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Saksopplysninger
Rådmannen legger med dette fram budsjettforslag for 2020 og økonomiplan for perioden 20202023 i balanse med innarbeidet forslag til nye tiltak. Kommentarer og talldel danner
forutsetninger for forslaget og følger saken som vedlegg.

Rådmannens innstilling
1. Skattevedtak 2020
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1.1. For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk,
kraftnettet og anlegg som omfattet av særskattereglene for petroleum, jf eigedom-skattelova
(esktl.) § 3 første legg
1.2. For eiendomsskatteåret 2020 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et
«særskiltfastsettgrunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4
første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2020 være lik 5/7 av eiendomsskattegrunnlaget i
2018 for objekter som ikke er omfattet av pkt 1.1. i dette vedtak
1.3. Det kommunale skatteøret for 2020 fastsettes til 11,10 % ved utskrivning av forskuddsskatt og
etterskuddsskatt, eller til høyeste lovlige skatt.
2. Budsjettvedtak 2020
2.1. Det foreslås varig nedtak i rammene til oppvekst/kultur og helse og omsorg med kr 600.000 på
hver ramme for å skape rom til nye tiltak
2.2. Det foretas følgende økninger og/eller reduksjoner i tjenesteomfang
2.2.1.Økning 1,55 årsverk innenfor heldøgns omsorg fra 1.5.2020
2.2.2.Reduksjon lærling Miljø, plan og driftsetat kr 30.000 i årseffekt
2.2.3. 30 % stilling som renholder Valmuen, kr 4.650 i årseffekt
2.3. Andre varige driftsendringer
2.3.1. Økning til 5-dagersskole for 1-4. klasse ved Hatteng skole, kr 140.000 årlig til økt omfang
SFO fram til skolebussavgang
2.3.2.Sommeråpent Nord-Troms Museum, kr 35.000 i økt årlig overførsel
2.3.3.Økning overførsel til Storfjord Menighetsråd kr 150.000 årlig
2.3.4.Økt kommunal egenandel veterinærvakt kr 105.660 pr år
2.3.5.Tilskudd Nord-Troms interkommunale skadefellingslag, kr 15.000 pr år
2.3.6.Økt lisenskostnader digitalisering Miljø, plan og driftsetaten, kr 100.000 pr år
2.3.7.Bekjempelse skadedyr Hatteng skole, kr 50.000 pr år
2.3.8.Bekjempelse skadedyr Skibotn skole, kr 50.000 pr år
2.3.9. Oppsigelse av renholdsavtale for Valmuen, se pkt 2.2.3
2.3.10. Vaktordning/døgnvakt kommunale tjenester, kr 225.000 som finansieres gjennom
kommunale avgifter.
2.3.11. Økte driftskostnader ved UV- og SD-anlegg kr 175.000 som finansieres gjennom
kommunale avgifter
2.4. Andre midlertidige driftsendringer
2.4.1.Folkevalgtopplæring 2020, kr 50.000
2.4.2.Økt tilskudd Nord-Troms Regionråd for opprettholdelse av Nord-Troms Studiesenter
2020, kr 68.255
2.4.3.Reduksjon av tilskudd politiske parti i år hvor det ikke er valg, innsparing kr 50.000
2.4.4.Utbedring av vei til vanninntaket på Elvevoll, kr 65.000 som finansieres gjennom
kommunale avgifter
2.4.5.Konsulentbruk omorganisering 2020 (overført fra 2019) kr 250.000
2.4.6.Overlapping Rådmann 2020, kr 44.000
2.4.7.HMS-sykefraværsprosjekt (overført fra 2019) kr 200.000
2.4.8.Økt skoleledelse Hatteng skole fra august 2020 og i 2 skoleår. Kr 66.600 i 2020, kr 152.800
i 2021 og kr 99.900 i 2022
2.4.9.Økt skoleledelse Skibotn skole fra august 2020 og i 2 skoleår. Kr 66.600 i 2020, kr 152.800
i 2021 og kr 99.900 i 2022
2.4.10. Midlertig stilling barnevernskonsulent 50 % i 2020 kr 290.000
2.4.11. Midlertidig styrking av hjemmetjenesten 1,7 årsverk i 2020, videreføring av tiltak. Kr
968.000
2.4.12. 2-årig prosjektstilling miljø, plan og driftsetaten for oppfølging av ulovligheter. Kr
665.000 i 2020 og 2021.
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2.4.13. Deltagelse i geodatanettverk Troms 2020 kr 30.000
2.4.14. Interkommunal revisjon av Miljø og Klimaplan for Nord-Troms, kr 100.000
2.4.15. Lovpålagt kursing av brannkonstabler, kr 250.000 i 2020 og 150.000 i 2021 og 2022
2.4.16. Innkjøp av kapellhenger til miljø, plan og driftsetaten kr 60.000
2.4.17. Re-godkjenning av skuterløyper 2020, kr 200.000
2.4.18. Finansiering av 2020-budsjettet med kr 2.814.820 fra disposisjonsfond
2.4.19. Saldering av budsjett 2021-2023 gjøres med redusert bruk av konsesjonskraft. Kr
823.497 i 2021, 658.179 i 2022 og 759.492 i 2023
2.5. Driftsbudsjettet vedtas med følgende nettorammer for 2020, ihht vedlegg 9 Nettorammer
Nettorammen inkluderer forslag til nye tiltak
Rammeområder
2020
Politisk aktivitet

