måtte innarbeides i grunnlaget så snart
denne avtalen er på plass.
Abonnementskostnader i kommunene:
Direktoratet for nødkommunikasjon (dNk) deler inn radioene i ulike brukerkategorier.
Brukerkategori
Lav (Leger i vakt/Fastlege)
Meget lav (Reserve radioterminaler)
Beredskap

Årsavgift 2017
6 348
3 468
1 740

Den enkelte kommune dekker selv sine abonnements- og trafikkostnader på sine
radioterminaler.

9
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Totale kostnader til fordeling
Totale kostnader til fordeling blir dermed:

Kostnader til fordeling
6,57 årsverk spesialsykepleiere
inkl. indirekte utgifter,
administrasjon og ledelse
Tjenesteavtale
Abonnementskostnader
Sum

5 687 479
1 307 047
144 696
7 139 222
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Vedlegg 2: Modell for fordeling av kostnader
Kostnadene ved drift av legevaktsentral fordeles i utgangspunktet iht. den enkelte
deltakerkommunes andel av det samlete innbyggertall i deltakerkommunene.
Ettersom deltakerkommunene har ulikt nivå på frie inntekter (dvs. skatteinntekter og
rammetilskudd slik det framkommer i regjeringens forslag til statsbudsjett for budsjettåret) pr.
innbygger, er det rimelig å ta hensyn til dette ved fordeling av kostnadene.
Innbyggertall og anslag på frie inntekter som legges til grunn er hentet fra Grønt hefte 2017,
tabell F-k og 3-k.

Anslag på frie
Innbyggertall Anslag på frie
inntekter 2017 pr.
Kommune
pr. 1.7.2016
inntekter 2017
innbygger
1902 Tromsø
73 905
3 720 620 938
50 343
1933 Balsfjord
5 693
346 316 442
60 832
1936 Karlsøy
2 271
165 321 385
72 797
1938 Lyngen
2 899
214 607 577
74 028
1939 Storfjord
1 878
140 322 738
74 719
1940 Kåfjord
2 140
155 159 743
72 505
1943 Kvænangen
1 231
110 876 805
90 071
Sum
90 017
4 853 225 628
53 915
Den enkelte kommunes andel av kostnadene beregnes ved bruk av følgende to formler:
1. Justeringsfaktor = Kommunens frie inntekter pr. innbygger__________________
Snitt frie inntekter pr. innbygger i deltakerkommunene
Fordeling (beregning av kommunens andel):
2. Kostnader til fordeling * justeringsfaktor * innbyggertallet i kommunen
Totalt antall innbyggere i deltakerkommunene
Dette gir følgende fordeling:

Kommune
1902 Tromsø
1933 Balsfjord
1936 Karlsøy
1938 Lyngen
1939 Storfjord
1940 Kåfjord
1943 Kvænangen

Kostnad
Andel
5 473 131
509 441
243 192
315 693
206 418
228 244
163 103
7 139 222

76,7 %
7,1 %
3,4 %
4,4 %
2,9 %
3,2 %
2,3 %
100 %
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Alle landets kommuner
Kopi: Legevaktsentraler

Vår ref.: 14/00005
Deres ref.:

Gjøvik, 06.07.2017

ORIENTERING OM MULIG KOSTNADSØKNING
Helsetjenestenes driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) ønsker herved å orientere om en mulig
kostnadsøkning knyttet til Nødnett-tjenester, som en følge av at det ikke gis merverdiavgift
kompensasjon for tjenester som finansieres og brukes av kommunene. HDO ber om at kommunene tar
forbehold om disse økte kostnader i sine budsjetter for inneværende og kommende år.

Bakgrunn
Helsedirektoratet har opplyst HDO om at det ikke gis kompensasjon for merverdiavgift tilknyttet den
delen av HDOs drift av Nødnett som finansieres/brukes av kommunene. Per 19. mai 2017 har HDO og
KS (kommunesektorens organisasjon) bedt om at både Skatte- og Helsedirektoratet gir en
fortolkningsuttalelse om denne problemstillingen. HDO mottok brev med fortolkningsuttalelse fra
Helsedirektoratet 21. juni 2017, som fastholder at ordningen bare gjelder for helseforetak med videre.
Helsedirektoratets fortolkning innebærer at HDO må fakturere kommuner med priser der
merverdiavgift som HDO betaler inngår. I og med at merverdiavgiften er inkludert i prisen fra HDO
kan kommunene heller ikke kreve merverdiavgiftskompensasjon etter lov om kompensasjon for
merverdiavgift for kommuner og fylkeskommuner.
Spørsmål om harmonisering er fortsatt under behandling hos Skattedirektoratet. HDO arbeider for å få
en innstilling fra Skattedirektoratet om hvorvidt foretaket kan håndtere kostnader knyttet til
kommuneandel som en ren viderefakturering.
En annen mulig løsning vil kunne være at HDO registreres i Merverdiavgiftsregistret og får
viderefakturere kommunene med merverdiavgift for kostnader som omfattes av merverdiavgiftsloven.
Dette utfallet vil kun gi likviditetsmessige konsekvenser fordi kommunene vil få kompensert
merverdiavgift delen av fakturaen. Skulle utfallet være slik at HDO ikke kan registreres i
merverdiavgiftsregistret, må HDO fakturere kommunene med priser inkludert merverdiavgift. Dette
utfallet vil både ha likviditetsmessige og resultatmessige konsekvenser for kommunene.

BESØKSADRESSE:

POSTADRESSE:

FAKT.ADRESSE:

Tlf: 61 14 68 20

Org.nr.

Hans Mustads gate 31

Postboks 72

Postboks 72

E-post: postmottak@hdo.no

911912759

2821 GJØVIK

2801 GJØVIK

2801 GJØVIK

www.hdo.no

17

Praktisk informasjon
På bakgrunn av uavklart merverdiavgift kompensasjonsordning har HDO hittil i år fakturert
kommunene med priser eksklusiv merverdiavgift. Kommunene vil derfor i august motta fakturaer som
inkluderer merverdiavgift for periode januar til juli. Dersom HDO registreres i
Merverdiavgiftsregistret senere i år, vil HDO kreditere alle fakturaer til kommunene og fakturere på
nytt slik at kommunene kan få merverdiavgiftskompensasjon.
Basert på HDO sin økonomiske langtidsplan er det for 2018 estimert en generell kostnadsøkning på
3,7% sammenlignet med 2017. Økningen kommer hovedsakelig som en følge av overføringen av
eierskap og forvaltningsansvaret for brukerutstyr i Nødnett som ble overført fra staten ved Direktoratet
for samfunnssikkerhet og beredskap (tidligere DNK) til HDO 1. januar 2017. Dette kommer i tillegg
endringer i merverdiavgiftskostnader som beskrevet over.
HDO vil komme tilbake med mer informasjon så fort dette foreligger.
Dersom det er noen spørsmål relatert til dette, ta gjerne kontakt med HDO ved Vegar Hermansson på
e-post vegar.hermansson@hdo.no, eller på tlf. 952 16 800.
HDO gjør ellers oppmerksom på at vi har fått nytt kontonr.: 8601 70 48742.

Med vennlig hilsen
Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

for Vegar Hermansson
Avd.leder Kunde- og tjenesteforvaltning
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1 Rundskriv om kommunale vigsler

Saksopplysninger
På bakgrunn av endringer i ekteskapsloven som trer i kraft 1. januar 2018 vil ansvaret for
gjennomføring av borgerlige vigsler overføres fra domstolene til kommunene.
Lovendringen innebærer at ordførere og varaordførere får en direkte myndighet til å utføre
vigsler etter loven. I tillegg til disse kan kommunestyret gi vigselsmyndighet til personer som er
ansatt eller folkevalgt i kommunen. Dette må skje skriftlig.
Kommunene vurderer selv hvem som er egnet for oppgaven, det settes ikke krav til særlig
kompetanse eller erfaring. Det har derimot i lovforarbeidene kommet frem at det kan være
hensiktsmessig at det i tillegg til ordfører og varaordfører tilbys vigslere som er politisk
nøytrale.
Kommunen har plikt til å ha et tilbud om vigsel for kommunens innbyggere og personer som
ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jf. Ekteskapsloven
§ 12a.
I følge forskrift om kommunale vigsler § 1 kan kommunen selv bestemme hvor og når det skal
tilbys vigsler. Tilbudet skal likevel være tilgjengelig og dekke etterspørselen på en god måte.
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Storfjord kommune må ha rutiner for når vigsel kan avtales, som eksempel det tidspunkt der det
foreligger gyldig prøvingsattest.
I lovforarbeidene er det uttalt at det er viktig at kommunene legger til rette for vigselens
seremonielle karakter. Herunder vigselsformular og egnet lokale. Lokalet skal være tilrettelagt
for personer med funksjonsnedsettelse og for andre særskilte behov.
Det følger at forskrift om kommunale vigsler § 2 at vigselstilbudet skal være gratis for
kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge, men fyller vilkårene
for å inngå ekteskap her. I § 2 andre ledd følger det at det kan tas betaling for nødvendige
merkostnader dersom det tilbys vigsel ut over det vanlige tilbudet om tid og sted (eksempel
utgift for vigsel, transport, oppvarming av lokale).
Vurdering
Etter en vurdering er ordførerkontoret det best egnede rommet for gjennomføring av vigsler.
Dette for å opprettholde høytideligheten med seremonien.
Innenfor fastsatt arbeidstid og på de vedtatte dagene vil tilbudet om vigsel være gratis. Ved
ønsker om vigsel utenfor disse tidene (helger og ettermiddager) vil nødvendige kostnader som
transport, utgifter for vigsel o.l bli belastet brudefolkene. Informasjon om kostnader vil bli gitt i
god tid.

Rådmannens innstilling
1. Ordfører og varaordfører er etter lov tillagt vigselsmyndighet. I tillegg til disse gis
rådmannen vigselsmyndighet.
2. Ordførerkontoret stilles til disposisjon som vigselsrom.
3. Tilbudet om vigsel er gratis innenfor tidsrammen 10.00 til 15.00 mandag til fredag.
Vigselstidspunktet fastsettes etter forutgående dialog mellom brudefolket og vigslene.
Utenom vedtatt tid og vigselssted vil nødvendige kostnader for vigsel bli fakturert
brudefolkene etter avtale. Informasjon om dette skal gis i god tid.
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Rundskriv

Nr.

Dato

Q-11/2017

21. september 2017

Kommunale vigsler
Kort om inngåelse av ekteskap
Ekteskap blir inngått ved at brudefolkene møter for en vigsler. Mens begge er til stede skal de
erklære at de ønsker å inngå ekteskap med hverandre. Deretter skal vigsleren erklære dem for
ektefolk.
Før ekteskapet kan inngås må ekteskapsvilkårene prøves. Det vil si at det skal kontrolleres at
de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistermyndigheten
(skattekontoret) som prøver at ekteskapsvilkårene er oppfylt.
Lovendring
Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for borgerlige vigsler. Bestemmelsene om
inngåelse av ekteskap følger av ekteskapsloven kapittel 3. Lovendringene som er vedtatt er
(endringer i kursiv):
§ 12 Vigslere
Vigslere er:
a)
prest i Den norske kirke, og prest eller forstander i et registrert trossamfunn, eller
seremonileder eller tilsvarende i livssynssamfunn som mottar tilskudd etter lov 12. juni 1981
nr. 64 om tilskott til livssynssamfunn når Kongen har godkjent formen for inngåelse av
ekteskap.
b)
ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret
selv gir slik myndighet.
c)

utsendt utenrikstjenestemann, jf. utenrikstjenesteloven § 14.

d)
Sysselmannen på Svalbard. Sysselmannen kan delegere vigselsmyndighet til
tjenestemenn ved sysselmannskontoret.
e)
særskilt vigsler oppnevnt av departementet i tilfeller der det er behov for det på grunn
av lange avstander eller av andre grunner. Oppnevningen gjelder for fire år.
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Departementet kan gi forskrift om tildeling og tilbaketrekking av vigselsrett for seremonileder
eller tilsvarende i livssynssamfunn.
§ 12 a Vigsler i kommunen
Kommunen skal ha et tilbud om vigsel for kommunens innbyggere og personer som ikke er
bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge etter kapittel 1.
Departementet kan gi forskrift om kommunalt vigselstilbud med regler om at vigselstilbudet
skal være tilgjengelig og om betaling for vigsler.
Vigselsmyndighet i kommunen
Lovendringen innebærer at ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte
som kommunestyret selv gir slik myndighet skal gjennomføre vigsler. Ordførere og
varaordførere får en direkte myndighet etter loven. I tillegg kan kommunestyret gi
vigselsmyndighet til personer som er ansatt eller folkevalgt i kommunen. Med ansatt menes
både fast ansatt og midlertidig ansatt. Kommunen kan også velge å ansette noen for denne
oppgaven. Beslutningen om hvem som skal ha vigselsmyndighet, i tillegg til ordfører og
varaordfører, skal tas av kommunestyret selv og kan ikke overlates til andre.
Kommunen må selv vurdere hvem som er egnet for oppgaven. Det er ikke krav om særlig
kompetanse eller erfaring. I lovforarbeidene1 blir det uttalt at det kan være hensiktsmessig at
det også tilbys vigslere som er politisk nøytrale.
Vigselsmyndigheten vil opphøre dersom en folkevalgt ikke lenger er folkevalgt eller
vigslerens ansettelsesforhold i kommunen avsluttes. Vigselsmyndigheten vil også opphøre
dersom kommunestyret trekker tilbake tildelingen.
Kommunen må ha oversikt over hvem som til enhver tid er vigslere. At vigsler har
vigselsmyndighet er et vilkår for at ekteskapsinngåelsen er gyldig. For å unngå hyppige
skifter av hvem som har vigselsmyndighet, og eventuell usikkerhet knyttet til dette, anbefaler
departementet at det gis vigselsmyndighet for en lengre periode. Det anbefales også at det
ikke tildeles vigselsmyndighet bare for engangstilfeller.
Det kan være hensiktsmessig at kommunen gir informasjon om hvem som er vigslere i
kommunen på sine nettsider. Det vil gi innbyggerne et godt tilbud, ved at de vet hvem som er
vigslere og hvem de kan henvende seg til. Det vil også kunne lette arbeidet for
folkeregistermyndigheten og andre myndigheters kontroll av at vigselen er gyldig inngått.
Vigsler skal sammen med vigselsmeldingen til folkeregistermyndigheten legge ved
dokumentasjon for sin vigselsmyndighet, jf. forskrift om registrering og melding av vigsel §
5. Dette innebærer at tildeling av vigselsmyndighet må være skriftlig.
En kommunal vigsler kan gjennomføre en vigsel i hele landet. Uansett hvor vigselen
gjennomføres, handler vigsleren på vegne av den kommunen han er folkevalgt eller ansatt i,
for eksempel når det gjelder regler for dekning av merutgifter ved vigselen.
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Prop. 91 L (2016-2017) Endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene)
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Dersom kommuner ønsker å inngå interkommunalt samarbeid om vigselsoppgaven, må dette
gjøres innenfor reglene i ekteskapsloven og kommuneloven. Dette innebærer blant annet at
ordfører og varaordfører i kommunene som samarbeider, fortsatt har vigselsmyndighet og det
er kommunestyrene selv som må gi myndighet til ansatte eller folkevalgte i de deltakende
kommunene som skal få slik myndighet. Denne oppgaven vil innebære myndighetsutøvelse,
og det vil derfor være vertskommunemodellen etter reglene i kommuneloven kapittel 5 A som
er egnet samarbeidsmodell.
Tilbud om vigsel
Kommunen har plikt til å ha et tilbud om vigsel for kommunens innbyggere og personer som
ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jf.
ekteskapsloven § 12 a.
Det er tilstrekkelig at én av brudefolkene er bosatt i kommunen for at plikten gjelder. Hvem
som anses å være bosatt i kommunen følger av de alminnelige regler om folkeregistrering av
bostedsadresse, jf. folkeregisterloven med forskrifter.
Ekteskapsloven bygger på en forutsetning om at de som oppfyller vilkårene for inngåelse av
ekteskap og kravene til prøving, har krav på vigsel i Norge. Det gjelder også personer som
bare oppholder seg midlertidig i landet. Kommunenes tilbud om borgerlig vigsel gjelder både
for utenlandske brudefolk og for norske statsborgere som er bosatt i utlandet. Disse gruppene
skal også få benytte seg av vigselstilbudet i kommunen, uten å måtte betale for dette. En slik
ordning er videreføring av praksis fra borgerlige vigsler i domstolene.
Kommunen kan selv bestemme om de vil tilby vigsler for andre kommuners innbyggere.
Forberedelse til vigselen
De som tar kontakt med kommunen om vigsel må få beskjed om at de må ha gyldig
prøvingsattest på tidspunktet for ekteskapsinngåelsen, jf. ekteskapsloven § 14 første ledd jf. §
10. Det er folkeregistermyndigheten som utsteder prøvingsattest, og den er gyldig i fire
måneder fra utstedelse. Prøvingsattesten gis på bakgrunn av egenerklæring fra begge
brudefolkene, forlovererklæring og eventuelle andre dokumenter (oppholdstillatelse/
dokumentasjon på skifte/ anerkjennelse av utenlandsk skilsmisse). Skjemaer finnes på
skatteetatens hjemmeside eller hos statlig blankettarkiv. Folkeregistermyndigheten skal på
bakgrunn av disse opplysningene prøve om ekteskapsvilkårene etter norsk rett er oppfylt.
Kommunen bør ha rutiner for når vigsel kan avtales med kommunen, for eksempel tidligst fra
det tidspunkt det foreligger gyldig prøvingsattest.
Kommunen kan selv bestemme hvor og når de skal tilby vigsler. Det er likevel viktig at
tilbudet er tilgjengelig. Tilbudet i kommunen skal dekke etterspørselen på en god måte, jf.
forskrift om kommunale vigsler § 1. Departementet legger til grunn at kommunene har
rådhus, kommunehus eller andre lokaler som er egnet og kan gjøres tilgjengelige for vigsler.
Gjennomføring av vigselen
I lovforarbeidene har departementet uttalt at det er viktig at kommunen legger til rette for
vigselens seremonielle karakter, uavhengig av hvem som gjennomfører vigselen. Rammen
3

23

rundt vigselen, som bruk av det borgerlige vigselsformularet og egnet lokale, er av stor
betydning for om seremonien oppleves som høytidelig og verdig.
Det borgerlige vigselsformularet, som er en tekst som vigsler leser under seremonien, skal
benyttes ved gjennomføring av borgerlige vigsler. Vigselsformularet setter en ramme rundt
hva vigselsseremonien skal inneholde. Seremonien kan tilpasses med for eksempel tekst og
musikk utover dette, dersom brudefolkene ønsker det. Det er opp til kommunen å vurdere hva
de vil tillate av ekstra innhold.
Før vigsel foretas, skal vigsleren motta prøvingsattesten som viser at ekteskapsvilkårene er
prøvet, jf. ekteskapsloven § 14. Brudefolkene bør legitimere seg for å godtgjøre at de er de
samme personene som det er foretatt prøving for. Til dette kan for eksempel pass, førerkort og
bankkort fremlegges. Om legitimasjonen skal godtas, beror på en konkret vurdering.
To vitner må være til stede under seremonien, jf. ekteskapsloven § 11 andre ledd. Dette kan
være forloverne eller to andre myndige personer.
Det borgerlige vigselsformularet er vedtatt på bokmål og nynorsk.2 Det finnes oversettelser til
samisk, engelsk, tysk, fransk, spansk og russisk. Alle versjonene kan finnes på Bufdir sine
hjemmesider.
Det følger av ekteskapsloven § 14 andre ledd at en vigsler som kjenner til at et vilkår for å
inngå ekteskap ikke er oppfylt, ikke skal foreta vigsel. Dersom vigsler finner at det er grunn
til tvil om et vilkår er oppfylt, kan vigselen utsettes og brudefolkene pålegges å skaffe bevis
for at vilkåret er oppfylt.
Kommunale vigslere har ellers ikke grunnlag for å nekte å gjennomføre en vigsel, jf.
ekteskapsloven § 13 og § 14.
Melding om vigsel og registrering
Prøvingsattesten fra folkeregistermyndigheten utgjør også melding om vigsel og vigselsbok
(skjema Q-0309). Skjemaets del om Melding om vigsel/ Vigselsbok skal fylles ut av vigsler.
Samtlige spørsmål på vigselsmeldingen skal besvares så langt de passer. Brudefolkene og
vitnene skal også undertegne vigselsmeldingen. En bekreftet kopi skal returneres til
folkeregistermyndigheten senest innen tre dager, jf. forskrift om registrering og melding av
vigsel § 4.
Vigsler skal sammen med vigselsmeldingen legge ved dokumentasjon for sin
vigselsmyndighet, jf. forskrift om registrering og melding av vigsel § 5. For ordfører og
varaordfører er det tilstrekkelig med dokumentasjon på vervet.
En bekreftet kopi av skjemaet gis til brudefolkene og utgjør midlertidig vigselsattest. Endelig
vigselsattest utstedes av folkeregistermyndigheten.
Kommunen har ansvar for å føre vigselsbok med oversikt over ekteskap som er inngått i
kommunen, jf. forskrift om registrering og melding av vigsel § 1 første ledd bokstav e). Det
originale skjemaet "Prøvingsattest/Melding om vigsel/Vigselsbok", som beholdes av vigsler,
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https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-01-19-4263?q=vigselsformular
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utgjør vigselsboken. Det er ellers ikke spesifikke krav til hvordan vigselsboken skal føres eller
oppbevares.
Økonomi
Forskrift om kommunale vigsler har bestemmelser om betaling for vigsler.
Det følger av forskriften § 2 at vigselstilbudet skal være gratis for kommunens egne
innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå
ekteskap her.
Det følger av § 2 andre ledd at kommunen kan ta betaling for nødvendige merkostnader
dersom kommunen tilbyr vigsel ut over det vanlige tilbudet om tid og sted. Med vanlig tid
menes både tidspunktet for vigsel og vigselens varighet. Brudefolkene skal informeres om
kostnaden i god tid før vigselen.
Det følger av § 3 at dersom kommunen tilbyr vigsel for andre enn de som er nevnt i § 2 (egne
innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge), kan kommunen ta betaling for
nødvendige kostnader til vigselen. Brudefolkene skal informeres om kostnaden i god tid før
vigselen.
Kostnader som kan kreves dekket av kommunen etter forskriften § 2 og § 3 er for eksempel
utgifter for vigsler, transport og oppvarming av lokale. Det er ikke anledning for kommunen
til å ta betaling ut over dekning av nødvendige (mer)kostnader.
Krav om betaling for vigsler etter forskriften § 2 andre ledd og § 3, bør fastsettes i egne
bestemmelser, jf. forskriften § 4. Slike bestemmelser bør angi at det kan tas betaling, hvilke
type kostnader betalingen skal dekke og hvilke satser som gjelder for de enkelte kostnadene.
Ugyldige ekteskapsinngåelser
En vigsel er av seremoniell karakter, men en vigsel er også en offentligrettslig handling, og
vigsler har ansvar for å forvisse seg om at vilkårene for inngåelse av ekteskap er oppfylt.
Ekteskapsloven § 16 har bestemmelser om ugyldige vigsler. For at en ekteskapsinngåelse skal
være gyldig må fremgangsmåten i ekteskapsloven § 11 første ledd, jf. § 12, følges. Det
innebærer at begge brudefolkene må være til stede under vigselen, og erklære at de ønsker å
inngå ekteskap med hverandre, samt at vigsleren må erklære dem for ektefolk. Vigselen vil
være ugyldig hvis den er foretatt av en person som ikke har myndighet til å foreta vigsler.
Hvis en vigsel blir gjennomført av en kommunalt ansatt eller folkevalgt som ikke har fått
myndighet til dette av kommunestyret, vil det innebære at ekteskapet ikke er gyldig.
En vigsel vil også være ugyldig hvis det ikke forelå gyldig prøvingsattest på
vigselstidspunktet, jf. ekteskapsloven § 10.
Hvis de formelle reglene for inngåelse av ekteskap ikke er fulgt, innebærer det at ekteskapet
ikke anses for å være inngått og ekteskapet vil da heller ikke ha noen rettsvirkninger. Etter
begjæring fra en av partene, kan et ugyldig ekteskap likevel godkjennes. Det er Fylkesmannen
i Oslo og Akershus som behandler søknader om etterfølgende godkjenning av ugyldige
ekteskap. For at fylkesmannen kan gi etterfølgende godkjenning, må det foreligge «særlige
grunner», jf. ekteskapsloven § 16 andre ledd. Departementet understreker at adgangen til å gi
etterfølgende godkjenning er en unntaksregel.
5
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Departementet oppfordrer på denne bakgrunn vigsler til å være påpasselig med at
formalitetene ved vigselen blir fulgt. Vi viser i den forbindelse til den belastningen en ugyldig
ekteskapsinngåelse kan medføre for brudefolkene.
Det framgår av ekteskapsloven § 1b at ekteskap skal inngås av egen fri vilje og med eget
samtykke. Et ekteskap som ikke er inngått frivillig kan bli kjent ugyldig av domstolene, jf.
ekteskapsloven § 16 tredje ledd.
Rettskilder
Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr. 47
Forskrift om kommunale vigsler av 18. september 2017 nr. 1421
Forskrift om registrering og melding av vigsel av 20. november 1992 nr. 854
Forskrift om endring i forskrift om registrering og melding av vigsel av 18. september 2017
nr. 1422
Forarbeidene til lovendringen om overføring av vigselsmyndighet fra domstolene til
kommunen finnes i Prop. 91 L (2016-2017), kapittel 3 og Innst. 376 L (2016-2017)
Rundskriv Q-20/2016 om ekteskapsloven
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76/17

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
21.11.2017

Andre gangs behandling - søknad om tildeling av industritomt Hatteng
industriområde
Henvisning til lovverk:
Saksopplysninger
Saken var oppe i Formannskapet siste møte 11. oktober. Vedtaket her var at saken ble utsatt. Det
er nå kommet nye opplysninger i saken som her er vedalgt.
Garasjefabrikken, ved Tom Jarle Hansen (TJH) ønsker å kjøpe tomt Hatteng Industriområde,
nederst mot E6/8, 6-7 mål. Produksjonshall ca10x20 meter, og brakkerigg for kontor og mulige
hybler.
På Hatteng har kommunen problemer med å sikre vannleveranse til alle husstander slik
situasjonen er i dag. Vi er kjent med at dersom man «tapper» vann på et av de lavereliggende
områdene (Oldersletta – Hatteng industriområde) blir Brenna boligfelt tørrlagt. Kommunen har
på bakgrunn av dette ikke tillatt A. Pedersen & Sønn AS å ha tappepunkt for fylling på maskiner
på deres arealer.
Jimmi Winter som er en av medeierne av Garasjefabrikken AS har i møte med kommunen
opplyst om at de ikke vil trenge vann av betydelig mengde i deres produksjon. Det vil være
snakk om vann til «husholdning» og eventuell vask av utstyr. Det ansees at en slik tilknytning
kan godkjennes uten at konsekvensene for resterende abonnenter skal bli merkbare.
Kommunen må legge vannledning frem til tilknytningspunkt ved tomtegrense. Kostnadene med
dette burde dekkes av tomtesalg. Estimert pris: 1500 kr/m gir 1500kr/m x 200 = kr 300 000,00
Reguleringsplan for Oldersletta boligfelt er egen godkjent i kommunestyret forrige måned.
I forbindelse med denne utvidelsen vil det være nødvendig med anleggelse av ny vanntilførsel
og avløpsanlegg på Hatteng. Det vil være praktisk å la avløpsrør (og vann) gå fra tenkte boligfelt
gjennom industriområdet for å oppnå tilstrekkelig fall for avløpsrør, for så å pumpes til
slamavskilleren ved kirka. I denne forbindelse vil man kunne kreve nærliggende tomter
tilknyttet det kommunale anlegget.
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For at tomta skal få adkomst må kommunen videreføre eksisterende veg på industriområdet
frem til tenkte tomt. Det går i dag en veg som nok må oppgraderes noe mht. toppdekke og
eventuell fremtidig asfaltering. Kostnadsdekning må tenkes ved tomtesalg i feltet, eventuelt ved
andre bevilgninger. Estimerte kostnader ved utbygging. Estimert 1500 kr/m. Gir 1500 kr/m x
200 = 300 000,00. Dette er uten moms.
Da reguleringsplanen ikke har tatt høyde for infrastruktur eller tomteinndeling, vil det være
vanskelig å anslå hvor mange løpemeter infrastruktur som vil være nødvendig i feltet. Et lavt
anslag vil være 450 m for å nå alle tenkte tomter, dette gir en totalpris på infrastruktur på omlag
450 m x 6500 = kr 2 925 000. Fordeles dette på gjenstående ledige arealer: 2 925 000 / 110
000m2 = ca. 26 kr/m2. I dette regnestykket er det ikke tatt med kostnad for ny vann og avløp fra
tenkte utvidelse av Oldersletta boligfelt, men en minimumsløsning innad i industriområdet.
I søknaden har TJH fremmet forslag/ønske om hvordan tomta skal utformes. Utforming av
tomta må ta hensyn til tenkt vann- og avløpsrør. Man må også tenke på videre fradelinger på
industriområdet. Utformingen av tomta må ikke medføre at tilstøtende arealer blir ugunstig med
tanke på etablering av andre bedrifter.
I forslagene vedlagt har man prøvd å ivareta forholdene nevnt over, og samtidig gjøre tomta i
henhold til ønskene i søknaden.
Tomtepris:
I 2012 ble det gjort vedtak om å selge areal innenfor samme reguleringsplan til A. Pedersen &
Sønn AS. Viser til sak i Storfjord formannskap 28.11.2012. Prisene ble da satt til 15,50 kr/m2, i
tillegg til kr 40 000,00 per tomt. Indeksregulert blir da fastprisen på kr. 45 536 og tomteprisen
på kr. 17,70 pr. m2. Med prisen 17,70 kr/m2 vil prisen for tenkte tomt bli: 7 000 m2 x 17,70
kr/m2 = kr 123 900 pluss fastpris på kr. 45 536. Totalt kr. 169 436.
Endelig antall kvadratmeter må beregnes etter oppmåling.
Administrasjonen vil foreslå en pris på 40 kr/m2. Dette for å dekke kostnader med utbygging,
men også tidligere kostnader med regulering, og fremtidig forventede kostnader for etablering
av nytt VA-anlegg i området. Tilknytningsavgift og andre kommunale gebyrer dekkes ikke av
tomteprisen.
Rådmannens innstilling
Søknad om tildeling av tomt på industriområde fra Garasjefabrikken AS ved Tom Jarle Hansen
datert 6. oktober 2017 innvilges med følgende underpunkter:
1. Endelig størrelse og utforming av tomt fastsettes av Rådmannen.
2. Tilsagn om tomt gjelder i to-2 år fra vedtaksdato.
3. Er det ikke igangsatt og dokumentert tiltak ihht søknad innen to år fra vedtaksdato oppheves
vedtaket. Med dokumentasjon skal det foreligge et budsjett, tegninger for utbyggingen samt
finansieringsplan for dette underskrevet av tiltakshavers bankforbindelse.
4. Det vil ikke bli tillatt boliger i industriområdet.
5. Tomta vil bli krevd påkoblet kommunalt vann- og avløpsnett når dette anlegges i
industriområdet.
6. Pris: _____ kr/m2
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From: Tom Jarle Hansen [mailto:tjh@garasjefabrikken.no]
Sent: Thursday, October 5, 2017 10:06 PM
To: Post Storfjord <post@storfjord.kommune.no>
Subject: Ønske om kjøp at tomt på Hatteng
Hei.
Viser til møte med Næringssjefen om kjøp av tomt for utvikling av bedriften på Hatteng.
Samt samtaler med Ordføreren i Kommunen.
Garasjefabrikken as er etablert i 2017 for å bygge Garasjer, boder, spikertelt og annen type driftsbygninger.
Konseptet går ut på at vi håndterer alle aktivitetene i prosessen, dette er en av forutsetningen for å kunne levere
konkurransedyktige priser og kvalitet på bygg.
Vi har også Elektro Installatør bedrift Polarlys Elektro as.
Vi har egen maskinpark med lastebil, Gravemaskin, kranbil og utstyr for å bygge elementene. En av hensikten er
å kunne ha lager så vi kan pakke alt på bilene som henter byggene.
Vi har ansatte som er faglig kvalifisert for å håndtere prosessene. Det er Gravemaskinførere, murere, snekkere,
elektrikere og ansatte i administrasjon som er kvalifisert for oppgavene.
Vi markedsfører produktene i hele Nord Norge og er startet markedsføring i Trondhjem og Nordland også.
Det har gått over all forventning med salg og levering av byggene.
Pr. nå med alle 12 ansatte og dette vil være økende fremover, vi omsetter ca. for 1,5-2 mill pr. mnd.
Byggene produseres nå i Storfjord kommune før dem transporteres ut til kundene. Så største delen av jobben
utføres her i kommunen.
Vi ønsker å fortsette produksjonen i Storfjord kommune og har sett oss ut at Hatteng kan være et godt alternativ
å bygge bedriften opp i.
For å kunne håndtere den store mengden jobb må det bygges et produksjonslokale, dette har vi kritisk behov for
veldig fort så det har vært flott om vi kunne få til noe nå.
Vi ser for å kunne bygge i høst et bygg så vi klarer oss gjennom vinteren for produksjon av byggene.
Ønske type tomt:
 Kunne bygge lager og ha parkering til biler og maskiner
 Produksjonslokaler, ser opp til 1000 kvm på sikt
 Kunne bygge administrasjon og kontor lokaler
 Kunne ha ansatte boende på området i hybler når dem jobber turnus for produksjon
 Plass til større lastebiler inn på området for å kunne laste byggene, må ha plass til en del vei i området.

Send gjerne på mail svar om det er mulig.

Tom Jarle Hansen
Garasjefabrikken as
Mobil: +47 90 73 52 41
E-post: tjh@garasjefabrikken.no
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Forslag tomt Hatteng
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Fra: Tom Jarle Hansen (tjh@garasjefabrikken.no)
Sendt: 16.10.2017 15:44:44
Til: Post Storfjord
Kopi:
Emne: VS: Ønske om kjøp at tomt på Hatteng
Vedlegg: image003.jpg;image004.jpg;Forslag tomt Hatteng.pdf
Hei.
I tillegg til denne søknaden så ønsker vi å spesifisere mer.
Det jobbes med fullskala byggevarebutikk på Hatteng, vi er i dialog med etablerte byggevarekjeder som vi kan
samarbeide med.
Om vi ikke kommer i mål med dette nå, så vil vi uansett starte utsalg.
Vi er i dialog med leverandører på materiell, verktøy, skruer og alt som er nødvendig å kunne tilby kunder.
Vi har et god grunnlag med utsalg fra start, butikken vil være leverandør til Garasjefabrikken as hvor det er
beregnet innkjøp av varer 2018 på ca. 7.000.000,‐ bare fra 1 kunde.
Vi har et ønske om å kunne ha boligbrakker på tomten, men er ikke noe krav om det er problematisk.
Vi vil kunne finne andre alternativer for å kunne tilby boplasser til arbeidsfolk.
Vi satser også å finne nye ansatte som er bosatt i nærområdet eller ønsker å etablere ser her.
Det er også store kostander med fremføring av vann til området.
Vi har selv utstyr, Gravemaskin og kompetanse og vil føre vannet frem til byggene vil bygger.

Oppbyggingen av firmastrukkturen vil være følgende:
1: Holdingsselskap nytt. Navn Basar Invest as holdingsselskap og investeringer
Eier
Tom Jarle Hansen 60% Daglig leder og styreleder
Tina Strand Winther 20% vara
Kathrine Strand Winther 20%
Adresse Karlsvognvegen 15
9024 Tomasjord
Dette selskapet blir å stå som eiere av 50% av aksjene i Basarbygg as.
Jimmy Erik Winther og Sondre Winther
Stormyra 12 9143 Skibotn
Dem blir å eie de resterende 50% i Basarbygg as
2: Nytt eiendomsselskap navn Basarbygg as som vil drive med salg byggevarer og eiendomsinvesteringer
Ledelse:
Daglig Leder Tom Jarle Hansen
Styreleder Tom Jarle Hansen
Vara Sondre Winther
Nytt profesjonelt styre vil være på plass i 2018

Basarbygg vil stå som eiere av eiendommer, tomter etc.
Basarbygg vil stå som 100% eiere av Garasjefabrikken as, det vil bli nytt profesjonelt styre i Garasjefabrikken as i
2018.
Basarbygg vil stå som 100% eiere av Polarlys Elektro as

Adresse til selskapene er

33

skibotsveien 384
9143 Skibotn
Vi ønsker fort en avklaring om dere ønsker å være med at vi får etablert oss på Hatteng.
Om vi ikke får noe avklaringer innen rimelig tid her så har vi andre alternativer vi vurdere også.

Tom Jarle Hansen
Daglig Leder
Garasjefabrikken as
Mobil: +47 90 73 52 41
E‐post: tjh@garasjefabrikken.no

Fra: Tom Jarle Hansen [mailto:tjh@garasjefabrikken.no]
Sendt: torsdag 5. oktober 2017 22.06
Til: 'post@storfjord.kommune.no' <post@storfjord.kommune.no>
Emne: Ønske om kjøp at tomt på Hatteng
Hei.
Viser til møte med Næringssjefen om kjøp av tomt for utvikling av bedriften på Hatteng.
Samt samtaler med Ordføreren i Kommunen.
Garasjefabrikken as er etablert i 2017 for å bygge Garasjer, boder, spikertelt og annen type driftsbygninger.
Konseptet går ut på at vi håndterer alle aktivitetene i prosessen, dette er en av forutsetningen for å kunne levere
konkurransedyktige priser og kvalitet på bygg.
Vi har også Elektro Installatør bedrift Polarlys Elektro as.
Vi har egen maskinpark med lastebil, Gravemaskin, kranbil og utstyr for å bygge elementene. En av hensikten er å
kunne ha lager så vi kan pakke alt på bilene som henter byggene.
Vi har ansatte som er faglig kvalifisert for å håndtere prosessene. Det er Gravemaskinførere, murere, snekkere,
elektrikere og ansatte i administrasjon som er kvalifisert for oppgavene.
Vi markedsfører produktene i hele Nord Norge og er startet markedsføring i Trondhjem og Nordland også.
Det har gått over all forventning med salg og levering av byggene.
Pr. nå med alle 12 ansatte og dette vil være økende fremover, vi omsetter ca. for 1,5‐2 mill pr. mnd.
Byggene produseres nå i Storfjord kommune før dem transporteres ut til kundene. Så største delen av jobben
utføres her i kommunen.
Vi ønsker å fortsette produksjonen i Storfjord kommune og har sett oss ut at Hatteng kan være et godt alternativ å
bygge bedriften opp i.
For å kunne håndtere den store mengden jobb må det bygges et produksjonslokale, dette har vi kritisk behov for
veldig fort så det har vært flott om vi kunne få til noe nå.
Vi ser for å kunne bygge i høst et bygg så vi klarer oss gjennom vinteren for produksjon av byggene.
Ønske type tomt:
· Kunne bygge lager og ha parkering til biler og maskiner
· Produksjonslokaler, ser opp til 1000 kvm på sikt
· Kunne bygge administrasjon og kontor lokaler
· Kunne ha ansatte boende på området i hybler når dem jobber turnus for produksjon
· Plass til større lastebiler inn på området for å kunne laste byggene, må ha plass til en del vei i
området.
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Send gjerne på mail svar om det er mulig.

Tom Jarle Hansen
Garasjefabrikken as
Mobil: +47 90 73 52 41
E‐post: tjh@garasjefabrikken.no

35

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2017/294 -24

Arkiv:

L12

Saksbehandler: Trond-Arne Hoe
Dato:

12.11.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
77/17

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap
Storfjord kommunestyre

Møtedato
21.11.2017

Skibotn kirkegård - budsjettbehandling av utbyggingsalternativer
Henvisning til lovverk:
Saksopplysninger
Reguleringsplan for Skibotn kirkegård har blitt utarbeidet av landskapsarkitekt MNLA Roger
Tokle AS. Her er det også tatt frem en kirkegårdsplan og et kostnadsoverslag over en full
utbygging i henhold til denne.
Reguleringsplanen ble egengodkjent i kommunestyret 25. oktober d.å. I begynnelsen av 2018
skal prosjektet ut på anbud.
Vedlagte dokumenter beskrevet tre alternative utbygginger av kirkegården. Administrasjon har i
sammenheng med fremlagt budsjett valgt en utbygging kalt alt. 2. Dvs. frem til gul strek i
tegning 2,2. Politikerne får her innsyn i de tre alternativene og anledning til å vurdere disse.
Vurdering
Etter først å ha fått pris på full utbygging ble administrasjon enige med kirkeverge og arkitekten
at vi får pris på tre alternative utbygginger. En minimumsutbygging, en medium og en full
utbygging. Alle disse er her vedlagt.
I budsjettforslaget som er lagt fram har en tatt med en medium utbygging. Steingjerde er tatt ut,
og et rimeligere gjerde er foreslått. Redskaps hus og klokketårn er medtatt.
Rådmannens innstilling





Skibotn kirkegård bygges ut i henhold til alternativ 2 med ca 500 ordinære plasser.
Redskaps hus og klokketårn medtas.
Parkering medtas
Steingjerde erstattes med et ordinært gjerde.
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Roger Tokle AS

Rev. 02.10.2017
Skibotn kirkegård, utvidelse. Kostnadsoverslag 1. etappe, dat. 20.06.2017
Storfjord kirkelige fellesråd

Utvidelse for 200 - 250 nye kistegraver, ny tilkomst, parkering og driftsavdeling
20

Enhet

Mengde

RS
RS

Bygning generelt,
Riving og bygging av ny driftsbygning,
inkl. avløp, vann og EL
Støpul/klokketårn

7

Utendørs

71

Bearbeidet terreng
Utsetting, arbeidsstikking
Riving og fjerning av eksisterende gjerde og port
Sammenkjøring av torva/humuslaget på parkering
og driftsavdeling, til kompostering driftsavd.
Fjerning av trær og røtter på nye driftsveger og
parkering og drifsavdeling.