2.919.317

Sentraladministrasjon

13.273.660

Oppvekst og kultur

51.005.753

Helse, pleie, omsorg og NAV

74.016.121

Næring

1.140.747

Kraftsalg

-2.750.399

Miljø, plan og drift

7.366.416

Drift av egne bygg

8.346.880

Finans

-155.346.495

3. Det vedtas et investeringsprogram iht vedlegg 10 på kr 141.843.000
3.1. Investeringene for 2020 finansieres med bruk av ubrukte lånemidler kr 21.930.000, bruk av
tilskudd kr 32.830.000, bruk av mva-komp kr 19.271.240 Det tas opp nytt lån kr 62.343.760 til
finansiering av investeringsporteføljen, inkludert kr 24.700.000 til VA-prosjekt
3.2. Det tas opp startlån til videreformidling inntil kr 8.000.000 i 2020
3.3. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptaket på 62.343.760
for 2020 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 2020 ved behov.
4. Økonomiplan 2020-2023
4.1. Økonomiplanen vedtas for de kommende 4 år med de oppførte rammene i tabellen under som
er i henhold til vedlegg 9
Rammeområde
2020
2021
2022
2023
Politisk akvititet

2.919.317

2.851.062

2.801.062

2.851.062

Sentraladministrasjon

13.273.660

12.623.660

12.623.660

12.623.660

Oppvekst og kultur

51.005.753

50.889.203

50.784.485

50.585.798

Helse, pleie, omsorg
og NAV
Næring

74.016.121

73.765.061

74.019.461

74.019.461

1.140.747

940.747

940.747

940.747

Kraftsalg

-2.750.399

-3.573.896

-3.408.578

-3.509.891

7.366.416

6.832.833

6.167.833

6.017.833

Miljø, plan og drift
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Drift av egne bygg
Finans

8.346.880

7.775.005

7.775.005

7.775.005

-155.346.495

-152.131.675

-151.731.675

-151.331.675

4.2. Det vedtas en investeringsramme for årene 2021-2023 ihht vedlegg 10
4.2.1. 2021 kr 55.450.000
4.2.2. 2022 kr 43.700.000
4.2.3. 2023 kr 9.850.000
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Storfjord kommune

RÅDMANNENS FORSLAG
30.10.2019

BUDSJETT 2020

ØKONOMIPLAN 2020-2023
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1 Innledning
Økonomiplan og årsbudsjett
Økonomiplanen er en overordnet plan for kommende fireårsperiode. Den er forutsatt å være et
politisk strategisk verktøy hvor det legges opp til en kommuneøkonomi med handlefrihet,
langsiktighet og økonomisk soliditet. Økonomiplanen har sin basis i budsjett for inneværende
år, og første år i planen er kommende budsjett for 2020. Økonomiplanen frem mot 2023
omfatter antatte driftsutgifter og nye investeringer, og som igjen angir styringsretning.
I årsbudsjettet vedtas bevilgninger og rammer som politikerne prioriterer, og det viser hva
som er påregnelige utgifter og inntekter i budsjettåret.