Enh.pris

Sum

1

1 500 000

1 500 000

1

250 000

250 000

RS
m

284

250

25 000
71 000

m2

2050

35

71 750

m2

2300

40

92 000

Utendørs konstruksjoner
Nytt midlertidig flettverksgjerde 1. etappe mot sør
Nytt steingjerde, tosidig, høyde 90 cm
Port med stolper
Skjermvegger mot driftsavdelingen
Port med stolper
Div. båser og dekke mv. på driftsavdlingen

m
m
stk
m
stk
RS

96
230
1
58
1

Utendørs røranlegg
Gravplass vannforsyning, legges i felles grøft
Utendørs fontener og springvann (vannposter)

m
stk

70
2

400
60 000

28 000
120 000

74
744

Utendørs elkraft
Utenførs kabler elektro
Lys m/stolpe, fundament og armatur, komplett
Strømuttak for tineapparater ved vannpost

m
stk
stk

175
5
1

180
30 000
50 000

31 500
150 000
50 000

76

Veger og plasser
Kantstein i granitt mot vest mot kirkegården
Torva/lyngen/markdekket tas forsiktig av på nye
driftsveger og legges på plass andre steder på
kirkegården der det mangler
Driftsveger, bredde 3 meter, sjakting 35 cm .
Adkomst, parkerings og driftsavd., sjakting 40 cm
Driftsveger, bærelag og toppdekke
Parkeringspl. og driftsavd., bærelag og toppdekke
Belegg hovedinngang

m

110

1 400

154 000

m2
m2
m2
m2
m2
m2

825
1245
1625
825
2 050
135

125
40
50
225
250
1 100

103
49
81
185
512
148

RS
stk
RS

56

1 100

72

73

77
773

Parker og hager
Parkmessigbehandli. av eksist trær og bunnveg.
Utstyr. Fastmerker for gravfelt, inkl. innmåling
Utstyr. Benker. Avfallsbeholdere etc.
SUM
Felleskostnader, 10% (rigg, drift), avrunding
ENTREPRISEKOSTNADER

4
20
2
25
60

850
000
000
200
000
000

81
920
20
127
25
60

600
000
000
600
000
000

125
800
250
625
500
500

20 000
61 600
50 000

4 989 850
500 150
5 490 000

580 Skibotn kirkegård, utvidelse
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Roger Tokle AS

Storfjord kirkelige fellesråd

Skibotn kirkegård, utvidelse. Kostnadsoverslag alternativ 2, dat. 29.09.2017
Utvidelse for 200 - 250 nye kistegraver, ny tilkomst, parkering og driftsavdeling
20

Enhet

Mengde

RS
RS

Bygning generelt,
Riving og bygging av ny driftsbygning,
inkl. avløp, vann og EL
Støpul/klokketårn

7

Utendørs

71

Bearbeidet terreng
Utsetting, arbeidsstikking
Riving og fjerning av eksisterende gjerde og port
Sammenkjøring av torva/humuslaget på parkering
og driftsavdeling, til kompostering driftsavd.
Fjerning av trær og røtter på nye driftsveger og
parkering og drifsavdeling.

Enh.pris

Sum

1

1 500 000

1 500 000

1

250 000

250 000

RS
m

284

250

50 000
71 000

m2

2050

35

71 750

m2

3280

40

131 200

Utendørs konstruksjoner
Nytt midlertidig flettverksgjerde 1. etappe mot sør
Nytt steingjerde, tosidig, høyde 90 cm
Port med stolper
Skjermvegger mot driftsavdelingen
Port med stolper
Div. båser og dekke mv. på driftsavdlingen

m
m
stk
m
stk
RS

94
326
1
58
1
1

Utendørs røranlegg
Gravplass vannforsyning, legges i felles grøft
Utendørs fontener og springvann (vannposter)

m
stk

70
2

400
60 000

28 000
120 000

74
744

Utendørs elkraft
Utenførs kabler elektro
Lys m/stolpe, fundament og armatur, komplett
Strømuttak for tineapparater ved vannpost

m
stk
stk

265
10
3

180
30 000
50 000

47 700
300 000
150 000

76

Veger og plasser
Kantstein i granitt mot vest mot kirkegården
Torva/lyngen/markdekket tas forsiktig av på nye
driftsveger og legges på plass andre steder på
kirkegården der det mangler
Driftsveger, bredde 3 meter, sjakting 35 cm .
Adkomst, parkerings og driftsavd., sjakting 40 cm
Driftsveger, bærelag og toppdekke
Parkeringspl. og driftsavd., bærelag og toppdekke
Belegg hovedinngang

m

110

1 400

154 000

m2
m2
m2
m2
m2
m2

1800
2215
1625
1 800
2 050
135

125
40
50
225
250
1 100

225
88
81
405
512
148

RS
stk
RS

124

1 100

136 400
50 000

72

73

77
773

Parker og hager
Parkmessigbehandli. av eksist trær og bunnveg.
Utstyr. Fastmerker for gravfelt, inkl. innmåling
Utstyr. Benker. Avfallsbeholdere etc.
SUM
Felleskostnader, 10% (rigg, drift), avrunding
ENTREPRISEKOSTNADER

4
20
2
25
60

850
000
000
200
000
000

79
1 304
20
127
25
60

900
000
000
600
000
000

000
600
250
000
500
500

6 137 400
612 600
6 750 000

580 Skibotn kirkegård, utvidelse
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Roger Tokle AS

Rev. 29.09.2017
Skibotn kirkegård, utvidelse. Kostnadsoverslag full utbygging. 20.06.2017
Utvidelse for ca. 830 nye kistegraver, urnegraver ny tilkomst, parkering og driftsavdeling
20

Enhet

Mengde

RS
RS

Bygning generelt,
Riving og bygging av ny driftsbygning,
inkl. avløp, vann og EL
Støpul/klokketårn

7

Utendørs

71

Bearbeidet terreng
Utsetting, arbeidsstikking
Riving og fjerning av eksisterende gjerde og port
Sammenkjøring av torva/humuslaget på parkering
og driftsavdeling, til kompostering driftsavd.
Fjerning av trær og røtter på nye driftsveger og
parkering og drifsavdeling.
Riving av gjerde mot 1. etappe

Enh.pris

Sum

1

1 500 000

1 500 000

1

250 000

250 000

RS
m

284

250

75 000
71 000

m2

2050

35

71 750

m2
m

4000
95

40
250

160 000
23 750

Utendørs konstruksjoner
Nytt midlertidig flettverksgjerde 1. etappe mot sør
Nytt steingjerde, tosidig, høyde 90 cm
Port med stolper
Skjermvegger mot driftsavdelingen
Port med stolper
Div. båser og dekke mv. på driftsavdlingen

m
m
stk
m
stk
RS

96
492
1
58
2

Utendørs røranlegg
Gravplass vannforsyning, legges i felles grøft
Utendørs fontener og springvann (vannposter)

m
stk

190
4

400
60 000

76 000
240 000

74
744

Utendørs elkraft
Utenførs kabler elektro
Lys m/stolpe, fundament og armatur, komplett
Strømuttak for tineapparater ved vannpost

m
stk
stk

375
15
3

180
30 000
50 000

67 500
450 000
150 000

76

Veger og plasser
Kantstein i granitt mot vest mot kirkegården
Torva/lyngen/markdekket tas forsiktig av på nye
driftsveger og legges på plass andre steder på
kirkegården der det mangler
Driftsveger, bredde 3 meter, sjakting 35 cm .
Adkomst, parkerings og driftsavd., sjakting 40 cm
Driftsveger, bærelag og toppdekke
Parkeringspl. og driftsavd., bærelag og toppdekke
Belegg hovedinngang

m

110

1 400

154 000

2595
3015
2050
2 550
2 050
135

125
40
50
225
250
1 100

324
120
102
573
512
148

210

1 100

60 000
231 000
100 000

72

73

77
773

m2
m2
m2
m2
m2
m2

Parker og hager
Parkmessigbehandl. av eksist trær og bunnvegtasj. RS
Utstyr. Fastmerker for gravfelt, inkl. innmåling
stk
Utstyr. Benker. Avfallsbeholdere etc.
RS
SUM
Felleskostnader, 10% (rigg, drift),avrunding
ENTREPRISEKOSTNADER

4
20
2
25
60

850
000
000
200
000
000

81
1 968
20
127
50
60

600
000
000
600
000
000

375
600
500
750
500
500

7 769 425
780 575
8 550 000

580 Skibotn kirkegård, utvidelse

39

Tegning nr.

je
re n d e g
eksiste

2

nes

rde fjer

70
nytt mid
lertidig
gjerde

lys
vannpost

nytt gjerde

99
62

utskriftsformat i m= 1:500: A2

plan

Storfjord kommune:

nytt gjerde

pe
grense 1. etap

Skibotn kirkegård, utvidelse. Forprosjekt 1. etappe
Landskapsarkitekt MNLA Roger Tokle AS
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målestokk 1:500
dato: 16.06.2017
rev. B 02.10.2017

tppe 2
Grense ae

Tegning nr.

-gjerde
ny steinmur/

jerd
re n d e g
eksiste

E

I

Midlertidig

III

I
U1

flettverksg

U2

2.2

s

ny steinmur/-gjerde

A

M

e fjerne

IV

jerde

II
F

H
Port

nytt gjerde

mur/steingjerde

Forplass

driftsbygg

støpul

Driftsavdeling

HC
Parkering, 40 plasser

utskriftsformat i m= 1:500: A2

Forplass

Storfjord kommune: Skibotn kirkegård, utvidelse. Forprosjekt alternativ 2
Landskapsarkitekt MNLA Roger Tokle AS
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målestokk 1:500
dato: 02.10.2017
rev.

6412 MOLDE
Mobil:

Foretaksregisteret:
NO 946 440 965 MVA

NOTAT 1

Til:

Trond Arne Hoe

Deres ref.:
Dato:

02.10.2017

Prosjekt:
Sak:

Skibotn kirkegård
Alternative byggetrinn

Viser til E-post av 28.09.2017.
Da har jeg utarbeidet kostnadsoverslag og revidert kostnadsoverslag for 1. etappe, alternativ 2 og
full utbygging iht. vedlegg.
En vesentlig endring i alternativene er nå at det er kostnadsberegnet med skråparkering (for alle)
og en innkjørsel og en utkjørsel. Skråparkeringen tar 465 m2 større areal en vinkelrett parkering
og en av-/innkjørsel.
En annen vesentlig endring i alternativene er at det er regnet med en 90 cm høy tosidig steinmur
rundt kirkegården unntatt mot sør. Jeg anbefaler gjerne en slik mur, men må gjøre oppmerksom
på kostnaden. Kommunen har gratis stein på lager, men jeg kjenner jeg ikke til om den er godt
egnet til formålet. Jeg ser for meg en natursteinsmur uten bruk av betong, men det finnes også
gode løsninger der man kan mure og ev. bruke skjult betong. Uansett er prisen usikker.
I kostnadsoverslagene er også tatt med riving og bygging av driftsbygning. Bygningen er tegnet
med 75 m2 og det er brukt kr. 20 000,- i m2-pris. Størrelse, innhold og standard (kvalitet) vil
avgjøre prisen.
En støpul er også medtatt i overslaget. En slik konstruksjon kan gjøres enkel, men kan også
bygge flotte saker.

Vennlig hilsen
Roger Tokle

Kopi:

Siv Asplund, kirkevergen

PARKER OG HAGER – TORG OG GÅGATER – BOLIGOMRÅDER – FRILUFTSOMRÅDER – SKOLER OG BARNEHAGER – IDRETTSANLEGG
GRAVLUNDER/KIRKEGÅRDER – STEINBRUDD/GRUSTAK – INDUSTRIOMRÅDER – FORMGIVNING OG NATURTILPASNING
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6412 MOLDE
Mobil:

Foretaksregisteret:
NO 946 440 965 MVA

NOTAT 1

Til:

Trond Arne Hoe

Deres ref.:
Dato:

13.11.2017

Prosjekt:
Sak:

Skibotn kirkegård
Alternativ 2, gravoversikt

Viser til E-post av i dag:
kistegraver

urnegraver

Etappe 1
Utvidelse felt II
III
IV
Sum etappe 1:

76
80
124
280

Tillegg etappe 2
Felt F
Felt E, andre religioner
Urnegravefelt U1
Anonyme graver
Sum etappe 2:

232
66
298

83
5
88

Tillegg etappe 3:
Felt I
Felt H
U2, gjøres om til kistegraver
Minnelund
Sum etappe 3

76
103
60
239

10
10

Totalt, hele utvidelsen

817

98

Da er felt G med plass til ca. 90 graver ikke tatt til fordel parkeringsplass.

Vennlig hilsen
Roger Tokle
PARKER OG HAGER – TORG OG GÅGATER – BOLIGOMRÅDER – FRILUFTSOMRÅDER – SKOLER OG BARNEHAGER – IDRETTSANLEGG
GRAVLUNDER/KIRKEGÅRDER – STEINBRUDD/GRUSTAK – INDUSTRIOMRÅDER – FORMGIVNING OG NATURTILPASNING
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2017/352 -14

Arkiv:

151

Saksbehandler: Gunnar Folden Grundetjern
Dato:

13.11.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
78/17

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap
Storfjord kommunestyre

Møtedato
21.11.2017

Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for Storfjord kommune 2018
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Brev fra Avfallsservice AS - Renovasjon og slamgebyrer 2018
2 Gebyrregulativ og betalingssatser 2018 (ettersendes)

Saksopplysninger
Gebyrer og betalingssatser har tidligere år vært en del av budsjettvedtaket. Fra og med budsjettåret
2017 ble det fremmet egen sak om endringer i gebyrer og betalingssatser som er innarbeidet i
budsjettet. 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 for renovasjon og slam er basert på vedtak i styret for Avfallsservice AS.
Renovasjonsgebyrene er økes med 1,0 %, mens gebyr for slamtømming er økt med 2 %. Disse
gebyrene er også underlagt selvkostprinsippet og etterberegning gjøres årlig ved
regnskapsavslutningen.
Satser for skolefritidsordning er økt med 2,6%. Satsen for barnehageplass er satt til makspris fastsatt
av staten. Satser for kulturskole er økt med 2,6%. Sats for utstyrslån med tekniker er også økt med
2,6%.
Satser for egenbetaling praktisk bistand er oppjustert med anslått deflator på 2,6% på de enkelte
inntektsintervallene bortsett fra det laveste. Trygghetsalarmer har uendret betalingssats.
Matombringing er uendret.
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Korttidsopphold, dag-/nattopphold og langtidsopphold følger forskrift om egenandel i kommunale
helse- og omsorgstjenester
Priser for kopiering og laminering holdes uendret

Rådmannens innstilling
Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2018 vedtas ihht vedlegg 2 «Gebyrregulativ og
betalingssatser»
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2017/352 -13

Arkiv:

151

Saksbehandler: Gunnar Folden Grundetjern
Dato:

13.11.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
79/17

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap
Storfjord kommunestyre

Møtedato
21.11.2017

Budsjett 2018 økonomiplan 2018-2021

Vedlegg
1 1 Rådmannens forslag budsjett 2018 økonomiplan 2018-2021
2 2 Rådmannens budsjettforslag med tiltak
3 3 Økonomisk oversikt drift
4 4 Budsjettskjema 1A
5 6 Nettorammer pr etat
6 7 Kontrollutvalgets budsjettvedtak 2018
7 8 Menighetsrådets budsjett 2018
8 9 Etatenes budsjettkommentarer
9 10 Budsjettskjema 1B
10 5 Investeringsprogrammet 2018-2021

Saksopplysninger
Rådmannen legger med dette fram budsjettforslag for 2018 og økonomiplan for perioden 20182021 i balanse med innarbeidet forslag til nye tiltak. Kommentarer og talldel danner
forutsetninger for forslaget og følger saken som vedlegg det vises til vedlegg i saken.
Rådmannens innstilling
1. Skattevedtak 2018
1.1. For eiendomsskatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf
eigedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c. Den alminnelige
eiendomsskattesatsen for skatteåret 2018 er 7 promille jf esktl §11 første ledd.
1.2. Eiendomsskatten skrives ut i 2 terminer, jf esktl § 25 første ledd. Første termin har
forfall 20. april og andre termin har forfall 20. oktober
1.3. Det kommunale skatteøret for 2018 fastsettes til 11,8 % ved utskrivning av
forskuddsskatt og etterskuddsskatt, eller til høyeste lovlige sats.
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2. Budsjettvedtak 2018
2.1. Det foretas følgende økninger og/eller reduksjoner i tjenesteomfang/avvikling av
tjenester tilsvarende:
2.1.1. Reduksjon av 80 % hjemmel lærer voksenopplæring fra 1.1.2018
2.1.2. Reduksjon av 100 % lærerstilling Hatteng Skole fra 1.8.2018
2.1.3. Reduksjon av 100 % lærerstilling Skibotn Skole fra 1.8.2018
2.1.4. Opprette 100 % læringstilling Skibotn skole, lærer i tiltak fra 1.1.2018 til
31.07.2020
2.1.5. Opprette 100 % lærerstilling Skibotn, lærer på topp fra 1.8.2018 – finansiert med
sykepengerefusjoner
2.1.6. Opprette 100 % lærerstilling Hatteng, lærer på topp fra 1.8.2018 – finansiert med
sykepengerefusjoner
2.1.7. Reduksjon fra 50 % til 30 % hjemmel for boligrådgiver fra 1.7.2018. Hjemmelen
overføres samtidig fra NAV til sentraladministrasjonen
2.2. Andre varige driftsendringer
2.2.1. For å imøtekomme normtallet i barnehagene knyttet til pedagogisk personell
ansettes det barnehagelærere i stedet for assistenter/fagarbeidere. Forventet
kostnadsøkning 230 000 i 2018 og ytterligere 370 000 for årene 2019-2021
2.2.2. Overføring til Storfjord kirke v/ fellesrådet økes med 140 000 pr år.
2.2.3. Fra 2019 søkes det innført hjelpepersonell ved legevakten utenfor ordinær
arbeidstid. Økt kostnad med legevaktsamarbeidet fra 1.1.2019 er 210 000
2.2.4. Kostnadsøkning interkommunal legevaktsentral fra 1.1.2019 er kr 106 418 pr år
2.2.5. For å imøtekomme økt behov innenfor PU-tjenesten settes det av kr 459 000 i
2018, kr 601 000 i 2019, 701 000 i 2020 og 801 000 i 2021
2.2.6. For å imøtekomme økte kostnader innenfor avlastning etter en høyesterettsdom,
økes budsjettet med kr 120 000 pr år
2.2.7. Reduksjon av rammer for å imøtekomme forventning om 0,5 % effektivisering
med 721 042 i 2018 og 1 285 474 i årene 2019-2021
2.3. Andre midlertidige driftsendringer
2.3.1. Det settes av kr 200 000 til engangstiltak innenfor oppvekst og kulturetaten
fordelt på følgende tiltak
2.3.1.1. Ekskursjoner Hatteng Skole kr 30 000
2.3.1.2. Newton Rom Skjervøy kr 15 000
2.3.1.3. Ekskursjoner Skibotn skole kr 25 000
2.3.1.4. Inventar og utstyr Skibotn skole kr 30 000
2.3.1.5. Innredning av mediatek Hatteng skole kr 30 000
2.3.1.6. Utstyr Oteren barnehage kr 30 000
2.3.1.7. Utstyr Furuslottet barnehage kr 26 000
2.3.1.8. Økning driftsavtale Nord-Troms Museum kr 9 779
2.3.1.9. Økning driftstilskudd Halti Kvenkultursenter kr 3 500
2.3.2. Det settes av kr 200 000 til engangstiltak innenfor forebyggende avdeling som
skal gå til finansiering av ekstrahjelp innen rus og psykiatri.
2.3.3. Storfjord kommune deltar på KS sitt digitaliseringsprosjekt med utgift i 2019 på
kr 37 400,2.3.4. I forbindelse med innføring av ny personvernlov settes det av kr 27 600 til
prosjektutgifter
2.3.5. Til rydding av arkivet på Oteren settes det av kr 35 000
2.3.6. For å avhjelpe på Åsen omsorgsenter fram til det nye senteret står klart settes det
av kr 300 000 til ekstrahjelp kveld og helg
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2.3.7. For å styrke hjemmetjenesten fram til omsorgsboliger er på plass settes det av kr
584 000 til ekstrahjelp – dette inkluderer kr 200 000 som er tilført avdelingen til
engangstiltak 2018
2.3.8. 40 % stilling integreringsveileder NAV videreføres i 2018
2.3.9. Det settes av kr 75 000 for innkjøp av arbeidstøy til overflateredning i 2018
2.3.10. Det opprettes en prosjektstilling 100 % innenfor driftsavdelingen for årene 20182019. Stillingens hovedoppgaver er oppmåling, fradeling og matrikkelføring.
2.3.11. Det settes av kr 30 264 til vedlikehold vei Olderbakken – finlandskrysset
2.3.12. Det settes av kr 30 000 til full-finansiering av prosjektstilling boligkonsulent fram
til 30.04.2018
2.3.13. Det settes av kr 14 736 til administrering av sosialhjelpsmottakere som har
aktivitetsplikt.
2.4. Driftsbudsjettet vedtas med følgende nettorammer for 2018 ihht vedlegg 10
budsjettskjema 1B. Nettorammene inkluderer forslag til nye tiltak
Rammeområder
Politisk aktivitet
Sentraladministrasjonen
Oppvekst og Kultur
Helse, pleie og omsorg og NAV
Næring
Kraftsalg
Plan og drift
Drift – bygg
Finans

2018
1 911 262
12 917 544
48 663 535
67 224 575
3 587 242
-5 498 380
7 533 440
7 599 830
-2 895 059

3. Det vedtas et investeringsprogram iht vedlegg 5 på kr 103 561 000
3.1. Investeringene for 2018 finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler kr 15 830 000 bruk
av tilskudd kr 40 216 000, bruk av mva komp kr 12 435 000. Det tas opp nytt lån til
sammen kr 33 080 000 til finansiering av investeringsporteføljen
3.2. Det tas opp startlån til videreformidling inntil kr 8.000.000 i 2018
3.3. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptaket på kr
33 080 000 for 2018 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 2018 ved
behov.
4. Økonomiplan for 2018-2021
4.1. Økonomiplan vedtas for de kommende 4 år med de oppførte rammene i tabellen under
som er i henhold med vedlegg 10.
Rammeområder
2018
2019
2020
2021
Politisk aktivitet
1 911 262
2 228 150
2 671 281
2 671 281
Sentraladministrasjonen
12 917 544 12 679 437 12 541 788 12 541 788
Oppvekst og Kultur
48 663 535 46 765 655 46 007 553 45 698 553
Helse, pleie/omsorg og NAV
67 224 575 65 947 103 65 271 307 65 371 307
Næring
3 587 242
3 520 522
3 495 423
3 495 423
Kraftsalg
-5 498 380
-6 198 380
-6 198 380 -6 198 380
Plan og drift
7 533 440
7 056 144
6 315 997
6 315 997
Drift – bygg
7 599 830
6 708 191
6 155 520
6 155 520
Finans
-2 895 059
-2 120 280
-2 120 280 -2 120 280
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4.2. Det vedtas en investeringsramme for årene 2019-2021 ihht vedlegg 5 med
4.2.1. 2019: kr 53 500 000
4.2.2. 2020: kr 29 335 650
4.2.3. 2021: kr 19 250 000
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Budsjett 2018 Økonomiplan 2018-2021

RÅDMANNENS FORSLAG
08.11.2017 (UTKAST)

BUDSJETT 2018
ØKONOMIPLAN 2018-2021
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side 1

Budsjett 2018 Økonomiplan 2018-2021

1 Innledning
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.
Økonomiplanen har sin basis i budsjett for inneværende år, og første år i planen er kommende
budsjett (2018). I årsbudsjettet vedtas bevilgninger og rammer som politikerne prioriterer, og det
viser hva som er påregnelige utgifter og inntekter i budsjettåret. Økonomiplanen frem mot 2021
omfatter antatte driftsutgifter og nye investeringer, og som igjen angir styringsretning.
Økonomiske og tjenesteutfordringer
Storfjord kommune har høyere egeninntekter enn sammenlignbare småkommuner, men har
samtidig et høyere driftsnivå enn de fleste av kommunene i fylket. Ingen realvekst i
rammeoverføringene, relativt lave kraftpriser, og varslede reduksjoner i eiendomsskatten på
kraftverk/maskiner, resulterer i at økonomien fremdeles blir hardt presset fremover. En noe
fremoverlent investeringstakt og derav økte kapital- og driftsutgifter, nye statlige pålegg, samt
demografiendringer gjør at kommunen utfordres til å måtte vurdere større interne driftsendringer
og omprioritering av totalbudsjettet. Et større initiativ til interkommunalt samarbeid er
nødvendig.
Inneværende økonomiplan gir bud om utfordrende investeringer i omsorgssektoren. Det tvinger
seg frem store investeringer innen veg, vann og avløp. Kirkegårdene våre må utvides.
Uteområdene på skolene bør også få et løft. Boliger må bygges, andre bygg må renoveres. Når
det velges et noe høyere velferdstilbud på våre tjenester, så resulterer det i mindre muligheter for
innsatsen på vedlikehold. Det er ikke sagt ofte nok, hvor lite lønnsomt det er å velge bort
vedlikeholdet.
Utfordringsbildet
-

Liten endring i innbyggertallet, det blir dramatisk flere eldre

-

Rammetilskuddet til småkommunene ser ut til å reduseres

-

Nye oppgaver overføres til kommunene uten tilstrekkelig finansiering

-

Kraftkommunenes ekstrainntekter er under press

-

Et distriktsbasert, og relativt sett svakt og sårbart næringsliv

-

Mangel på utleieboliger

-

Krav til omprioritering av totalbudsjettet begrunnet i økonomi og demografi

-

Kommunens attraktivitet - kommunebarometeret 2016 plasserer Storfjord i nedre del av
norske kommuner (276. plass)
side 2
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-

Rekruttering av kompetent arbeidskraft, særlig utfordrende i helse og omsorg

-

Høyt sykefravær

-

Mer robuste IT-tjenester – digitalisering – fiber til «alle»

Økonomisk situasjon
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%), redusere bruken av kraftinntektene til vanlig drift, gjør at tjenestene ytterligere må
tilpasses nye og mindre rammer. Nye oppgaver tilføres kommunene, og man er sjelden enige om
det følger tilstrekkelig finansiering med. Kommunene må igjen tenke nytt, herunder gjøre større
alvor av interkommunale løsninger og samarbeid på flere områder enn hittil. Det er tilsynelatende
fornuftig så langt å vurdere større grad av samarbeid med Balsfjord, fordi vi ligger «nærmere»
Nordkjosbotn/Storsteinnes enn Olderdalen eller Storslett. I andre sammenhenger har også
Storfjordinger større pendling og handlemønster mot Balsfjord/Tromsø enn til nabokommuner
nordover. Et eksempel på interkommunalt samarbeid er foranstående sammenslåing av NAVkontorene fra årsskiftet 2018/2019.
I tiden 2011-2016 var investeringene på et minimum. Som Robek-kommune var man underlagt
statlig godkjenning for opptak av lån. Utviklingen og økte behov for flere tilbud, gjør at
investeringstakten kan synes ambisiøs. Vi er i gang med økt sykehjemstilbud, Valmuen,
renovering av svømmebassenget og bygging av boliger. Omsorgsboliger, avlastningsboliger, rusog psykiatritilbud, utvidelse av kirkegårder, nødvendige vann og avløps-prosjekt, 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. Samtidig må man ikke glemme
viljen til å tilrettelegge for bosetting av barnefamilier og arbeidskraft.
Driftsregnskapet for 2016 ga et overskudd på hele 11,3 mill. Disposisjonsfondet er før
rådmannens budsjettforslag på kr. 8.433.000,-. Det har vært nødvendig å finansiere engangstiltak
i 2018 ved bruk av dette fondet med tilsammen kr. 1 764 590. Fondet er etter rådmannens
forslag på kr. 6 668 410.
Det ligger forøvrig et inntektspotensiale ved innføring av eiendomsskatt på boliger og
næringseiendom.

Investeringsprogram
Investeringsprogrammet for 2018 kommer mye godt som følge av kommende demografiske
utfordringer, statlige pålegg og politiske prioriteringer. De alt overveiende av prosjektene er
allerede finansiert av ubrukte lånemidler og tilskudd/momskompensasjon. Noen gir også økte
driftsinntekter så som husleie og avgifter. Samlet låneopptak for 2018 er satt til 33 080 mill. 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
burde samlokalisere nærmere antall klassetrinn i en felles grunnskole. Dette gir rom for å kunne
drifte økte sykehjemsplasser, og ulike pålagte tjenester innen helse og omsorg. Dersom det
foretas størst mulig geografisk samlokalisering, vil man kunne benytte allerede opprettede
heldøgsbemanninger på flere nærliggende steder/bygg.
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Det vises ellers til investeringsplanen og kommentarer til denne.

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. Rådmannen ønsker at kommunen skal ha stort fokus på markedsføring av kommunen
ved aktivt informasjons- og omdømmearbeid. En egen skrytevideo som viser alle kommunens
muligheter og herligheter skal produseres, helst i løpet av 2018.
Hvor går Storfjord?
Storfjord har valgt å fortsette som egen kommune. Den nye regjeringa vil imidlertid fortsette med
kommunereformen. Rådmannen er spent hva det betyr. Rapportene som ble laget sist, trenger
ingen større revidering. Det blir vel et spørsmål om å ta opp nye forhandlinger igjen, dersom
man blir pålagt å prate sammen? Det nye inntektssystemet ga ikke de store negative utslagene for
Storfjord. Men det ga heller ingen økning. Her må man hele tiden tenke muligheten for å jobbe
smartere, men også være åpne for økt interkommunalt samarbeid. Et annet eksempel enn NAV
er et pågående prosjekt om hvordan vi kan samarbeide om barnevernstjenestene i Nord-Troms.
Det blir videre nødvendig å følge med den digitaliseringen som skjer, og delta i
samarbeidsprosjekter der dette er tema. Likeså er det spennende om kommunen kan være
medhjelper til at private og næringsliv i alle deler av kommunen får fibertilgang der de bor og
virker. Det gir også økt bolyst og nye muligheter for næringsetablering.
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Når demografitallene viser dramatisk økning av eldre, og svakere barnetall i skolepliktig alder, er
dette hovedgrunnen for at rådmannen gjør en dreining av årsverksressurser fra bl.a.
oppvekstsektoren til helse- og omsorg.
Overordnede mål
-

Storfjord skal være en attraktiv kommune for bosetting og næringsliv
Storfjord skal bli Troms fylkes beste kommune på riktig kvalitet og tjenesteproduksjon
Oppnå helhetlig lederskap og styring
Kommunen skal ta initiativ til, og være pådriver for interkommunale samarbeidsløsninger

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

God tilrettelegging for befolkningsvekst
Folkehelse og tidlig innsats
Verdibevaring
En handlekraftig organisasjon med service på dagsorden
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2 Økonomiske forutsetninger
2.1 Frie inntekter
Kommunens inntekter omfatter ulike komponenter som skatteinntekter, ramme-tilskudd,
øremerkede tilskudd og brukerbetalinger.
Kommunenes frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd og utgjør 70,6 % av
Storfjord kommunes driftsinntekter i 2018. Inntektene disponeres fritt uten andre føringer fra
staten enn gjeldende lover. Gjennom inntektssystemet fordeles de frie inntektene til kommunene.
Skatteandelen utgjør på nasjonalt nivå om lag 40 %. Storfjord kommunes skatteinntekter er på
om lag 37 % av de frie inntektene. Dette inkluderer inntektsutjevningen og naturressurskatt.
Inntektsutjevningen er en omfordeling av skatteinntekter mellom kommuner for å utjevne
forskjeller i skatte-inntektene. For 2018 er inntektsutjevningen anslått til kr 6 333 000,- for
Storfjord kommune.
Rammetilskuddet består i hovedsak av et innbyggertilskudd, utgiftsutjevning og andre mindre
tilskuddsordninger.

2.1.1 Nasjonale forutsetninger
I statsbudsjettet for 2018 legger regjeringen opp til en realvekst i kommunenes frie inntekter på kr
3,6 mrd (3,8 mrd om fylkeskommunene inkluderes)
For Storfjord kommunes del har Kommunal- og regionaldepartementet anslått en nominell vekst
i frie inntekter på 3,0 % fra 2017 til 2018. Dette utgjør kr 4 195 000. Den oppgavekorrigerte
veksten er imidlertid på kr 3 409 000 eller 2,4 % noe som gir en realnedgang på 0,2 % siden
anslått lønns- og prisvekst (deflator) er 2,6 % i 2018.
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 2018 på om lag kr 2,2 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. I tillegg vil 0,4 mrd av
økningen i frie inntekter gå til pensjonskostnader som ikke dekkes av deflatoren.
Regjeringen foreslår å holde den kommunale skattøren for personlige skattytere uendret på 11,80
% i 2018. Forslaget til skattøre er tilpasset forutsetningen om en skatteandel på 40 % i 2018.

2.1.2 Lokale forutsetninger
Skatteinntekter
Det er budsjettert med en skatteinngang fra formues- og inntektsskatten til Storfjord i 2018 på kr
47 386 000. Av dette er om lag kr 5 000 000 naturressursskatt i forbindelse med kraftproduksjon.
Dersom en ser naturressursskatt, ordinær skatteinngang og inntektsutjevning under ett er det
benyttet samme anslaget i Regjeringens anslag som i vårt anslag som baserer seg på KS sin
modell.
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Rammetilskuddet
Rammetilskuddet for Storfjord kommune er fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet
oppgitt til kr 90 799 000,-. I tillegg kommer inntektsutjevningen som er nevnt i punktet foran.
Det ordinære rammetilskuddet tar utgangspunkt i et innbyggertilskudd som fordeles med et likt
beløp per innbygger. For Storfjord kommune utgjør dette kr 44 296 000 (kr 23 726 * 1867
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 1,255 som innebærer en utgiftsutjevning i 2017 på kr
23 949 000.
Innbyggertilskudd korrigeres videre for elever i statlige og private skoler. For Storfjord utgjør
dette en økning i tilskuddet på kr 822 000
For 2018 er det gitt midler til enkeltsaker som styrking av helsestasjons og skolehelsetjeneste med
kr 245 000,- og en innlemming av tilskudd til frivilligsentraler med kr 339 000,- til sammen kr
637.000,-.
Inntektsgarantiordningen er utformet slik at ingen kommuner skal ha en vekst i ramme-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 133 000.
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 19 308 000,I tillegg er Storfjord kommune tildelt kr 1 920 000 i skjønnstilskudd som er fordelt av
Fylkesmannen i Troms.

2.2 Andre inntekter
2.2.1 Egenbetalinger for kommunale tjenester
Rådmannen foreslår for 2018 å prisjustere betalingssatser med 2,6 % 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.
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.
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 2018.

2.2.4 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.
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Denne konsesjonskraften videreselges og ligger i økonomiplanperioden med følgende inntekter:
2018

2019

2020

2021

Salgsinntekt

4 900 000

5 600 000

5 600 000

5 600 000

Avsetning

3 900 000

4 600 000

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 2018. 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.

2.2.5 Eiendomsskatt
Eiendomsskatt verker og bruk
Eiendomsskatt på verk og bruk videreføres på dagens nivå med en skattesats på 7 promille. Dette
utgjør inntekter på kr 6 300 000,- en reduksjon fra kr 7 350 000,- i 2017. Det er hovedsakelig
Troms kraftforsyning og energi AS som står for størstedelen av dette på grunn av kraftverk i
kommunen – reduksjonen skyldes endringer i grunnrenten. I budsjettbehandlingen på Stortinget
er det i regjeringens forslag lagt inn forslag om store endringer knyttet til eiendomsskatt på verker
og bruk som skal gjelde fra 2019. Dersom dette går gjennom kan en ifølge de første beregninger
forvente en nedgang i kommunens eiendomsskatteinntekter i størrelsesorden kr 800.0001200.000 pr år.

2.2 Lønns-, pris- og renteforutsetninger
2.3.1 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.
Deflatoren er vektet med 2/3 lønnsvekst og 1/3 prisvekst. For 2018 er deflatoren anslått til 2,6
% hvor prisveksten utgjør 1,8 % og lønnsøkningen utgjør 3,0 %.
Lønnsveksten på 3,0 % er lagt inn i konsekvensjustert budsjett og er samlet på kapittel 1.9 og vil
fordeles ut på ansvarene i 2018 for å ta hensyn til faktisk resultat i lønnsforhandlingene i 2018.
Når det gjelder prisvekst så er ikke rammene til det enkelte ansvar justert for dette annet enn for
enkeltposter på lisenser og abonnementer.

2.3.2 Renteforutsetninger
Storfjord kommune vil ved utgangen av 2017 ha egne lån på ca kr 210 mill. I tillegg kommer
startlån som er videreformidlet til innbyggerne og som finansieres av disse.
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Norges Bank legger i Pengepolitisk rapport 3/17 til grunn en forventet utvikling i gjennomsnittlig
styringsrente som vist i tabellen under.
Norges Bank anslag
styringsrente
2018

0,5

2019

0,7

2020

1,2

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 oktober 2017 mens styringsrenten
er 0,5%.
Følgende tabell viser budsjettrenter som er lagt inn.
Budsjettrenter
2018

1,70

2019

1,80

2020

2,20

2021

2,40

Renter og avdrag i konsekvensjustert budsjett:
2018
Nye lån
Renter
Avdrag

2019
33 080 000
3 810 000
8 015 000

2020
19 600 000
4 600 000
8 541 000

2021
15 150 000
5 100 000
9 075 000

7 500 000
5 350 000
9 325 000

Investeringsplanen medfører store låneopptak i 2018. Og avtagende, fortsatt høye i årene
framover, noe som gjenspeiler seg i de budsjetterte rente og avdragsutgiftene. Virkningene av
investeringsplanen er lagt inn i konsekvensjustert budsjett for økonomiplanperioden. Da
låneopptakene erfaringsmessig tas opp i siste fjerdedel av året legges det bare inn 25 %
rentevirkning i låneopptakåret. I tillegg til låneopptak finansieres investeringsprosjektene
hovedsakelig med momskomp og tilskudd

Premieavvik og pensjon
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
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”inntekten” medfører ingen innbetaling av penger mens pensjonspremien er betalt av
kommunen.
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.
Pensjonspremie
For 2018 er det varslet en pensjonspremieinnbetaling på ca kr 21,1 mill. Dette er inkludert
ansattes andel på 2 %.
Forsikringsselskapene som forvalter kommunens pensjonsmidler har varslet følgende
premiesatser for neste år:
Pensjonsselskap

Premie 2018

SPK – lærere

11,00%

KLP – sykepleiere

19,00%

KLP – øvrige ansatte

19,00%

Det er tatt med inntektsføring av premieavvik i 2018. Samlet er det budsjettert med et netto
premieavvik på kr 4 945 059 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.