Økonomiske utfordringer
Storfjord kommune har høyere egeninntekter enn sammenlignbare småkommuner, men har
samtidig et høyere driftsnivå enn de fleste av kommunene i fylket. Nedgang i realvekst i
rammeoverføringene, nedgang i folketallet, relativt ustabile 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 fremdeles nødvendig.
Inneværende økonomiplan gir bud om utfordrende investeringsbehov. Igangsatte prosjekter i
omsorgssektoren må fullføres. Det tvinger seg frem store investeringer innen vann og avløp.
Kirkegårdene våre må utvides. Klargjøring av boligfelt og industriområder er viktig for økt
folketall.
Utfordringsbildet
-

Nedgang i innbyggertallet, det blir dramatisk flere eldre og sammensetningen er
ugunstig

-

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

-

Tilgang på flere utleieboliger

-

Krav til omprioritering av totalbudsjettet begrunnet i økonomi og demografi

-

Kommunens attraktivitet – unngå negative oppslag i media i enkeltsaker

-

Rekruttering av kompetent arbeidskraft, særlig utfordrende i helse og omsorg

- Ikke oppnådd måltallet 7 % på sykefraværet
- Mer robuste IT-tjenester – digitalisering – fiber til «alle»
Den økonomiske situasjonen
I utgangspunktet har Storfjord kommune gode muligheter for å gi et godt og tilfredsstillende
velferdstilbud til våre innbyggere. Skatte- og avgiftsinntektene fra kraftverkene og salget av
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konsesjonskraften muliggjør et noe større utgiftsnivå. Bekymringen er stadig nedgang i
folketallet og sammensetningen av denne.
Streng økonomistyring de siste årene har vært nødvendig. Kommunene blir nå merkbart
pålagt flere oppgaver, og spørsmålet er om det medfølger tilstrekkelig statlig finansiering, noe
som er og blir omdiskutert. Krav om å budsjettere med anbefalt netto driftsresultat på 1,75%
av inntektene (overskudd) blir fremdeles en utfordring i økonomiplanen, selv om en god del
av konsesjonskraftinntektene avsettes til disposisjonsfondet.
Det er potensiale for en mer effektiv tjenesteproduksjon, når alle omsorgsboligene blir klare
til bruk. Her bør det ligge muligheter også for økonomiske besparelser, eller iallfall forhindre
økt bemanning de kommende år.
Innføring av velferdsteknologi blir viktig og spennende. Her er alt fra digitale verktøy til
spede forsøk på robotisering av utvalgte søknadsprosesser. Kommunene må hele tiden være
innovativ, tenke nytt, herunder gjøre alvor av interkommunale løsninger og samarbeid. Blir vi
ikke med på fornuftige samarbeidsprosjekter, ser utsiktene for å forbli en egen småkommune
utfordrende. Det er etter rådmannens vurdering tilsynelatende fornuftig så langt å også
vurdere større grad av samarbeid med Balsfjord/Tromsø, fordi vi ligger «nærmere»
Nordkjosbotn/Storsteinnes enn Olderdalen eller Storslett, og i enkelte tjenester blir avstandene
uhensiktsmessige. I andre sammenhenger har også Storfjordinger større pendling og
handlemønster mot Balsfjord/Tromsø enn til nabokommuner nordover.
I budsjettet for 2020 er det lagt opp til en ny forutsatt innsparing i løpende drift for å gjøre
rom for nye tiltak. Det foreslås at oppvekst/kultur og Helse/omsorg hver seg må redusere
rammen med kr. 600.000,- i løpet av 2020. Med bakgrunn i de trender hittil, samt prognosene
fremover med bl.a. flere eldre, må kommunens helse- og omsorgstjeneste totalt sett få en
større andel av kaka. Rådmannen mener derfor at den største byrden må bæres innenfor
rammene til oppvekstetaten fremover. Det er noe umusikalsk å øke rammene når barn- og
elevtallene stadig går ned.
Økt lånegjeld og betjening av lån krever større andel av ramma. Flere store prosjekt har
måttet få tilleggsbevilgning ved bruk av nye lån. Rådmannen kan ikke foreløpig se annet enn
at man må bruke mer av salgsinntektene konsesjonskraft i økonomiplanen. Det foreslås
derfor en ekstra økning på 823.000, 658.000 og 760.000 av kraftinntektene for å beholde
drifta noenlunde på 2019-nivå fra 2021til 2023.
Driftsregnskapet for 2018 viser et mindreforbruk på 1,3 mill. Disposisjonsfondet er etter
rådmannens budsjettforslag for 2020 på kr 10,2 mill. Da er det ikke tatt høyde for et eventuelt
mindreforbruk i 2019.
Det ligger forøvrig et inntektspotensiale ved innføring av eiendomsskatt på bl.a. boliger. Både
eiendomsskatt og skolestruktur har vært «fredet» så langt.