2.4 Investeringer og finansiering
Investeringsprogrammet for 2018 har en utgiftsramme på kr 102 861 000 og er i stor grad
overførte investeringsprosjekter fra 2017. Nye låneopptak for 2018 er 33 080 000, fordelt på
6 285 000 innenfor VAR og 26 795 000 til øvrige investeringer.
Egenkapitalinnskuddet til KLP finansieres med bruk av mva-kompensasjon.
Utgiftsramme for investeringsplan 2018 -2021:
2018
Utgifter

2019
102 861 000

2020
53 500 000

2021
29 335 650

19 250 000

Når det gjelder budsjettert rente og avdragsutvikling vises det til punkt 3.3.2

2.4.1 Hovedprioriteringer investering
Se oversikt i eget vedlegg
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-

-

2018

2019

2020

2021

-117 937

5 290 673

6 748 473

7 059 473

0

0

0

0

117 937

-5 290 673

-6 748 473

-7 059 473

0

0

0

0

-384 000

-3 626 546

-5 833 346

-5 833 346

-

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

Valgte tiltak
-

Videreførte tiltak fra siste økonomiplan
FS000.100. Reduksjon rammer 2018-2020 2017

0

-2 642 546

-4 441 346

-4 441 346

Politisk styring (000)

0

-31 060

-63 396

-63 396

Adm fellesutgifter (110)

0

-201 394

-339 043

-339 043

Oppvekstsjef (200)

0

-784 782

-1 321 884

-1 321 884

Forebyggende avdeling (300)

0

-467 823

-787 664

-787 664

Behandlende avdeling (305)

0

-629 471

-1 059 665

-1 059 665

NAV sjef (340)

0

-37 692

-63 453

-63 453

Næringsmedarbeider (440)

0

-64 837

-89 936

-89 936

Driftssjef (600)

0

-213 820

-359 967

-359 967

Kommunale bygg - Fellesutgifter (703)

0

-211 667

-356 338

-356 338

0

-600 000

-1 008 000

-1 008 000

0

-600 000

-1 008 000

-1 008 000

-384 000

-384 000

-384 000

-384 000

-384 000

-384 000

-384 000

-384 000

-721 042

-1 285 474

-1 287 807

-1 287 807

-721 042

-1 285 474

-1 287 807

-1 287 807

FS738.265.16300. Inntekter omsorgsboliger 2017
Omsorgsboliger (738)
730.265.16306. Inntekter utleieboliger Oldersletta 2017
Utleie boliger (730)
-

1,0 Politikk
Reduksjon i rammen alle kapittel
Politisk styring (000)

-5 230

-11 782

-14 115

-14 115

-35 944

-71 889

-71 889

-71 889

Oppvekstsjef (200)

-126 592

-265 690

-265 690

-265 690

Forebyggende avdeling (300)

-166 656

-350 520

-350 520

-350 520

Behandlende avdeling (305)

Adm fellesutgifter (110)

-104 077

-220 410

-220 410

-220 410

NAV sjef (340)

-22 312

-29 621

-29 621

-29 621

Næringsmedarbeider (440)

-34 571

-36 454

-36 454

-36 454

Driftssjef (600)

-120 579

-158 791

-158 791

-158 791

Kommunale bygg - Fellesutgifter (703)

-105 081

-140 317

-140 317

-140 317

100 000

0

0

0

37 400

0

0

0

37 400

0

0

0

27 600

0

0

0

27 600

0

0

0

-

1,1 Sentraladministrasjonen
110.120 - digitaliseringsprosjekt KS
Adm fellesutgifter (110)
121.120 - ny personvernlov - prosjektutgifter
Sentral adm (121)
121.120 - ryddig i fjernarkiv Oteren

35 000

0

0

0

Sentral adm (121)

35 000

0

0

0

1,2 Oppvekst og kultur

197 000

-352 000

-573 000

-882 000

200 000

0

0

0

200 000

0

0

0

230 000

600 000

600 000

600 000

-

Finansiering av engangstiltak
Oppvekstsjef (200)
10100.200.201 Flere barnehagelærere
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Oppvekstsjef (200)

230 000

600 000

600 000

600 000

-390 000

-390 000

-390 000

-390 000

-390 000

-390 000

-390 000

-390 000

0

0

0

0

0

0

0

0

-256 500

-616 000

-616 000

-616 000

-256 500

-616 000

-616 000

-616 000

530 000

530 000

309 000

0

530 000

530 000

309 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-256 500

-616 000

-616 000

-616 000

-256 500

-616 000

-616 000

-616 000

140 000

140 000

140 000

140 000

Overføring kirke (260)

140 000

140 000

140 000

140 000

1,3 Behandlende avdeling

990 418

316 418

316 418

316 418

0

210 000

210 000

210 000

0

210 000

210 000

210 000

106 418

106 418

106 418

106 418

106 418

106 418

106 418

106 418

300 000

0

0

0

Åsen Omsorgssenter (373)

300 000

0

0

0

379: Styrking hjemmetjenesten

10100.202.213 Redusere lærerressurs Voksenopplæring
Voksenopplæring (202)
10100.210.202 Lærer på topp Hatteng
Hatteng skole (210)
10100.210.2020 Nedtak en lærerstilling Hatteng
Hatteng skole (210)
10100.212.202 Lærer i tiltak
Skibotn skole (212)
10100.212.202 Lærer på topp Skibotn skole
Skibotn skole (212)
10100.212.202 Nedtak en lærerstilling Skibotn skole
Skibotn skole (212)
260 - økning overføring kirke - alternativ 2

-

310: Bemannet legevakt med hjelpepersonell
Helsesjef (310)
310 Interkommunal legevaktsentral
Helsesjef (310)
373:Ekstrahjelp ettermiddag/kveld sykehjem

584 000

0

0

0

Hjemmetjenesten (379)

584 000

0

0

0

1,3 Forebyggende avdeling

779 000

721 000

821 000

921 000

200 000

0

0

0

-

316 - Alternativ 2 Ekstrahjelp psykisk helse og rusomsorgen
Psykiatri (316)
374 - Økt behov for tjenester
PU-tjenesten (374)
374 - Økte kostnader avlastning pga ny høyesterettsdom
PU-tjenesten (374)

200 000

0

0

0

459 000

601 000

701 000

801 000

459 000

601 000

701 000

801 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

177 151

-116 597

-116 597

-116 597

-57 849

-116 597

-116 597

-116 597

99 231

198 463

198 463

198 463

-157 080

-315 060

-315 060

-315 060

235 000

0

0

0

235 000

0

0

0

699 264

594 000

0

0

75 000

0

0

0

75 000

0

0

0

0

0

0

0

-120 000

-120 000

-50 000

-50 000

120 000

120 000

50 000

50 000

594 000

594 000

0

0

594 000

594 000

0

0

30 264

0

0

0

30 264

0

0

0

-

1,3 NAV
Flytting av rådgiver NAV
Økonomi avdeling (122)
NAV sjef (340)
340.242 10100 - 40 % stilling integreringsarbeid i 2018 videreføring
NAV sjef (340)
-

1,6 Driftsetaten
Arbeidstøy Brann - 650.11202.339
Brannvern (650)
Driftsoptimalisering rensanlegget Oteren. Ansvar 663.
Vannforsyning (662)
Oteren kloakkrenseanlegg (663)
Prosjektstilling oppmåling, fradeling og matrikkelføring 2018
og 2019. 620.10302.303
Oppmåling (620)
Vedlikehold ny vei Olderbakken - finlandskrysset 672.xxxx.333
Veier (672)

13. november 2017 kl 14.52 - Side 2

62

Storfjord Budsjettversjonsrapport: : RM-forslag 27.10.2017
-

44 736

0

0

0

14 736

0

0

0

14 736

0

0

0

30 000

0

0

0

30 000

0

0

0

-1 764 590

-1 541 474

-75 141

-177 141

-1 764 590

-1 541 474

-75 141

-177 141

-1 764 590

-1 541 474

-75 141

-177 141

0

0

0

0

0

0

0

0

-400 000

-400 000

-400 000

-400 000

Hatteng skole (210)

-200 000

-200 000

-200 000

-200 000

Skibotn skole (212)

-200 000

-200 000

-200 000

-200 000

-218 000

-218 000

-218 000

-218 000

-218 000

-218 000

-218 000

-218 000

-100 000

-100 000

-100 000

-100 000

1,7 Dritsetaten - bygg
Administrering av drift knyttet til aktivitetsplikt for mottakere
av sosialhjelp 703.10100.121
Kommunale bygg - Fellesutgifter (703)
Fullfinanisering av boligkonsulent 740.10305.283
Bolig og miljø (740)
-

1,9 Finans
saldering
Finanstransaksjoner (990)
-

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen
-

Videreførte tiltak fra siste økonomiplan
FS 000.100.14707 Kommunal støtte politiske partier 2017
Politisk styring (000)
FS 210/212.202.12000 utstyr, læremidler og inventar i skolene
2017

FS 340.242 10100 - 40 % stilling integreringsarbeid i 2017 2017
NAV sjef (340)
FS 341.281. Økt sosialhjelp flyktninger 2017
Økonomisk sosialhjelp (341)
FS 358.242.15400 Avsetning integreringstilskudd 2017
Flyktninger (358)
FS 358.275.10300 Utarbeidelse av integreringsplan 2017 2017
Flyktninger (358)
FS 379 - Oppgradering IKT- løsninger og programvare 2017
Hjemmetjenesten (379)
FS 379: Hjemmetjenesten utvider tjeneste på kveldstid 2017
Hjemmetjenesten (379)
FS 400.325.10300 Sommerarbeidsplasser i 2017 2017
Næringsmedarbeider (440)
FS 650.339.12000 Hjertestarter 2017
Brannvern (650)
FS 714.222.12301 Økt vedlikehold Elvevoll skole 2017
Elvevoll skole (714)
FS 740.283.14700 Tilskudd boligbygging 2017
Bolig og miljø (740)
FS 950.870.15000 Endring renter og avdrag etter endring
investeringer 2017
Renter (950)
Avdrag lån (960)
FS 990.880.19400 Bruk av disposisjonsfond 2017
Finanstransaksjoner (990)
KS 541.321.16520 Økt salg konsesjonskraft HC WC kirke og 50%
kulturskolelærer 2017
Kraftinntekter (541)
000.100 - fastgodtgjøring formannskap 2017
Politisk styring (000)
000.100 - reduksjon i antall politiske møter 2017
Politisk styring (000)

-100 000

-100 000

-100 000

-100 000

-14 840

-1 304 800

-1 304 800

-1 304 800

-14 840

-1 304 800

-1 304 800

-1 304 800

-50 000

-50 000

-50 000

-50 000

-50 000

-50 000

-50 000

-50 000

-50 000

-50 000

-50 000

-50 000

-50 000

-50 000

-50 000

-50 000

-150 000

-150 000

-150 000

-150 000

-150 000

-150 000

-150 000

-150 000

0

0

0

0

0

0

0

0

-50 000

-50 000

-50 000

-50 000

-50 000

-50 000

-50 000

-50 000

-84 000

-84 000

-84 000

-84 000

-84 000

-84 000

-84 000

-84 000

-500 000

-500 000

-500 000

-500 000

-500 000

-500 000

-500 000

-500 000

-102 000

-133 000

80 000

80 000

-25 000

-78 000

36 000

36 000

-77 000

-55 000

44 000

44 000

1 385 734

1 385 734

1 385 734

1 385 734

1 385 734

1 385 734

1 385 734

1 385 734

-155 000

-155 000

-155 000

-155 000

-155 000

-155 000

-155 000

-155 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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121.120 - Reduksjon bemanning Sentraladministrasjonen 2017

0

0

0

0

Sentral adm (121)

0

0

0

0

IT-avdeling (123)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

103 000

103 000

103 000

103 000

103 000

103 000

103 000

103 000

0

0

0

0

200.201.14718 Økt overføring til privat barnehage 2017
Oppvekstsjef (200)
200.202.arter Videreutdanning lærere - Lærerløftet 2017
Oppvekstsjef (200)
200.222.11900 - Svømming 2017 leie Skibotnsenteret og
svømmeskyss 2017
Oppvekstsjef (200)
203.385.11900 Husleie Storfjord språksenter i Nordkalottsenteret
2017
Storfjord språksenter (203)
210.202.10100 - Opprette 50 % lærerstilling og tospr. ass.timer
Hatteng skole 2017 2017
Hatteng skole (210)
210.202.10100 Redusere med 50 % lærerstilling Storfjordskolen
2017
Hatteng skole (210)
216.38312000 Adm. system kulturskolen 2017
Kulturskole (216)

0

0

0

0

-6 000

-6 000

-6 000

-6 000

-6 000

-6 000

-6 000

-6 000

-163 467

-163 467

-163 467

-163 467

-163 467

-163 467

-163 467

-163 467

-7 500

-7 500

-7 500

-7 500

-7 500

-7 500

-7 500

-7 500

311- Kriseteam 2017

0

0

0

0

Kriseteam (311)

0

0

0

0

-44 840

-44 840

-44 840

-44 840

-44 840

-44 840

-44 840

-44 840

-37 000

-37 000

-37 000

-37 000

-37 000

-37 000

-37 000

-37 000

209 640

204 140

504 140

504 140

209 640

204 140

504 140

504 140

312: Reduksjon helsesøster 30% 2017
Helsesøster (312)
316 - KAD rus-psykisk helse 2017
Psykiatri (316)
316 - Opprettelse av psykolog stilling 2017
Psykiatri (316)
316 - 50x50 % sos.ped i skolene alternativ 2 2017
Psykiatri (316)
342.276.10891 Økning Kvalifiseringsprogram 2017
Kvalifiseringsprogram (342)
358 - 30 % midlertidig miljøterapeut stilling 2017
Flyktninger (358)
372 - Dagtilbud - demens 2017
Valmuen Verksted (372)
373: Økt kost og plassbetaling 2017

-153 630

-153 630

-153 630

-153 630

-153 630

-153 630

-153 630

-153 630

0

0

0

0

0

0

0

0

-93 700

-93 700

-93 700

-93 700

-93 700

-93 700

-93 700

-93 700

259 120

259 120

369 120

369 120

259 120

259 120

369 120

369 120

45 000

45 000

45 000

45 000

Åsen Omsorgssenter (373)

45 000

45 000

45 000

45 000

373: Økt renhold sykehjem 2017

175 901

175 901

175 901

175 901

Åsen Omsorgssenter (373)

175 901

175 901

175 901

175 901

374 - Aktiv nattevakt - avlastningstilbud 2017
PU-tjenesten (374)
379: Styrking av demenssykepleie 2017
Hjemmetjenesten (379)
541.320.16520 Konsesjonskraftsalg 2017: 28 øre 2018: 30 øre
2019-2020: 32 øre 2017
Kraftinntekter (541)
620.303.10100. Reduksjon av fast stilling med 20 % 2017
Oppmåling (620)
625.301.10100. Reduserte kostnader planlegger 2017
Plan (625)

0

-579 150

-579 150

-579 150

0

-579 150

-579 150

-579 150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 563

53 563

53 563

53 563

53 563

53 563

53 563

53 563
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672.332.16511. Nedjustering salg steinmasser Njallevoupio 2017
Veier (672)
710.222.11800. Økte driftskostander med bassenget i drift 2017

0

0

0

0

0

0

0

0

-201 498

123 502

123 502

123 502

Oppvekstsjef (200)

-400 000

-75 000

-75 000

-75 000

Hatteng skole (710)

198 502

198 502

198 502

198 502

135 000

135 000

135 000

135 000

135 000

135 000

135 000

135 000

193 368

155 667

295 667

295 667

193 368

155 667

295 667

295 667

140 000

140 000

140 000

140 000

773.261.11800. Økte driftskostander ny dementavdeling 2017
Åsen omsorgssenter (773)
990.880.15400 Avsetning disposisjonsfond 2017
Finanstransaksjoner (990)
-

1,2 Oppvekst og kultur
Alternativ 3
Overføring kirke (260)

-89 600

-89 600

-89 600

-89 600

Driftssjef (600)

229 600

229 600

229 600

229 600

82 600

82 600

82 600

82 600

82 600

82 600

82 600

82 600

82 600

82 600

82 600

82 600

82 600

82 600

82 600

82 600

5 876

5 876

5 876

5 876

5 876

5 876

5 876

5 876

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

7 000

0

0

0

7 000

0

0

0

30 000

30 000

30 000

0

30 000

30 000

30 000

0

100 000

50 000

50 000

50 000

100 000

50 000

50 000

50 000

62 000

24 000

24 000

24 000

62 000

24 000

24 000

24 000

180 000

180 000

180 000

0

180 000

180 000

180 000

0

30 000

0

0

0

30 000

0

0

0

30 000

20 000

20 000

10 000

30 000

20 000

20 000

10 000

30 000

0

0

0

30 000

0

0

0

12000.222.201 Utstyr Furuslottet

26 000

0

0

0

Furuslottet barnehage (222)

26 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 779

14 820

20 012

25 360

9 779

14 820

20 012

25 360

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10100.210.202 Sommeråpen SFO Hatteng
Hatteng skole (210)
10100.212 og 210 .202 Sommeråpen SFO Skibotn
Hatteng skole (210)
11213.250.360 FYSAK-konkurranse
Kulturkonsulent (250)
11703.210.202 Ekskursjoner Hatteng skole
Hatteng skole (210)
11704.200.202 Newton-rom Skjervøy
Oppvekstsjef (200)
11705 202 212 Ekskursjoner Skibotn skole
Skibotn skole (212)
11705.222.201 Transport Furuslottet
Furuslottet barnehage (222)
12000 212 202 Inventar og utstyr Skibotn skole
Skibotn skole (212)
12000 212 202 Inventar og utstyr 2 Skibotn skole
Skibotn skole (212)
12000/11954.252.244 Mobilt barnevern
Barne-ungdomsvern (252)
12000.200.202 Smartboard til klasserom skolene
Oppvekstsjef (200)
12000.210.202 Innredning av mediatek Hatteng
Hatteng skole (210)
12000.216.383. Kulturskole Oppgradering utstyr i musikkbingene
Kulturskole (216)
12000.220.201Diverse utstyr til Oteren barnehage
Oteren barnehage (220)

12000.252.244 Elektronisk arkiv barnevern
Barne-ungdomsvern (252)
14709.250.375 Økt driftstilskudd NTR; jfr. ny samarbeidsavtale
Kulturkonsulent (250)
14712.260.390 Forsikring kirke
Overføring kirke (260)
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14750.250.375 Økning driftstilskudd Halti kvenkultursenter
Kulturkonsulent (250)
260 - økning overføring kirke - alternativ 1
Overføring kirke (260)

3 500

5 500

0

0

3 500

5 500

0

0

353 433

353 433

353 433

353 433

353 433

353 433

353 433

353 433

296 268

296 268

296 268

296 268

296 268

296 268

296 268

296 268

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

0

863 678

2 982 278

2 982 278

0

863 678

2 982 278

2 982 278

0

771 307

2 313 929

2 313 929

0

771 307

2 313 929

2 313 929

1 119 992

658 727

0

0

1 119 992

658 727

0

0

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

649 100

655 100

655 100

655 100

649 100

655 100

655 100

655 100

0

0

0

0

0

0

0

0

627 100

0

0

0

627 100

0

0

0

154 700

693 000

693 000

693 000

154 700

693 000

693 000

693 000

-

1,3 Behandlende avdeling
305.254/253 Øremerket vaktmestertjeneste
Behandlende avdeling (305)
319: Økning fritidskontakter
Fritidskontakter behandlende avdeling (319)
373:Alternativ 2: Økning av sykehjemsplasser høsten 2019 - 2021
Åsen Omsorgssenter (373)
379: Alternativ 1: Styrking av hjemmebasert tjeneste
Hjemmetjenesten (379)
705: Øke personell på natt p.g.a. økt brannrisiko
Åsen Omsorgssenter (373)
-

1,3 Forebyggende avdeling
316 - Leasingbil
Psykiatri (316)
316 - Opprettelse av 100 % hjemmel Ungdomskontakt
Psykiatri (316)
316 - Økte kostnader krisesenter
Psykiatri (316)
316 Ekstrahjelp psykisk helse og rusomsorgen
Psykiatri (316)
316 Økt grunnbemanning psykisk helse/rus
Psykiatri (316)
353 - Transport til/fra ungdomsklubb

60 000

60 000

60 000

60 000

Ungdomsklubb (353)

60 000

60 000

60 000

60 000

372 - Dagtilbud - demens

108 700

78 700

73 700

73 700

108 700

78 700

73 700

73 700

0

0

0

0

0

0

0

0

91 324

91 324

91 324

91 324

91 324

91 324

91 324

91 324

Valmuen Verksted (372)
-

1,7 Dritsetaten - bygg
Plan og drifts råderett over alle sine vaktmestre
Vaktmester (776)
Utvide 80 % vaktmesterstilling til 100 % - 703.10100.121
Kommunale bygg - Fellesutgifter (703)
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Beskrivelse

Regnskap 2016

Budsjett 2017

Budsjett 2018

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

-5 203 838

-5 083 868

-4 985 360

-4 985 360

-4 985 360

-4 985 360

Andre salgs- og leieinntekter

-18 461 445

-17 351 902

-18 917 438

-20 217 438

-20 555 438

-20 555 438

Overføringer med krav til motytelse

-43 114 126

-32 507 209

-27 759 903

-25 154 506

-23 556 903

-23 556 903

Rammetilskudd

-93 121 688

-94 466 000

-97 132 000

-95 350 000

-95 415 000

-95 104 000

-1 081 415

-200 000

-324 800

-324 800

-324 800

-324 800

-683 795

-135 000

-420 000

-420 000

-420 000

-420 000

-39 497 173

-40 184 000

-42 386 000

-42 216 000

-42 071 000

-42 071 000

Eiendomsskatt

-8 886 906

-6 950 000

-6 300 000

-6 300 000

-6 300 000

-6 300 000

Andre direkte og indirekte skatter

-6 623 180

-7 100 000

-7 100 000

-7 100 000

-7 100 000

-7 100 000

-216 673 566

-203 977 979

-205 325 501

-202 068 104

-200 728 501

-200 417 501

121 234 842

121 036 850

122 790 020

118 955 510

116 097 313

115 916 313

Sosiale utgifter

12 580 423

12 314 606

13 093 806

13 473 233

13 180 747

13 152 747

Kjøp av varer og tjenester som inngår i
komm tjenesteprod

27 440 503

28 123 803

27 104 473

24 642 632

24 097 514

24 097 514

Kjøp av varer og tjenester som erstatter
komm tjprod

15 974 678

15 407 204

15 530 622

15 739 519

15 740 487

15 740 487

Overføringer

19 127 820

15 538 259

14 622 211

14 567 394

14 556 291

14 556 291

Avskrivninger

11 820 491

11 304 646

11 304 646

11 304 646

11 304 646

11 304 646

0

181 005

-14 442

-14 442

-14 442

-14 442

-

-

Storfjord
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Brukerbetalinger

Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue

SUM DRIFTSINNTEKTER (B)
Lønnsutgifter

Fordelte utgifter
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)

208 178 757

203 906 373

204 431 336

198 668 492

194 962 556

194 753 556

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)

-8 494 809

-71 606

-894 165

-3 399 612

-5 765 945

-5 663 945

Renteinntekter, utbytte og eieruttak

-1 488 351

-1 425 737

-1 585 737

-1 745 737

-1 745 737

-1 745 737

-11 511

-35 000

-35 000

-35 000

-35 000

-35 000

Mottatte avdrag på utlån
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)

-1 499 862

-1 460 737

-1 620 737

-1 780 737

-1 780 737

-1 780 737

Renteutgifter, provisjoner og andre
finansutgifter

4 826 882

4 370 000

4 780 000

5 730 000

6 230 000

6 230 000

Avdrag på lån

6 814 490

7 851 000

7 851 000

8 541 000

8 941 000

8 941 000

47 150

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)

11 688 522

12 256 000

12 666 000

14 306 000

15 206 000

15 206 000

RESULTAT EKSTERNE
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

10 188 660

10 795 263

11 045 263

12 525 263

13 425 263

13 425 263

-11 820 491

-11 304 646

-11 304 646

-11 304 646

-11 304 646

-11 304 646

Utlån

Motpost avskrivninger

-
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Beskrivelse

Regnskap 2016

Budsjett 2017

Budsjett 2018

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

-10 126 640

-580 989

-1 153 548

-2 178 995

-3 645 328

-3 543 328

Bruk av tidligere års regnskapsmessig
mindreforbruk

-4 203 967

0

0

0

0

0

Bruk av disposisjonsfond

-4 131 778

-1 385 734

-1 764 590

-1 541 474

-75 141

-177 141

NETTO DRIFTSRESULTAT (I)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bruk av bundne fond
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)
Overført til investeringsregnskapet
Avsetninger til disposisjonsfond
Avsetninger til bundne fond
SUM AVSETNINGER (K)
REGNSKAPSMESSIG MERMINDREFORBRUK (L = I+J-K)

-4 586 473

-5 386 739

-3 666 862

-3 666 862

-3 666 862

-3 666 862

-12 922 218

-6 772 473

-5 431 452

-5 208 336

-3 742 003

-3 844 003

0

300 000

0

0

0

0

5 672 298

3 953 462

3 635 000

4 437 331

4 437 331

4 437 331

6 059 306

3 100 000

2 950 000

2 950 000

2 950 000

2 950 000

11 731 604

7 353 462

6 585 000

7 387 331

7 387 331

7 387 331

-11 317 254

0

0

0

0

0
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Storfjord Budsjettrapport: Storfjord: RM-forslag 27.10.2017
-

Beskrivelse

Regnskap 2016

Budsjett 2017

Budsjett 2018

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Skatt på inntekt og formue

-39 497 173

-40 184 000

-42 386 000

-42 216 000

-42 071 000

-42 071 000

Ordinært rammetilskudd

-93 121 688

-94 466 000

-97 132 000

-95 350 000

-95 415 000

-95 104 000

Skatt på eiendom

-8 886 906

-6 950 000

-6 300 000

-6 300 000

-6 300 000

-6 300 000

Andre direkte eller indirekte skatter

-6 623 180

-7 100 000

-7 100 000

-7 100 000

-7 100 000

-7 100 000

Andre generelle statstilskudd

-1 081 415

-200 000

-324 800

-324 800

-324 800

-324 800

Sum frie disponible inntekter

-149 210 362

-148 900 000

-153 242 800

-151 290 800

-151 210 800

-150 899 800

-1 488 351

-1 425 737

-1 585 737

-1 745 737

-1 745 737

-1 745 737

4 826 882

4 370 000

4 780 000

5 730 000

6 230 000

6 230 000

-

-

Storfjord
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Renteinntekter og utbytte
Renteutgifter provisjoner og andre
finansutgifter
Avdrag på lån

6 814 490

7 851 000

7 851 000

8 541 000

8 941 000

8 941 000

10 153 021

10 795 263

11 045 263

12 525 263

13 425 263

13 425 263

Til bundne avsetninger

6 059 306

3 100 000

2 950 000

2 950 000

2 950 000

2 950 000

Til ubundne avsetninger

5 672 298

3 953 462

3 635 000

4 437 331

4 437 331

4 437 331

Netto finansinntekter/-utgifter

Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk

-4 203 967

0

0

0

0

0

Bruk av ubundne avsetninger

-4 131 778

-1 385 734

-1 764 590

-1 541 474

-75 141

-177 141

Bruk av bundne avsetninger

-4 586 473

-5 386 739

-3 666 862

-3 666 862

-3 666 862

-3 666 862

Netto avsetninger

-1 190 614

280 989

1 153 548

2 178 995

3 645 328

3 543 328

Overført til investeringsbudsjettet

0

300 000

0

0

0

0

-140 247 955

-137 523 748

-141 043 989

-136 586 542

-134 140 209

-133 931 209

Sum fordelt til drift fra skjema 1B

128 930 701

137 523 748

141 043 989

136 586 542

134 140 209

133 931 209

Merforbruk/mindreforbruk

-11 317 254

0

0

0

0

0

Til fordeling drift
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Storfjord Budsjettrapport: Storfjord: RM-forslag 27.10.2017
-

Beskrivelse

Regnskap 2016

Budsjett 2017

Budsjett 2018

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

-11 892

-23 225

-12 122

-23 225

-12 122

-12 122

Sum utgifter

1 941 541

2 032 322

1 923 384

2 251 375

2 683 403

2 683 403

Netto ramme

1 929 649

2 009 097

1 911 262

2 228 150

2 671 281

2 671 281

Sum inntekter

-2 080 808

-1 647 562

-1 547 562

-1 547 562

-1 547 562

-1 547 562

Sum utgifter

13 304 997

14 209 920

14 465 106

14 226 999

14 089 350

14 089 350

Netto ramme

11 224 189

12 562 358

12 917 544

12 679 437

12 541 788

12 541 788

-15 686 434

-9 427 066

-8 410 067

-8 636 067

-7 858 067

-7 858 067

Sum utgifter

61 871 009

57 412 711

57 115 802

55 443 922

53 907 820

53 598 820

Netto ramme

46 184 575

47 985 645

48 705 735

46 807 855

46 049 753

45 740 753

-28 063 589

-23 751 212

-18 714 656

-16 614 656

-16 614 656

-16 614 656

Sum utgifter

83 058 916

85 109 872

85 822 231

82 444 759

81 768 963

81 868 963

Netto ramme

54 995 327

61 358 660

67 107 575

65 830 103

65 154 307

65 254 307

-4 403 656

-5 092 785

-5 828 909

-5 086 409

-4 277 909

-4 277 909

Sum utgifter

4 999 560

5 837 014

6 547 221

5 738 001

4 904 402

4 904 402

Netto ramme

595 904

744 229

718 312

651 592

626 493

626 493

-9 058 456

-7 808 779

-7 718 779

-8 418 779

-8 418 779

-8 418 779

-

-

1,0 Politikk
-

-

-

Sum inntekter

-

-

1,1 Sentraladministrasjonen
-

-

-

-

-

1,2 Oppvekst og kultur
-

-

-

Sum inntekter

-

-

1,3 Helse pleie og omsorg
-

-

-

Sum inntekter

-

-

1,4 Næringsetaten
-

-

-

Sum inntekter

-

-

1,5 Konsesjonskraft
-

-

-

Sum inntekter
Sum utgifter

7 380 889

6 800 399

6 555 399

7 255 399

7 255 399

7 255 399

Netto ramme

-1 677 567

-1 008 380

-1 163 380

-1 163 380

-1 163 380

-1 163 380

-

-

1,6 Driftetaten
-

-

-

Sum inntekter

-9 032 457

-8 985 388

-9 387 888

-9 387 888

-9 317 888

-9 317 888

Sum utgifter

15 067 335

15 319 145

16 223 396

15 746 100

14 935 953

14 935 953

Netto ramme

6 034 878

6 333 757

6 835 508

6 358 212

5 618 065

5 618 065

-

-
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Storfjord Budsjettrapport: Storfjord: RM-forslag 27.10.2017
-

Beskrivelse

Regnskap 2016

Budsjett 2017

Budsjett 2018

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Sum inntekter

-6 793 039

-5 893 787

-6 419 466

-7 019 466

-7 427 466

-7 427 466

Sum utgifter

14 562 258

15 412 566

14 019 296

13 727 657

13 582 986

13 582 986

Netto ramme

7 769 219

9 518 779

7 599 830

6 708 191

6 155 520

6 155 520

-11 820 491

-11 304 646

-11 304 646

-11 304 646

-11 304 646

-11 304 646

11 820 491

11 304 646

11 304 646

11 304 646

11 304 646

11 304 646

-155 932 615

-149 617 385

-154 374 241

-152 359 125

-150 812 792

-150 603 792

1,7 Driftsetaten- kommunale bygg
-

-

-

-

-

1,8 Avskrivninger
-

-

Sum inntekter
Sum utgifter

-

-

1,9 Finans
-

-

-

Sum inntekter
Sum utgifter

28 847 557

10 113 240

9 741 855

12 258 965

13 158 965

13 158 965

Netto ramme

-127 085 058

-139 504 145

-144 632 386

-140 100 160

-137 653 827

-137 444 827

Sum inntekter

-32 700

0

0

0

0

0

Netto ramme

-32 700

0

0

0

0

0

-

-

Prosjekt
-

-
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Storfjord kommune

Budsjett 2018
Kap. 1.0
Politiske styringsorganer
Kap. 1.1
Sentraladministrasjonen
Tekstdel

2018

80

Budsjett – Politiske styringsorganer
Kapitlet har en ramme for 2018 på kr 1 911 262.
Utgifts- og aktivitetsnivået er i utgangspunktet som 2017. Ordfører har frasagt seg sin
godtgjøring, som 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.
Rammene er økt som følge av fast tilskudd til bygdeutvalgene, og økt stillingsressurs til
regionrådet.
-

Formannskapets rådighetssum videreføres med kr. 35.000,-.
Bygdeutvalgene gis lik fast årlig tilskudd til drift – tilsammen kr. 25.000,Utgifter til regionrådet økes med kr. 48.000,- som følge av økt sekretærressurs til
rådmannsutvalget
Kontrollutvalgets budsjettforslag følger som vedlegg. Rådmannen har ikke funnet å
imøtekomme disse fullt ut.
Ingen endring drift av Råd for eldre og funksjonshemmede

Budsjett – Sentraladministrasjonen
Kapitlet har en ramme for 2018 på kr. 12 917 544.
Sentraladministrasjonen består av rådmann, lønn-personal og service, biblioteket,
økonomikontor og IT med til sammen 13,3 årsverk, se fordeling nedenfor.
50% stillingsressurs i NAV med oppgaver innen boveiledning/husbankens virkemidler,
overføres tilbake til «kommunen» fra 01.08.18. Stillingsressursen reduseres samtidig med
20%.
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.
I tabellen under er det en sammenlikning av bibliotekregnskap til bøker og media i NordTroms 2016. (Kommunal pott inkluder tilskudd på kr 5 000 fra andre, midler til bokbuss
kommer utenom.)
Kommune
Kvænangen
Kåfjord
Lyngen
Nordreisa
Skjervøy

Medieregnskap 2016 Filial. Bokbuss.
Utlånsstasjon
63 500
U
136 673
F+B
145 000
B
192 432
B
171 000
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Innbyggertall
1.1.17
1 233
2 132
2 876
4 919
2 912

Storfjord

78 380

F

1 890

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
faglitteratur/studielitteratur til studenter og folk som tar etterutdanning.
Engangstiltak i budsjett:
- Medfinansiering digitaliseringsprosjekt KS kr. 37.400
- Prosjekt ny personopplysningslov – kursing og utgifter – kr. 27.600
- Opprydding fjernarkiv – kr. 35.000
Grunnbemanning 2017 etter budsjettforslag:
Sentraladministrasjon:
Rådmann, personal, lønn
Serviceavdelinga/bibliotek
IT-konsulenter
Økonomiavdelinga
30%-stilling overført fra NAV

3
3,8
1,7
4,5
0,3

Felles innkjøpssjef (Storfjords andel 16,6%) - Fordelt mellom 6 Nord Tromskommuner.
Mål for 2018
• Ha service i fokus både internt og eksternt
• Det totale sykefraværet i kommunen skal ikke overstige 7 %
• Aktivt informasjonsarbeid internt
• Jobbe med å få så mye som mulig av våre personalsystem elektronisk bl.a.
internkontroll, avvikssystem, kvalitetssystemer mm
• Jobbe for at vi skal ha fokus på kvalitet og kompetanse i organisasjonen
• IT-samarbeidet i Nord-Troms omorganiseres til egen samarbeidsenhet
• Økt digitalisering av tjenestene
• Risikovurdering av innkjøpssystemer og økonomirutiner for å unngå misligheter
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1.Tjenestemål for Oppvekst og kulturetaten
Levere gode kvalitetsmessige tjenester til innbyggerne innafor våre tjenesteområder
Legge til rette for tidlig innsats for målgruppen barn/unge gjennom koordinering av
tjenester i Sjumilssteget
Vurdere barnets beste i all saksbehandling som angår barn som gruppe eller individ

Organisasjonsmål
Lede etter organisasjonens verdier: åpenhet, respekt og etterrettelighet.
Legge til rette for å få opp andel jobbnærvær totalt sett i etaten

2.Statlige føringer og kommunale vedtak som har betydning for budsjett
2018 – 2021
•

Maksimalprisen for barnehagehagesatser fastsettes av Staten. I regjeringens forslag til
statsbudsjett er makspris for barnehage foreslått økt til 2 910 for full plass 1.1.18

•

Foreldrebetaling barnehage: 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.

•

Kommunale vedtak om utredning skolestruktur og lederstruktur.

•

Fra 1.8 2018 vil det svært sannsynlig bli vedtatt en økning i antallet pedagogiske
ledere/barnehagelærere i barnehagene og normtall for hvor mange voksne det skal være
pr. antall barn. Pr i dag er Storfjord innafor normtallet for antallet voksne som vil bli
vedtatt, men vi vil ikke ha stor nok (33 %) andel barnehagelærere tilsatt. Det vil uansett
bli økte lønnskostnader da barnehagene vil måtte ha nok pedagogisk bemanning dersom
det ikke kan gjøres ved naturlig avgang og assistent erstattes med barnehagelærer. Slik
barnetallet nå er, vil det være behov for 1-2 pedagogiske ledere i tillegg pr. barnehage for
å komme opp til norm.

•

Tverrfaglig koordinering med helsefremmende tiltak og forebyggende fokus for barn og
unge.
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3.KOSTRA
3.KOSTRAKOSTRA-tall og barnetallsutvikling 2016
Kostratall Oppvekst og kultur 2016
PRIORITERING
Nto driftsutgifter til grunnskole (202) pr. innbygger 6-15 år
Nto driftsutgifter til grunnskole (202,215,222,223) pr. innbygger 6-15 år
Nto driftsutgifter til voksenopplæring (213) per innbygger
Nto driftsutgifter til barnehage per innbygger 1-5 år
Nto driftsutgifter til barnevern per innbygger 0-17 år
Nto driftsutgifter tilkultursektoren per innbygger
Nto driftsutgifter fordeling mellom aktiviteter kultursektor:
Aktivitetstilbud barn/unge
Bibliotek
Museer
Kunstformidling
Idrett
Kom. idrettsbygg og anlegg
Kulturskole
Andre kulturaktiviteter
Kommunale kulturbygg

Storfjord
Kostragr 6 Troms
Landet u/Oslo
130 936
125 513
90 006
83 872
166 606
164 012
116 008
105 196
0
0,2
0,2
0,4
130 323
143 377
144 270
137 613
9 891
2 925

15 310
3 110

10 198
2119

8 897
2 097

7,6
10,8
3,6

7
17
6
1,3
6
18
19
16
10

9,2
13,5
3,7
7,8
10,6
19
16,2
11,3
10

8
13
3
5,4
9
23
14
12
12

3,4
18,6
27,2
15,1
13,7

Kommentarer til tallene

Storfjord bruker mindre enn Kommunegruppe 6 (kriteriebasert mest treffsikre
sammenligningsgrunnlag), på alle områder innafor Oppvekst og kultur, bortsett fra funksjon
202 som er grunnskoleopplæring. Forklaringa ligger mest i at vi har to grunnskoler dvs.
desentralisert skolestruktur, der begge er 1.-10. skoler. Kommunen har omsorgen for flere
barn i andre kommuner, der store beløp pr. år refunderes til spesialundervisning i
bostedskommunen. Det er «hjemkommunen», her: Storfjord, som må bære slike kostnader på
funksjon 202.
Fordeling innenfor kultursektoren viser at Storfjord prioriterer å bruke mest på kulturskole og
minst på idrett.
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Status: nedgang i barnetall.

4. barnehager
Tjenestemål for barnehagene 20182018-21
1. Oppfylle normen for andel barnehagelærere fra 1.8.2018
2. Oppfylle retten til barnehageplass.
3. Implementere ny rammeplan på en god måte.¨

Strategier for å nå målene
1. Økt lønnsbudsjett på grunn av lønnsdifferanse.
2.For å kunne implementere ny rammeplan (gjeldende fra1.8.2017) trenges det fornyelse av
tilgjengelige læremidler i barnehagene:
a: Fokus på barns digitale praksis betyr at barnehagene må ha tilgjengelig utstyr for å utvikle
fagområdet. IKT- utstyr som ønskes: 3 stk. I pad og 1 bærbar PC til bruk i pedagogisk arbeid
med barn.
b: Innkjøp av kjøkkenutstyr for å kunne involvere barna mer i matlagingen.
c: Fornye utstyr innafor fagområdet natur, miljø og teknologi.
d: Midler til å delta sammen med de andre barnehagene på fellesarrangement og turer.
e: o nye tvillingvogner slik at også de minste barna kan komme seg på tur i nærområdet,
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folkehelse og fysisk aktivitet.

status barnehagene
Furuslottet barnehage: Furuslottet barnehage i Skibotn er godkjent med 3 avdelinger, 54
plasser. Pr i dag er 2 avdelinger i drift, 36 plasser og det er ledige plasser. Ingen
dispensasjoner pedagogiske ledere
Oteren barnehage:
Oteren barnehage består av 2 avdelinger med totalt 36 plasser. Pr. 1.oktober 2017 er det ingen
ledige plasser. Ingen dispensasjoner pedagogiske ledere
Storfjord naturbarnehage
Storfjord naturbarnehage har 26 plasser. Barnehagen har krav på tilskudd fra kommunen etter
økonomisk beregnet sats som vedtas i budsjettet for 2018.Det er kommunens utgifter i egne
kommunale barnehager to år før tilskuddsåret, som er beregningsgrunnlaget for
driftstilskuddet til de private barnehagene. Storfjord kommune må i tillegg refundere tap for
foreldrebetaling i form av søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling for familier som
oppfyller kriteriene. Ingen ledige plasser. Ingen dispensasjoner pedagogiske ledere

5.Grunnskoler
Tjenestemål
Tjenestemål for grunnskolene 20182018-21
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.
4. Sikre at skoleledere og lærere har analysekompetanse
5. Stabile og kompetente lærere gjennom langsiktig kompetanseplanlegging bl. a gjennom
videreutdanning av lærere og skoleledere og gjennom rekruttering

Strategier for å nå målene
1. Opprettholde lærertettheten og øke og mobilisere lærerkompetansen.
2. Fortsette opprustninga av digitale læremidler, oppdaterte læreverk og muligheter for å
kunne reise ut av skolen for å oppfylle kompetansemål i læreplanen.
3. Ruste opp skolegårdene etter års forfall og barns flittig bruk i form av lek og fysisk
aktivitet.
4. Sette av tid og ressurser til å heve analysekompetansen hos skoleledere og lærere, for
dermed å være enda mer treffsikre og handlingsrettet på hvilke tiltak som virker for å
heve elevenes læringsutbytte
5. Sette av midler til kommunens egenandeler til videre- og etterutdanning av lærere.
6. Opprettholde og videreutvikle det faglige samarbeidet som nå er etablert over
skoleslagene grunnskole og videregående skole.
7. Kommunen er kommet med i det nasjonale programmet for kompetanseheving
«Inkluderende barnehage- og skolemiljø» som går over 4 semester fra 1.1.2018.
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Status skolene
Hatteng skole (pr. 1.10.17)
Hatteng skole har 134 elever i grunnskolen.
Antall elever med spesialundervisning: 21 elever (15,67 % av elevene)
Årsverk spesialundervisning lærer utgjør 2,78 årsverk (samme som i 2016)
Skibotn skole (pr. 1.10.17)
Skibotn skole har 80 elever.
Antall elever med spesialundervisning: 8 elever som utgjør 10 % av elevene
Årsverk spesialundervisning utgjør 2,89 lærerstilling (økning på ca.1 årsverk ift 2016)
Viser forøvrig til tilstandsrapport for grunnskolene 2016 der flg. hovedutfordringer kom fram:
Resultater grunnleggende ferdigheter må bli bedre.
Elevenes psykososiale læringsmiljø må bli bedre.