Investeringsprogrammet
Investeringsprogrammet kommer mye godt av kommende demografiske utfordringer, statlige
pålegg, men også politiske prioriteringer. De alt overveiende av prosjektene er allerede
finansiert av ubrukte lånemidler og tilskudd/momskompensasjon. Det bølger på med behov
for investeringer i vann og avløp i årene fremover. Likeså for å tilrettelegge for boligbygging
og næringsetableringer. Samlet låneopptak for 2020 er satt til 62,5 mill. hvorav 24,7 er på
vann-avløpssektoren.
Det vises ellers til investeringsbudsjettet og kommentarer til denne.

10

Storfjord kommune som tjenesteleverandør
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. Storfjord har en stadig utfordring i sitt omdømmearbeid. Negative
oppslag der Storfjord oppfattes som en nei-kommune for bolig- og næringsetableringer er
svært ødeleggende. Rådmannen opplever at det nedsatte utviklingsteamet er et godt redskap
for at man snakker sammen før et nei-vedtak blir nødvendig og riktig.

Hvor går Storfjord?
Storfjord har valgt å fortsette som egen kommune. Regjeringa vil imidlertid fortsette med
kommunereformen. 14 kommuner i Troms – også Storfjord – ble utpekt og kontaktet av
Fylkesmannen for kartlegging av kommunens utfordringer fremover, herunder hvilke
tjenester som løses ved interkommunalt samarbeid. Dette blir nok viktig informasjon for
regjering og storting i prosessen videre. For Storfjord kommer den viktigste utfordringen
fremover å være muligheten for å rekruttere og beholde kompetente arbeidstakere. Som
utkantkommune blir det da viktig med aktiv politikk for å skape bolyst og fremstå som
attraktiv bostedskommune.
Når demografitallene viser dramatisk økning av eldre, større utfordringer innen rus og psykisk
helse, og svakere barnetall i barnehage og skolepliktig alder, er dette hovedgrunnen for at
rådmannen fremdeles gjør en viss dreining av ressursene fra bl.a. oppvekstsektoren til helseog 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
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-

Oppnå helhetlig lederskap og styring
Kommunen skal ta initiativ til, og være pådriver for interkommunale
samarbeidsløsninger
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Storfjord Budsjettversjonsrapport: : Rådmannens forslag

Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag
----

----

-

-

2020

2021

2022

2023

-982 945

-1 117 903

-463 503

-63 503

0

0

0

0

982 945

1 117 903

463 503

63 503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 255

0

-50 000

0

50 000

0

0

0

50 000

0

0

0

68 255

0

0

0

68 255

0

0

0

-50 000

0

-50 000

0

-50 000

0

-50 000

0

494 000

0

0

0

120 - omorganisering

250 000

0

0

0

Rådmannen (120)

250 000

0

0

0

44 000

0

0

0

44 000

0

0

0

200 000

0

0

0

200 000

0

0

0

148 200

31 650

-73 068

-271 755

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

66 600

152 800

99 900

0

66 600

152 800

99 900

0

66 600

152 800

99 900

0

66 600

152 800

99 900

0

-

Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett
Valgte driftstiltak
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon
-

Valgte tiltak
-

Videreførte tiltak fra siste økonomiplan
220.201 10 % assistentstilling Oteren barnehage 2019
Oteren barnehage (220)
-