6.Voksenopplæring
6.Voksenopplæring
Tjenestemål for Voksenopplæringa 20182018-2021
1.Alle elever som mottar norsk for innvandrere og som har forutsetninger for det, skal avlegge
skriftlig og muntlig norskprøve og bestå.
2. Elever som startet med grunnskole for voksne høst 2017 skal fullføre innen vår 2019 og gå
videre over i videregående skole høst 2019.

Strategier for å nå målene
1.Opprettholde forsvarlig drift på Voksenopplæringa, med færre elever og færre ansatte
2.Fortsette satsninga på grunnskole for voksne i samarbeid med Nordkjosbotn vgs og
Balsfjord og Lyngen kommune

Status voksenopplæringa
Det gis opplæring i norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere, bosatte flyktninger
og til arbeidsinnvandrere i Skibotn. Elevtallet synker. Det gis grunnskoleopplæring på
Nordkjosbotn videregående skole i samarbeid med Lyngen og Balsfjord som et pilotprosjekt
for å styrke opplæringa og for å samordne ressurser.

7.Kulturkontoret
7.Kulturkontoret
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Tjenestemål for kulturkontoret 20182018-21
Å bidra til at Storfjord er en attraktiv kommune å bo i, og at innbyggerne har et attraktivt og
mangfoldig kultur- og fritidstilbud som fremmer samarbeid, helse og trivsel.
Ivareta kultur, språk og historie gjennom bevaring og formidling av fysiske og immaterielle
kulturminner (herunder stedsnavn).

Status og strategi
strategier
trategier for å nå målene
1.Deltakelsen i postkassetrim og 5 på topp skal øke i perioden.
2.Besøkstall for de enkelte turmål skal også øke.
3.Krigsminnene i Storfjord skal ivaretas for å danne grunnlag for kunnskapsproduksjon,
4.Kunnskapsformidling og destinasjonsutvikling.
5.Besøksstatistikk skal vise økt bruk av fysisk tilrettelagte minner, samt digitale kanaler
6.Behov for tilsvarende økning i budsjettet til motivasjonstiltak (premiering).

8.Kulturskolen
8.Kulturskolen

Tjenestemål for kulturskolen 20182018-2021
Et trygt og godt opplæringsmiljø i kulturskolen
Effektiv og etterrettelig elevadministrasjon
God rekruttering og et bredt tilbud
God kvalitetssikring og utvikling av kulturskoletilbudet

Status og strategier
strategier for å nå målene
Åpne opp for bedre innsyn i musikkbingene ved fjerning av ytterdørene foran vinduene, samt
flytting av musikkbingen på Hatteng inn i skolegården. Nå står musikkbingen i utkanten av
skoleområdet og det kan føles utrygt både for elever og lærere å være «bortgjemt»
Opprusting av undervisningsutstyr som instrumenter, mikrofoner, datautstyr og høyttalere i
begge musikkbingene. Legges inn som tiltak budsjett 2018
Varslingssystem ved brann på skolene. Da musikkbingene er godt lydisolerte må brannalarm
varsles med lyssignal og elle lyd inne i bingene. Tatt opp i vernerunde.
Kulturskolen trenger å utvide bredden på undervisningen og samtidig rekruttere blant de
yngste. Dette kan gjøres ved å tilby kortere introduksjonskurs innen ulike kunstuttrykk. Dette
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er i tråd med kulturskolenes rammeplan og kan gjøres innenfor de eksisterende
stillingshjemler.
Storfjord kulturskole ønsker videre samarbeid med nabokommunene, Balsfjord og Lyngen, om
utforming og implementering av rammeplan og arbeid med kvalitetssikring av våre tilbud.
Samarbeidet med disse tre kommunene utvides i 2018 til også gjelde opplæring av unge arrangører i
UKM. Det er søkt om og kommet tilsagn om 20.000 til dette felles prosjektet.

9.Barnevernstjenesten
9.Barnevernstjenesten
Tjenestemål
jenestemål for barnevernstjenesten 20182018-2021
1. Trygge utsatte barn ved å sikre rask behandling av bekymringsmeldinger
2. Fokusere på at hvert barn har sin tiltaksplan kortest mulig tid etter konklusjon av
undersøkelser
3. Fortsette å ha fokus på samtaler med barn, men trekke det ut i hele prosessen i
undersøkelse, tiltak, evaluering av og avslutning.
4. kompetente, oppdaterte og kvalifiserte medarbeidere

Status og strategi
strategi for å nå målene
1. Opprettholde bemanningen for å sikre at alle bekymringsmeldinger behandles
kontinuerlig og senest innenfor frist som er en uke. Til det kreves nok ansatte.
2. Opprettholde bemanningen for å kunne sette av dager jevnlig internt i tjenesten og for
å jobbe med tiltaksplan
3. opprettholde bemanningen for å ha samtaler med barn med fokus på tiltak, evaluering
av tiltak og hvis en sak avsluttes
4. Kompetanseheving. Delta på kurs, sertifiseringer og legge til rette for små
videreutdanninger som tjenesten ser behov for, hvis ansatte ønsker det. I løpet av 2018
vil forhåpentligvis departementet og Bufdir komme med sine innspill og føringer på
opplæring.
5. Bidra positivt inn i et evt. framtidig samarbeid med andre barnevernstjenester.

10.Storfjord
10.Storfjord språksenter
Storfjord språksenter er nå lokalisert i Nordkalottsenteret og Storfjord kommune dekker
husleie på kr. 50 000 pr. år. Språksenteret har 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.
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11.
11. Administrasjon og felleskostnader for kap. 1.2
Ansvar 200 inneholder ulike typer fellesutgifter for Oppvekst og kultur f.eks. kommunens
kostnader knyttet til PPT for skoler og barnehager, refusjoner til andre kommuner for elever
Storfjord kommune har omsorgen for, tilskudd til privat barnehage, skoleskyss, leie av
skolelokaler, logoped og støttepedagog for førskolebarn, elevforsikring, lisenser og
interkommunal avtale om regionkontor for grunnskolene i Nord-Troms. Budsjettet er i
hovedsak videreført med noe justering mellom arter og funksjoner

12.
12. 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.

13.
13. Ekster
Eksterne
ksterne samarbeidsavtaler under kap.1.2
kap.1.2
Institusjon med
beliggenhet:
Skibotnhallen A/S
Stiftelsen Lassagammi
Skibotn
Kunstnerbolig i Skibotn
Halti Kvenkultursenter
Felles regionkontor for
grunnskoler, barnehager.

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

Driftsstøtte
vedtatt 2008
Interkommunal
avtale

Driftsstøtte kr. 23 500 pr. år

Grunnskolen
Lokale for
idrettslag/foreninger
Storfjord kommune er
medeier i stiftelsen.
Stiftelsen leier
sekretariatstøtte fra
kommunen
Kvensk
kulturkompetanse
Koordinering av
utviklingsarbeid og
kompetanseheving
PP- tjeneste

Pedagogisk-psykologisk
tjeneste. Kontor:
Nordkjosbotn
Nord – Troms Museum
A/S

Interkommunal
avtale Balsfjord,
Lyngen, Storfjord
Eid av
kommunene i
Nord Troms.

Den læstadianske
menighet

Årlig i
budsjettvedtak

1. Driftsstøtte fra Storfjord
kommune: kr. 50 000 i
grunnbeløp, men som
prisjusteres opp årlig

Driftsdel: kr. 80 000, fordelingsnøkkel etter
innbyggertall
Storfjords andel etter barnetall
barnehage og grunnskole
Kr. 65 pr. innbygger
Husleie til Halti på kr.36 116

Museum for Nord
Troms

Driftstilskudd Bedehuskapellet
kr. 50 000 pr. år

Kirkelige handlinger
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Nye tiltak
tiltak som er foreslått fra Oppvekst og kultur.
Tiltakene som er med i Rådmannens forslag er det ei hake bak.
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Vedlegg til Rådmannens forslag
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Budsjett – Helse- og omsorg, kap. 1.3
1.0.

Budsjettrammer drift 2018-2021

Konsekvensjustert budsjett for helse- og omsorg er på kr 67 660 524. 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 39 108 213, Forebyggende avdeling kr 25 580 646
og NAV kr 2 971 665).
Helse- og omsorg
Sum inntekter
Sum utgifter
Netto ramme

1.1.

Budsjett 2017
-23 751 212
85 109 872
61 358 660

Budsjett 2018 Budsjett 2019
-18 714 656
-16 614 656
86 375 180
82 861 902
67 660 524
66 247 246

Budsjett 2020
-16 614 656
82 186 106
65 571 450

Budsjett 2021
-16 614 656
82 286 106
65 671 450

Forhold som har betydning for budsjett 2018

Regjeringens satsningsområde innenfor de frie inntekter
• opptrappingsplan på rusfeltet
• forebyggende tiltak barn, unge og familier for å ruste kommunene til
barnevernsreformen
Saker med særskilt fordeling i 2018
• kr 245 000 – helsestasjon og skolehelsetjeneste
• kr 392 000 – frivilligsentraler (tidligere egen tilskuddsordning)
Annet
• kr 250 000 - reduksjon i tilskudd ressurskrevende tjenester i 2017, samt tilsvarende
reduksjon i 2018. Totalt kr 500 000,-.
• reduksjon i integreringstilskudd pga at det i 2017 ble bosatt en flyktning i stedet for
fem flyktninger, ikke lagt inn tilskudd for bosetting i 2018
• bortfall av vertskommunetilskudd pga at asylmottaket er lagt ned
• kr 650 000 tilskudd ressurskrevende bruker blir tilført kommunens ramme, og ikke
direkte til helse- og omsorg
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Kommunale vedtak fra 2017
• opprettelse av 50 % hjemmel renholds stilling
• opprettelse av 60 % hjemmel dagaktivitets tilbud for personer med demens
• års effekt lønn psykolog,

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 (sykehjem og avlastningsbolig Skibotn)
Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende
Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi
Introduksjonsordningen

2.0. Sentrale utviklingstrekk
Målet med samhandlingsreformens er bedre folkehelse og bedre helse- og omsorgstjenester på
en bærekraftig måte, strategien er:
• å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre.
• at pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp nærmest mulig der de bor
• at større andel av tjenester skal altså leveres i kommunen
Andre utviklingstrekk:
• større krav til ledelse- og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (ny
forskrift)
• 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
• lovkrav om spesialisering for allmennleger i kommunehelsetjenesten, innføring av
nødnett samt krav om bakvaktsordning på legevakt
• nasjonal opptrappingsplan rusfeltet, angir en styrkning av hele rusfeltet
• endring i lov om psykisk helsevern
terskelen for tvangsinnleggelse og behandling er blitt høyere

97

innebærer at kommunen i større grad må behandle og følge opp svært alvorlig
syke pasienter

2.1. Utfordringer i Storfjord:
Befolkningsframskriving
nedgang i antall barn, unge og voksne i yrkesaktiv alder
betydelig økning i aldersgruppa 67-89 år
Brukere
henvisning av flere brukere i alle aldersgrupper (berører alle tjenester)
komplekse sykdomsbilder og sammensatte behov
pasienter med samtidige psykiske lidelser og rusavhengighet, krever tett oppfølging
flere pasienter med lett/moderate psykiske lidelser – som tidligere ble behandlet i
poliklinikk skal nå behandles i kommunen

Strukturelle utfordringer
mangler heldøgns omsorgstilbud både for eldre og for brukere med rus og psykiske
lidelser, samt egnet avlastningsbolig for funksjonshemmede
mangel på boliger for ansatte og vanskeligstilte
tjenestetilbudene må samlokaliseres og samordnes bedre
Rekruttere og beholde fagpersonell
aldersutfordring – høy avgang av helsepersonell
spesiell utfordring ifht å rekruttere sykepleiere/vernepleiere til sykehjem
ufrivillig deltid – for fagarbeidere og assistenter

2.2. Befolkningsframskriving i Storfjord
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2.3. Kostra-tall for helse- og omsorg i Storfjord
Prioriteringer
Nettodriftsutgifter pr. innbygger i kr, kommunehelsetjenesten
Nettodriftsutgifter pr. innbygger i kr, i pleie- og omsorg
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
*her er sykehjem og avlastningsbolig på samme funksjon 253

Storfjord
2016

K-gr 6
2016

Troms
2016

Landet u/Oslo
2016

4 021
24 582

5 355
29 423

2 970
19 592

2 544
17 003

1 443 778

1 124 894

1 105 726

1 090 185

239 641

243 338

287 205

247 471

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:
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1) Innbyggerne i Storfjord kommune skal få nødvendige, forsvarlige og kvalitetsmessige
gode helse- og omsorgstjenester
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 2018-2021
4) Følge BEON*– prinsippet for omsorg på riktig nivå
5) Styrke kompetanseplanleggingen, herunder å rekruttere og beholde personell
6) Økt fokus på forebygging, tidlig innsats og egenmestring
*BEON = Beste effektive omsorgsnivå, jf omsorgstrappa

3.1.

Veien videre

Videre er det et mål om å følge opp den den politiske føringen som er vedtatt, en dreining fra
institusjonsomsorg til hjemmebaserte tjenester. For å gjennomføre dette må alle nivå i
omsorgstrappa styrkes. Hjemmebaserte tjenester må utvides til heldøgnstilbud. For å få dette
til må alle tjenestene i helse- og omsorg ses i sammenheng, velferdsteknologi må tas i bruk,
alle ressurser må utnyttes best mulig og den tverrfaglige innsatsen må økes ytterligere.
Det må gjøres en vurdering på nårtid det skal tas i bruk nye sykehjemsplasser, og
hjemmebaserte tjenester må dimensjoneres i henhold til dette. Psykisk helse og rusomsorgen
må styrkes, samt at det foretas en omorganisering i tjenesten.
Rehabilitering, forebygging og tidlig innsats må framover få et høyt fokus og prioriteres i alle
deler av tjenestene. Det er et mål for helse- og omsorgs tjenesten å fremme brukerens
ressurser og egenmestring slik at de blir i stand til å klare seg selv i størst mulig grad, samt bo
i eget hjem så lenge som dette er den beste løsningen. Videre må brukerstyring og
pårørendestøtte være en naturlig del av helse- og omsorgstjenesten. Dette for å oppnå
«pasientens helsetjenester».
• Ny demensavdeling ved sykehjemmet ferdigstilles høst 2018
• Valmuen ferdigstilles vår 2018
• Det planlegges for bygging av 2 x 6 heldøgnsomsorgsboliger for eldre i Skibotn og
Hatteng
• I tillegg planlegges det for 3-4 boliger psykisk helse/rus samt en akutt leilighet på
Hatteng
• Det anses også som nødvendig å bygge en ny avlastningsbolig for funksjonshemmede
i Skibotn, da i tilknytning til omsorgsboligene for eldre
For å imøtekomme utfordringer og veksten i helse- og omsorg, sentrale føringer og lovkrav
må kommunen for øvrig i enda større grad være åpen og positiv til samarbeidsløsninger
interkommunalt.
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4.0. Tiltak 2018
Tiltak lagt inn i Rådmannens budsjettforslaget:
Engangstiltak Behandlende avdeling
Andre driftsutgifter*
Styrking hjemmetjenesten
* differanse fra opprinnelig ønsket tiltak kr 584 000
Ekstrahjelp sykehjem
Varige tiltak – Behandlende avdeling
Bemannet legevakt med hjelpepersonell
Interkommunal legevaktsentral

Kostnad (kr)
200 000
334 000
300 000
110 000

106 418

Engangstiltak Forebyggende avdeling
Andre driftsutgifter**
** opprinnelig ønsket tiltak kr 627 100
Varige tiltak – Forebyggende avdeling:
Økt behov for tjenester omsorgen for utviklingshemmede
Økte kostnader pga høyesterettsdom

200 000

459 000
120 000

Forslag til omdisponering av ressurser i Rådmannens budsjettforslaget:
60 % vaktmester hjemmel omdisponeres fra drift til helse- og omsorg
Dersom det ikke bosettes flere flyktninger overføres 20 % hjemmel fra
flyktningkonsulent hjemmel til psykisk helse og rusomsorgen

Tiltak som ikke er lagt inn i Rådmannens budsjettforslaget:
Behandlende avdeling
Økning fritidskontakt
Styrkning hjemmetjenesten i hele økonomiplanperioden
Forebyggende avdeling
Leie av tjenestebil, rusomsorgen/psykisk helse
100 % Ungdomskontakt
Ekstrahjelp psykisk helse og rusomsorgen
Økt grunnbemanning psykisk helse og rusomsorgen
Transport til/fra ungdomsklubb
Dagtilbud for personer med demens – driftskostnader

Hatteng, oktober 2017
Anne-Lena Dreyer, Anne Rasmussen
- avdelingsledere-
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Kostnad (kr)
100 000
584 000

70 000
649 100
427 100
154 700
60 000
108 700

NAV Storfjord - SOSIALTJENESTEN
NAV Storfjord sin kommunale budsjettramme skal ivareta kommunens oppgaver etter lov om
sosiale tjenester i NAV. Loven omfatter forebyggende virksomhet, de individuelle tjenestene
opplysning, råd og veiledning, økonomisk stønad, midlertidig botilbud, individuell plan og
kvalifiseringsprogram.
I budsjettrammen er det forutsatt at følgende tiltak videreføres i budsjettåret 2018:
40 % stilling integreringsarbeid. Stillingen skal bidra til å understøtte introduksjonslovens
målsetting om å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og
samfunnslivet.
For 2018 har NAV Storfjords kommunale tjenester følgende mål:
- Deltakere i det kommunale kvalifiseringsprogrammet skal fullføre og komme i arbeid
eller aktivitet. Kvalifiseringsprogrammet er et av NAVs viktigste virkemiddel mot
fattigdom.
- NAV Storfjord skal kartlegge, forebygge og redusere barnefattigdom for å sikre barns
velferd og inkludering i kommunen.
- NAV Storfjord skal stille vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk sosialhjelp.
Dette vil primært gjelde stønadsmottakere som er under 30 år og som ikke har
helsemessige hindringer for aktivitetsplikt.
- NAV Storfjord skal bidra til arbeidsretting av introduksjonsprogrammet for å styrke
nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet og deres
økonomiske selvstendighet.
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Storfjord kommune

Budsjett
2018
Næring

201
8
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Budsjett – Næring
Kapittel 1.4 har en ramme for 2018 på kr 744.229.

Status
Næringsenheten vil i 2018 være bemannet med:
100% rådgiver innen jord, skog, fiske og utmark
100% 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.
Mål 2018:
Tverrfaglig planarbeid:
Revidere strategisk næringsplan. Småkommuneprogram med egen tiltaksdel for tverrfaglig
utviklingsarbeid i Storfjord kommune ble avsluttet 2017. Fremover vil utviklingsarbeid i
kommunen tas ut av næringsplan og tas inn i kommuneplanens årlige handlingsdel (budsjett og
økonomiplan/ledergruppas strategiske utviklingsplan).
Deltakelse i arbeid med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel. Strategisk næringsplan og
tverrfaglig utviklingsarbeid må ses i sammenheng med samfunnsdelen.
Tett samarbeid med jord, skog, utmark og landbruk i revisjon av næringsplan hvor landbruk og
utmarksnæringer må få en sentral plass. Utvikling av «nye utmarksnæringer» knyttet til reiseliv
gjør det særlig viktig at vi har strategi for disse.
Ferdigstillelse av regional strategisk næringsplan for Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og
Tromsø kommune. Involvering i Storfjord kommune gjennom blant annet arbeid med planer
som nevnt ovenfor.
Tettere tverrfaglig samarbeid internt, særlig for samarbeid mellom plan og næring.
Reiseliv:
Sertifisering av regionen som bærekraftig reisemål gir tydelige også for kommunenes rammer for
reiselivsutviklingen. Tilrettelegging for naturbasert reiseliv og finansieringsordninger for
infrastruktur er viktig. I samarbeid med kulturavdelingen er det utarbeidet et pilotprosjekt for
dette med kr 200 000 i tilskudd fra næringsfondet. Avdelingen arbeider med fullfinansiering av
prosjektet.
Arbeide for lokal næringsutvikling basert på den store nordlys-trafikken i kommunen. Avklaring
av tilgjengelig areal for reiselivet er del av dette arbeidet.
Videreføre engasjement i Visit Lyngenfjord.
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Jord, skog, utmark og landbruk:
Få systemer, maler og oversikt over de ulike fagfeltene
Full opprydding i viltforvaltning
Oppfølging av bo- og driveplikt
Oppdatering av gårdskartet i Storfjord kommune
Revisjon av skuterløyper
Få til bedre tverrfaglig samarbeid på saker vedrørende fradeling, omdisponering mv.
Nordkalottens Grensetjeneste:
Arbeide for at den ordinære virksomheten i Nordkalottens Grensetjeneste får en fast bevilgning
fra 2019. Arbeide for økt (midlertidig) finansiering av den ordinære virksomheten i 2018, slik at
NK-GT får nødvendige personellressurser (per i dag 25% i den kommunale delen). Behovet er
en 100%-stilling.
Tjenesten har i tillegg en fast 100% stilling gjennom øremerkede midler fra NAV (Arbeids- og
velferdsetaten).
Arbeide aktivt med regionale og nasjonale myndigheter i grensehindersaker
Sikre gjennomføringen av Interreg-prosjektet «Nordkalottens Grensetjeneste –
Næringslivsveiledning» med en målsetting om etablering av denne tjenesten som et permanent
tilbud. (innebærer 1-2 kompetansearbeidsplasser)
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BUDSJETTFORSLAG
2018
Tekstdel Kap 1.6 og 1.7
Plan- og driftsetaten 27.10.2017

2018-21
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PlanPlan- og driftsetaten,
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.

•

Oppgradering og renovering av VA nettet inkludert renseanleggene.

•

Vedlikehold av bygningsmassen – synliggjøre etterslepet for politikerne

•

Ha et fokus på trafikksikkerhet i planarbeidet. Trafikksikkerhetsplanen ble oppdatert i 2017.

•

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

•

Legge til rette for et godt og sundt arbeidsmiljø samt jobbe med HMS og sykefravær.

2. Status
Plan- og driftsetaten har siste år hatt en grundig gjennomgang av det etaten forvalter av kommunale
bygg, kommunale veier, trafikksikkerhet samt vann og avløp. Dette har vært et omfattende arbeid, og
det utarbeidet rapporter knyttet til de respektive områdene.
I 2017 har vi hatt fokus på ansattes kompetanse, og det har i den sammenheng bl. annet blitt arrangert
en interkommunal kursdag innen deler av plan- og bygningsloven. Her var det Storfjord kommune
som tok initiativet og kurset ble arrangert på rådhuset.
Vi har et stort etterslep på flere sektorer, og det er i budsjettet for 2018 ikke lagt opp til noe økninger
på forebyggende vedlikehold i driftsbudsjettet. Budsjettene fra tidligere år også i år med få unntak blitt
videreført.
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I forkant av arbeidet med budsjett 2018, har det også i år vært sett på fordeling av vaktmester- og
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.

Organisering av plan- driftsetaten

3. Hovedutfordringer
En av hovedutfordringene som kommunen har er driftsmessig å ivareta investert kapital innenfor bygg
og anlegg. I 2017 hadde plan- og driftsetaten revisjon innen området. Det har i etterkant av denne
vært gjort en kartlegging av teknisk status for alle kommunale bygg. Avvikene her, og kostanden med
oppgradering, er tatt inn i vårt forslag til budsjettbehandlingen.
Det er viktig at politikerne som bevilgende myndighet får kjennskap til de utfordringene som ligger
foran oss i forhold til etterslepet på vedlikehold på kommunale bygg og anlegg. Etter å ha vært innom
Robek flere år har blant annet vedlikehold vært en salderingspost.
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 budsjettet
noen økte utgifter som f. eks. prisstigning, og det gjør det er krevende ved for eksempel kjøp av varer
og tjenester.
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. Vi håndhever mange særlover, som i sin konsekvens har stor
innflytelse på folks hverdag. Plan- og driftsetaten har tett kontakt med sektormyndigheter som
Fylkesmannen, NVE, Statens vegvesen o.l. samt at vi har stor publikumskontakt. Vi skal balansere
lovens krav mot publikums og mange ganger kommunens ønsker.
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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 2018.
2018

Forslått
tatt med

Kapittel 1.6 og 1.7 som gir reduserte utgifter
Her er det tatt ned i konsekvensjustert budsjett samt justert opp
på inntektssiden. Totalt ligger kapittel 1,6 og 1,7 ca 930 000
under vår ramme.

x

2018
Kapittel 1,6 og 1,7 som gir økte kostnader

989 558

Arbeidstøy brann

75 000

Driftsoptimalisering Oteren renseanlegg

120 000

Prosjektstilling

594 000

Full finansiering av boligkonsulent

30 000

Administrering av aktivitetsplikt sos hjelp

48 970

Utvide vaktmesterstilling far 80- til 100 %

91 324

Vei vedlikehold ny vei finnlandskrysset Olderbakken Skibotn

30 264

5. Opplysninger om tjenestene
5.1 Kommunale veier
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Forslått
tatt med

x

Det har i 2017 vært et fokus på kommunale veier og oppgradering av disse. Både i driftsbudsjettet og i
investeringsbudsjettet ble det videreført de rammene som ble gitt for 2016. Dette for å ta inn noe av
etterslepet. Vi fortsatte i 2017 med opprusting av Fosseveien. Det er laget en ny asfalteringsplan for
kommunale veier, samt at det er utarbeidet en ny trafikksikkerhetsplan i 2017. Disse danner grunnlaget
for budsjetteringen videre fremover mht. de områdene.
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
2018-2021.

5.2 Vann og avløp
Storfjord kommune har et VA nett som i flere deler av kommunen er moden for utskifting.
Vannbehandlingsanleggene er også utdaterte, og disse er i skrivende stund ute på anbud. Vår folk har
også i 2017 vært på mange utrykninger knyttet til lekkasjer på rørnettet. Det er også mange
utrykninger på tett avløp.
I 2017 vil det bli lagt nye rør i et strekk på ca. 400 m i området Tverrdalen. I tillegg blir det skiftet en
vannkum med ventil på samme strekket. Det er også blitt lagt opp nytt vann og avløp fra
industriområdet på Oteren frem til «Hansen skogen». Det er også ført rør under E6 i samme området.
Det er nå mulig for abonnenter i dette området av Oteren å knytte seg til offentlig avløp.
I 2017 hadde vi en gjennomgang/revisjon av vann og avløpsnettet. Med denne er det også satt opp
avvik med et kostnadsoverslag. Ut fra dette må det i årene som kommer gjøres utbedringer både på
renseanleggene og på ledningsnettet. Dette er medtatt i forslag til investeringer i
økonomiplanperioden.
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 vil bli øket fra 2017 til 2018 for å ta hensyn til prisvekst samt at en hensyntar de
investeringer so er gjort på VA-nettet i 2017.
I investeringsplanen for perioden 2018-2021 er det mange prosjekter som ligger inne under VAområdet.
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 et fokus på dette, og også på hele organiseringen av boligforvaltningen i
Storfjord kommune. Det bygges nye boliger, og flere står for tur. Forvaltningen generelt av kommunal
bygningsmasse er satt på sakskartet, og dette fokuset vil bli videreført i planperioden. Med dette må en
etter hvert også øke rammene for drift og vedlikehold av byggene.
Det er gjort en omfattende kartlegging av tilstanden på all bygningsmasse. Denne rapporten foreligger
og er presentert for politisk utvalg. Avvikene som her kom frem er foreslått tatt med i investeringsplan
for neste planperiode. Dette er nå synliggjort for politikerne. Problemet vårt er at vi pr i dag har får få
vaktmestre for å ivareta det forebyggende vedlikeholdet. Vi klarer rett og slett ikke å «nå over» alle
bygg og installasjoner. Her har vår etat kalkulert med at det vil kreve to nye stillinger for å kunne ha
en tilfredsstillende forebyggende vedlikehold av eksisterende bygningsmasse. Så vet vi at det bygges
flere bygg og nye anlegg både på VA og vei som krever forebyggende vedlikehold.
Det ble av kommunestyret i sammenheng med budsjett 2017 bevilget penger til boligbygging i eget
regi. I den sammenheng er det nå planlagt et nytt bygg med lokasjon på Oteren (Vernatomta) samt på
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Brenna. Oppstart av prosjektet på Oteren er gjennomført mens det på Brenna er uavklart da det er en
disputt vedr. tomtealternativet.
5.4 Oppmåling
Det har også i 2017 vært et stort press på innløsningssaker av festetomter hvor Statskog er grunneier.
Vi ser imidlertid nå en nedgang. Det «rushet» Statskog skapte gjorde at det ble vanskelig å få ned vårt
egentlige etterslep. Disse sakene kom da 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 2018.
Det er leid inn hjelp til oppmåling i 2017. Vi fikk med dette om-matrikulert Brennafeltet, målt opp
Sommersetlia boligfelt, Stormyra boligfelt samt et privat felt.

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.
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.
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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.
År
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Dekningsgrad
257,1 %
79,1 %
75,9 %
99,2 %
96,6 %
103,5

Som tabellen ovenfor viser har vi de siste tre år vært noenlunde i balanse vedr. selvkost på feiing. Det
ble 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 2018 - 2021
Fullstendig versjon av investeringsprogrammet er vedlagt.
Samlet de største tiltakene/prosjektene som videreføres og startes 2018
Prosjekt

2018

Gjenoppbygging av Valmuen

14 056 000

Ny dementavdeling Åsen

20 715 000

3 000 000

Kloakkrenseanlegg Skibotn

5 000 000

9 000 000

Svømmebasseng Hatteng skole

2 000 000

SD overvåkingssystem vann og avløp

2 300 000

Oppgradering filter/UV-anlegg på alle 3 vannverk

2 700 000

Boligbygging i eget regi

12 250 000

Kunstgressbane Hatteng

4 730 000

Infrastruktur boligtomter Hatteng

2 000 000

2 000 000

Asfaltering ihht asfalteringsplan

3 500 000

3 500 000

Asfaltering Oterbakken inkl. lys

2 000 000

Utvidelse av Skibotn kirkegård

5 800 000

Ny avlastningsbolig Skibotn

2 250 000

2 250 000

Omsorgsboliger eldreomsorg med mulighet for heldøgns tjenester

5 000 000

10 000 000

Omsorgsboliger rus/psykiatri med mulighet for heldøgns tjenester

6 000 000

6 000 000
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2019

1 300 000

Det er mange prosjekter også i 2018. De største følger med over fra 2017 bl. annet bygging av
Valmuen verksted og ny dementavdeling på Åsen. Totalen for hele 2018 er på kr. 102 861 000,Som vedlegg til tekstdelen ligger en oversikt over alle investeringsprosjekter som ligger inne i
investeringsprogrammet for 2018-2021.

Trond Arne Hoe
Plan- og driftssjef
27. oktober 2017
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Storfjord Budsjettrapport: Storfjord: RM-forslag 27.10.2017
-

Beskrivelse

Regnskap 2016

Budsjett 2017

Budsjett 2018

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

1 945 525

2 009 097

1 911 262

2 228 150

2 671 281

2 671 281

11 259 342

12 662 358

12 917 544

12 679 437

12 541 788

12 541 788

46 097 843

48 298 636

48 663 535

46 765 655

46 007 553

45 698 553

55 100 634

62 040 198

67 224 575

65 947 103

65 271 307

65 371 307

2 697 561

3 665 045

3 587 242

3 520 522

3 495 423

3 495 423

-2 677 567

-5 588 380

-5 498 380

-6 198 380

-6 198 380

-6 198 380

6 165 800

7 031 689

7 533 440

7 056 144

6 315 997

6 315 997

7 851 368

9 518 779

7 599 830

6 708 191

6 155 520

6 155 520

204 452

-2 113 674

-2 895 059

-2 120 280

-2 120 280

-2 120 280

-32 700

0

0

0

0

0

-

-

1,0 Politikk
-

Netto driftsutgifter

-

-

1,1 Sentraladministrasjonen
-

Netto driftsutgifter

-

-

1,2 Oppvekst og kultur
-

Netto driftsutgifter

-

-

1,3 Helse pleie og omsorg
-

Netto driftsutgifter

-

-

1,4 Næringsetaten
-

Netto driftsutgifter

-

-

1,5 Konsesjonskraft
-

Netto driftsutgifter

-

-

1,6 Driftetaten
-

Netto driftsutgifter

-

-

1,7 Driftsetaten- kommunale bygg
-

Netto driftsutgifter

-

-

1,9 Finans
-

Netto driftsutgifter

-

-

Prosjekt
-

Netto driftsutgifter

Rapportmal: Budsjettskjema 1B (Prisjusterte verdier) - 13. november 2017 kl 16.10 - Side 1
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prosjektnr

Prioriteringer

Storfjord kommune

667
1000
1013
1014
1015
1016
1017
NY
NY
NY

1004
1018
1019
1020
NY
NY
NY

NY
171
739
740
778
1006
1021
1022
1023
1024
1026
NY
1029
1031
1032
1043
1048
1049
NY
NY

NY

NY
NY
NY

2018 - 2021

Investeringsprogram
Salg
anleggsmidler
VANN OG AVLØP
Digital kartlegging av kommunens vann- og avløpsledninger
Oppgradering vannledning Vestersia.
SD overvåkingssystem vann og avløp
Nytt avløpssystem Skibotn, Apaja
Avløpsrenseanlegg Skibotn / Skibotn kloakk
Oppgradering filter/UV-anlegg på alle 3 vannverk
Oppgradering VA Hatteng
Utbygging av Olderelva som reservevann for Skibotn
Rehabilitering VA ihht hovdplan VA
Knytte sammen Indre Storfjord og Elvevoll vannverk

Tilskudd

500 000

Bruk av
Bruk av
Bruk av
ubrukte
mva-komp. fondslånemidler
midler

NY
1055

2020

500 000

500 000

200 000
9 000 000
1 300 000
2 000 000
300 000
2 000 000

2 000 000

3 060 000
2 025 000
300 000

5 000 000
2 700 000
300 000

12 700 000
14 046 000

8 015 000
2 000 000
6 810 000

1 190 000

300 000
500 000
1 500 000
600 000
200 000
3 500 000
300 000

300 000
500 000
1 500 000
600 000
400 000
3 500 000
300 000

625 000
1 500 000
1 000 000
200 000
0
0
0
0
150 000
130 000
200 000
350 000

2 250 000
1 500 000
1 000 000
200 000
20 715 000
14 046 000
2 000 000
11 000 000
150 000
130000
200 000
350 000

200 000
300 000
150 000
300 000
2 500 000
3 000 000
500 000
200 000

200 000
300 000
150 000
300 000
5 000 000
6 000 000
500 000
200 000

400 000
750 000
140 000

1 100 000
750 000
140 000

2021

Pågår, vidreføres 2018
Fortsettes 2018
Overført fra 2017 og justert ihht forprosjekt
2 mill overført fra 2017
To vannverk i 2018 og ett i 2019

3 000 000
2 000 000
5 400 000

2 000 000

500 000

500 000

500 000

2 500 000

2 000 000

600 000

3 500 000

2 250 000
1 500 000
1 000 000

Kommentar/fremdrift

Foreløpig estimerte tall
Etterlslep totalt ca 15 mill - 9,3 mill ligger inne allerede
Estimat- landledning 1,8 km a kr. 3000

I henhold til handlingsplan trafikksikkerhet
Anbud og oppsatart 2018 med opsjon 2019

1 750 000
535 650

1 750 000

3 000 000

Kostand ihht byggteksnisk befaring totalt 6,5 mill
Kostand ihht byggtekenisk befaring totalt 2,54 mill
Inkl. fase 2: 2 mill i 2018 og 3 mill i 2019
2 mill fra 2017 - er på anbud

13 750 000
Maling og oppussing utvendig
Kjøkken/toalett

350 000

2 500 000
3 000 000

700 000

10 000 000
6 000 000
500 000

5 000 000
250 000

Oppstart Skibotn 2018, oppstart Hatteng 2019
Oppstart Skibotn 2018, oppstart Hatteng 2019
250 000

Overført 300.000 fra 2017
30 m2 - 23000 pr. m2 pluss innbo
En i hver brannbil
Etterlslep totalt 2,2 mill

1 100 000

KIRKE
Forprosjekt utviding av Hatteng kirkegård
Utviding av Hatteng kirkegård
Menighetsbygg m/toalett Hatteng
763 Utvidelse av Skibotn kirkegård

1038
1039
1040
1041
1050

2019

1 940 000

625 000

3 000 000

2018
100 000
500 000
2 300 000

200 000

BYGNINGER
Ny avlastingsbolig på Skibotn
Kommunale boliger oppgradering
Kommuale bygg oppgradering
Generell opprustning Åsen omsorgssenter, strakstiltak
Oppgradering/utbygging Åsen omsorgssenter
Valmuen gjenoppbygging
Svømmebasseng Hatteng
Boligbygging i egen regi
Oppgradering Tannklinikken utvendig
Oppgradering Samfunnshuset møteplassen
Oteren barnehage oppgradering gammel del innvendig
Carporter Helsehuset
Carporter Forebyggende
Automatisk ringesystem Storfjord kirke
Skibotn skole oppgradering
Ventilasjon NAV/rådhuset
Samfunnshuset oppgradering
Omsorgsboliger eldreomsorg med mulighet for heldøgns tjenester
Omsorgsboliger rus/psykiatri med mulighet for heldøgns tjenester
Oppgradering av uteareal og trygge lekeplasser, begge skoler
Solavskjerming kontorer rådhuset

Eksterne lån
2018

50 000
50 000
800 000

675 000

VEIER
Kommunale veier, oppbygging og grusing
Veglys Oterbakken
Asfaltering og oppgradering Oterbakken
Trafikksikkerhetstiltak
Oppgradering bruer, inkl forprosjekt/inspeksjon
Asfaltering ihht asfalteringsplan
Skilting av kommunale veier

Eksterne lån
VAR

50 000
450 000
1 000 000

BRANN
716 Branntekniske tiltak kommunale bygg
1033 Omkledningsrom brannstasjon Hatteng
1047 IR kamera
Branntekniske tiltak etter byggteknisk befaring

626
961
1011
1036

Bruk av
inntekt
salg AM

400 000
6 000 000
2 500 000
100 000

ANDRE TILTAK
Digitalisering
EK-innskudd KLP
Forprosjekt sentrumsplan Hatteng
Kunstgressbane Hatteng
Helsehuset ombyging
Nødstrømsagregat Helsehuset
Helikopterlandingsplass Oteren
Anskaffelse av steame og spylevogn
Infrastruktur boligetomter Hatteng
Velferdsteknologi hjemmeboende
Velferdsteknologi Åsen
Sentrumsplan Oteren

3 170 000

550 000

5 150 000

5 800 000

1 000 000
300 000
680 000

1 000 000
0
0
0

1 000 000
1 000 000
300 000
4 730 000
400 000

100 000
15 830 000 12 435 000

700 000
450 000
0
0
500 000
100 000
26 795 000

700 000
450 000
2 000 000
300 000
500 000
200 000
103 561 000

880 000
400 000

Kirkegårdsplan alt. 2 minus steingjerde

400 000

400 000

400 000

Byggesaksarkivet, eiendomsarkivet etc.
Innskudd EK gjennomføres over 5 år
Pågår, vidreføres 2018
Pågår, vidreføres 2018

700 000

2 000 000
300 000

0

40 216 000

0

0

6 285 000

115

Overført fra 2017
300' overført fra 2017

2 000 000

53 500 000

29 335 650

19 250 000