1,0 Politikk
000 - Folkevalgtopplæring 2020
Politisk styring (000)
003 - Regionrådet - finansiering av NTSS
Politisk samarbeid (003)
1.000.100 - Tilskudd politiske partier
Politisk styring (000)
-

1,1 Sentraladministrasjonen

120 - Overlapping ny rådmann - 14 dager
Rådmannen (120)
150 - HMS- prosjekt sykefravære
HMS (150)
-

1,2 Oppvekst og kultur
210.202 Hatteng skole 5 skoledager pr. uke 1.-4.klasse
Hatteng skole (210)
210.202 Skoleledelse Hatteng skole
Hatteng skole (210)
212.202 Skoleledelse Skibotn skole
Skibotn skole (212)
250.375 Nord-Troms museum sommeråpent
Kulturkonsulent (250)
252.244 Barnevern midlertidig styrking i 2020 med 50 % stilling
Barne-ungdomsvern (252)
260 - økning oversførsel Storfjord Menighetsråd - RM forslag
Overføring kirke (260)
299 - nedtak 1 stilling oppvekst
rammekorrigering oppvekst (299)

35 000

36 050

37 132

38 245

35 000

36 050

37 132

38 245

290 000

0

0

0

290 000

0

0

0

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

-600 000

-600 000

-600 000

-600 000

-600 000

-600 000

-600 000

-600 000

368 000

-600 000

-600 000

-600 000

-600 000

-600 000

-600 000

-600 000

-600 000

-600 000

-600 000

-600 000

0

0

0

0

-

1,3 Behandlende avdeling
Nedtak 1 stilling Helse og omsorg
rammekorrigering behandlende (398)
Ressurskrevende tiltak - avlastning/helsehjelp i hjemmet
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Hjemmetjenesten (379)

0

0

0

0

968 000

0

0

0

Hjemmetjenesten (379)

968 000

0

0

0

1,3 Forebyggende avdeling

1 119 000

1 399 440

1 399 440

1 399 440

1 119 000

1 399 440

1 399 440

1 399 440

1 119 000

1 399 440

1 399 440

1 399 440

Videreføring av tiltak i 2020- styrking av Hjemmetjenesten

-

1.320. Heldøgn omsorg rus/psyk. Økt bemanning 1,55 årsverk
Heldøgns omsorg (320)
-

1,4 Næringsetaten
445 - kommunal andel veterinærvakt
Jordbrukssjef (445)
445 - Nord Troms interkommunale skadefellingslag
Jordbrukssjef (445)
447 - regodkjenning av skuterløyper
Skogmester (447)

320 660

120 660

120 660

120 660

105 660

105 660

105 660

105 660

105 660

105 660

105 660

105 660

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

200 000

0

0

0

200 000

0

0

0

0

-823 497

-658 179

-759 492

0

-823 497

-658 179

-759 492

0

-823 497

-658 179

-759 492

1 115 000

885 000

220 000

70 000

-

1,5 Konsesjonskraftsalg
541-økt bruk av konsesjonskraft
Kraftinntekter (541)
-

1,6 Driftsetaten
Innsparing - 600.10501.120 - Tar ut lærling fra budsjettet
Driftssjef (600)
620.10302.302 - Prosjektstilling oppfølging av ulovligheter
Oppmåling (620)
620.11500.303 - Geodatanettverk Tromsøregionen
Oppmåling (620)
620.11951.303 - Økte årlige kostander - digitale plattformer
kartløsninger
Oppmåling (620)
625.12705.301 - Interkommunal revisjon av miljø- og klimaplan
Plan (625)
650.11500.339 - Lovpålagt kursing av konstabler og
utrykningsledere
Brannvern (650)
662. 345.11201 - Utbedre vei opp til vanninntaket på Elvevoll
Vannforsyning (662)
662.10500.345 - Rullerende vaktordning på vei, vann og avløp
samt kommunale bygg
Vannforsyning (662)
662.12400.340 - Økte kostnader med drift av SD-anlegget og de
nye UV-anleggene
Vannforsyning (662)

-30 000

-30 000

-30 000

-30 000

-30 000

-30 000

-30 000

-30 000

665 000

665 000

0

0

665 000

665 000

0

0

30 000

0

0

0

30 000

0

0

0

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

0

0

0

100 000

0

0

0

250 000

150 000

150 000

0

250 000

150 000

150 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

164 650

104 650

104 650

104 650

60 000

0

0

0

60 000

0

0

0

-

1,7 Dritsetaten - bygg
703.11201.180 - Tilhenger med kapell
Kommunale bygg - Fellesutgifter (703)
710.11201.222 - Bekjemping av skadedyr Hatteng skole
Hatteng skole (710)
712.11201.222 - Bekjemping av skadedyr Skibotn skole
Skibotn skole (712)
772.10750.273 - Renholdstilling til Valmuen
Valmuen utleiebygg (772)

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

4 650

4 650

4 650

4 650

4 650

4 650

4 650

4 650

-2 814 820

0

0

0

-

1,9 Finans
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990 - RMs forslag til bruk av dispfond

-2 814 820

0

0

0

-2 814 820

0

0

0

0

0

0

0

-270 000

-630 000

-630 000

-630 000

Hatteng skole (210)

-135 000

-315 000

-315 000

-315 000

Skibotn skole (212)

-135 000

-315 000

-315 000

-315 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

-262 000

-630 000

-630 000

-630 000

-262 000

-630 000

-630 000

-630 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

-262 000

-630 000

-630 000

-630 000

-262 000

-630 000

-630 000

-630 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

30 000

1 000

1 000

1 000

Finanstransaksjoner (990)
-

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen
-

1,2 Oppvekst og kultur
210 og 212 .202 skolene : nedtak sosialpedagog 50 % fra 1.8.20

210.202 Ekskursjoner Hatteng skole 2020
Hatteng skole (210)
210.202 Hatteng skole nedtak 1 lærerstilling fra 1.8.2020
Hatteng skole (210)
212.202 Ekskursjoner Skibotn skole 2020
Skibotn skole (212)
212.202 Skibotn skole nedtak 1 lærerstilling Skibotn skole fra
1.8.20
Hatteng skole (210)
216.383 Kulturskolen - Friplasser og gratis utlån av instrumenter
Kulturskole (216)
216.383 Kulturskolen - Instrumenter til utleie elever
Kulturskole (216)
216.383 Nedtak 50 % stilling kulturskolen
Kulturskole (216)
220.201 10 % assistentstilling Oteren barnehage v1
Oteren barnehage (220)
222.201. 10 % assistent Furuslottet barnehage 2019
Furuslottet barnehage (222)
250 - økning tilskudd HaltiKvelkultursenter
Kulturkonsulent (250)
250.231 UKM Storfjord husleieutgifter
Kulturkonsulent (250)
250.375 Krattrydding Bollmanns-/Russeveien
Kulturkonsulent (250)

30 000

1 000

1 000

1 000

-130 000

-276 000

-276 000

-276 000

-130 000

-276 000

-276 000

-276 000

53 000

53 000

53 000

53 000

53 000

53 000

53 000

53 000

53 000

53 000

53 000

53 000

53 000

53 000

53 000

53 000

6 200

6 200

6 200

6 200

6 200

6 200

6 200

6 200

5 000

0

5 000

0

5 000

0

5 000

0

20 000

0

0

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0

351 160

526 480

526 480

526 480

-

1,3 Behandlende avdeling
Saksbehandler stilling
Hjemmetjenesten (379)
373: Økning korttidsplasser sykehjemmet fra høst 2020
Åsen Omsorgssenter (373)
373: Økte kostnader til medisinsk behandling 2019
Åsen Omsorgssenter (373)

351 160

526 480

526 480

526 480

850 000

1 820 000

1 820 000

1 820 000

850 000

1 820 000

1 820 000

1 820 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

660 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

Åsen Omsorgssenter (373)

330 000

700 000

700 000

700 000

Hjemmetjenesten (379)

330 000

700 000

700 000

700 000

373/379: Natt-tjeneste

-

1,3 Forebyggende avdeling
1.316. 20 % fast stilling psykisk helse og rusomsorgen
Psykiatri (316)

0

0

0

0

155 177

155 177

155 177

155 177

155 177

155 177

155 177

155 177

-

1,6 Driftsetaten
600.10100.120 - Mellomleder i driftsetaten
Driftssjef (600)

0

0

0

0

773 000

773 000

773 000

773 000

773 000

773 000

773 000

773 000
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600.10100.120 - Øke ledende renholdstilling fra 30 % til 50 %
Driftssjef (600)
611.10100.120 - Administrativ og praktisk oppfølging av bilparken
Egne kjøretøy (611)
630.12300.360 - Handtering av overflatevann i Skibotn
Naturskade (630)
672.12404.333 - Økte kostander med vintervedlikehold
Veier (672)

140 760

140 760

140 760

140 760

140 760

140 760

140 760

140 760

66 800

66 800

66 800

66 800

66 800

66 800

66 800

66 800

100 000

0

0

0

100 000

0

0

0

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

0

0

0

0

-267 669

-267 669

-267 669

-267 669

-267 669

-267 669

-267 669

-267 669

174 785

174 785

174 785

174 785

174 785

174 785

174 785

174 785

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

-

1,7 Dritsetaten - bygg
Innsparing - 714. xxxx. xxx - Ta vestersiasenteret ut av
driftsbudsjettet
Vestersiasenteret (714)
703.10100.121 - Drift av nye boliger - drift, renhold og
vaktmestertjenester
Kommunale bygg - Fellesutgifter (703)
703.12300.121 - Bekjemping av skadedyr i andre bygg
Kommunale bygg - Fellesutgifter (703)
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Kapittel : 1,0 Politikk
Tiltak

081: 000 - Folkevalgtopplæring 2020

Beskrivelse

Kommunevalg 2019 og behov for politikeropplæring. Planlagt gjennomført med KS sitt politikeropplæringsprogram

-

-

-

2020
Sted

2021

2022

2023

Totalt

50 000

0

0

0

50 000

50 000

0

0

0

50 000

Ansvar: Politisk styring (000)

1.11500.100.0
KURS/OPPLÆRING
Sum utgifter

0

0

0

0

0

Sum netto

50 000

0

0

0

50 000

SUM NETTO TILTAK

50 000

0

0

0

50 000

Sum inntekter

-

Tiltak

066: 003 - Regionrådet - finansiering av NTSS

Beskrivelse

Studiesenteret har pr i dag driftstilskudd fra eierkommunene kr 500.000 og Troms fylkeskommune kr 500.000. Prosjektmidlene er slutt.
Det medfører et behov for å øke driftstilskuddet for å unngå nedleggelse. Studiesenteret har behov for (minimum) kr 2. mill til drift (2
stillinger) i 2020. Håpet er at denne økningen kan dekkes av statlige overføringer fra 2021

-

-

-

2020

2021

2022

2023

Totalt

68 255

0

0

0

68 255

68 255

0

0

0

68 255

0

0

0

0

0

Sum netto

68 255

0

0

0

68 255

SUM NETTO TILTAK

68 255

0

0

0

68 255

Sted

Ansvar: Politisk samarbeid (003)

1.13708.100.0
REGIONRÅDET
Sum utgifter
Sum inntekter

-

Tiltak

057: 1.000.100 - Tilskudd politiske partier

Beskrivelse

Tilskudd til politiske partier er oppført med kr. 50.000,-. Budsjettsituasjonen gjør at denne bevilgningen bør vurderes å opphøre for 2020.
Det foreslås at bevilgningen innføres i 2021 (stortingsvalg) og 2023 (kommunevalg).

-

-

-

2020
Sted
1.14707.100.0
DIVERSE BIDRAG
Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto

2021

2022

2023

Totalt

-50 000

0

-50 000

0

-100 000

-50 000

0

-50 000

0

-100 000

0

0

0

0

0

-50 000

0

-50 000

0

-100 000

Ansvar: Politisk styring (000)
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-50 000

SUM NETTO TILTAK

0

-50 000

0

-100 000

-

Kapittel : 1,1 Sentraladministrasjonen
Tiltak

080: 120 - omorganisering

Beskrivelse

2019 tiltak som ikke er gjennomført i 2019. 2019 finansiering overføres 2020

-

-

-

2020

2021

2022

2023

Totalt

250 000

0

0

0

250 000

250 000

0

0

0

250 000

0

0

0

0

0

Sum netto

250 000

0

0

0

250 000

SUM NETTO TILTAK

250 000

0

0

0

250 000

Sted

Ansvar: Rådmannen (120)

1.12705.120.0
KONSULENTER
Sum utgifter
Sum inntekter

-

Tiltak

027: 120 - Overlapping ny rådmann - 14 dager

Beskrivelse

Det budsjetteres med overlappingsperiode på 14 dager for ny rådmann inkl. pensjonsutgifter.

-

-

-

2020

2021

2022

2023

Totalt

44 000

0

0

0

44 000

44 000

0

0

0

44 000

0

0

0

0

0

Sum netto

44 000

0

0

0

44 000

SUM NETTO TILTAK

44 000

0

0

0

44 000

Sted

Ansvar: Rådmannen (120)

1.10305.120.0
LØNN PROSJEKTARBEID
Sum utgifter
Sum inntekter

-

Tiltak

052: 150 - HMS- prosjekt sykefravære

Beskrivelse

Sykefraværsarbeid. Det er avsatt midler til dette i 2019, men det blir ikke gjennomført.
Planen for gjennomføring er lagt og dette ønskes gjennomført i 2020

-

-

-

Sted
1.12705.120.0
KONSULENTER
Sum utgifter
Sum inntekter

2020

2021

2022

2023

Totalt

200 000

0

0

0

200 000

200 000

0

0

0

200 000

0

0

0

0

0

Ansvar: HMS (150)
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Sum netto

200 000

0

0

0

200 000

SUM NETTO TILTAK

200 000

0

0

0

200 000

-

Kapittel : 1,2 Oppvekst og kultur
Tiltak

044: 210.202 Hatteng skole 5 skoledager pr. uke 1.-4.klasse

Beskrivelse

Tiltak for å øke kvaliteten på skoletilbudet for 1.-4 klasse på Hatteng skole- kortere skoledager, alle dager i uka.:
Pr. i dag så har 1.-4.klasse på Hatteng skole kun 4 skoledager pr uke med 6 timer pr. dag. Dette pga at skolekretsen er langstrakt og
midtskyss er ikke aktuelt på grunn av kostnader. Skibotn skole har fem skoledager også for 1.-4.klasse. Der går stort sett alle elever til
skolen. Det er Troms fylkeskommune som har ansvaret for skoleskyss også for grunnskoleelever.Skolen og skoleledergruppa i
kommunen har drøftet mulige tiltak for å kunne ha småskoleelevene på Hatteng på skolen alle 5 dagene. For å få til dette, er den
rimeligste løsningen å tilby gratis SFO i 1, 5 t pr dag, 5 dager i uka etter skoletid fram til bussen går,til alle elever i 1.-5.klasse som har
behov for det. Det er ca. 40 elever i 1.-4 klasse fra høst 2020. Kulturskole og leksehjelp kan legges inn i denne tida, for de elevene det
gjelder for. Foreldre som skal ha SFO før skoletid og etter at skoleskyssen er gått, betaler på vanlig måte for SFO plassen. De som ikke
betaler, er de barna som ufrivillig må vente på skoleskyss og har krav på tilsyn fram til skyssen går. Stipulert kostnad pr år ved å øke SFO
bemanningen i 1, 5 time pr dag i skoleåret, er ca. 120 000.

-

-

-

2020
Sted

2021

2022

2023

Totalt

120 000

120 000

120 000

120 000

480 000

20 000

20 000

20 000

20 000

80 000

140 000

140 000

140 000

140 000

560 000

Ansvar: Hatteng skole (210)

1.10100.215.0
LØNN FASTE STILLINGER
1.10900.202.0
PENSJON
Sum utgifter

0

0

0

0

0

Sum netto

140 000

140 000

140 000

140 000

560 000

SUM NETTO TILTAK

140 000

140 000

140 000

140 000

560 000

Sum inntekter

-

Tiltak

002: 210.202 Skoleledelse Hatteng skole

Beskrivelse

Formålet er å styrke ledere i å arbeide systematisk med utvikling og læring.
Skoleledelse: Det er behov for skoleledere å ha mer tid til ledelse, utvikling og oppfølging av innholdet i skolene. Begrunnelse:
1.Skoleledelsen trenger tid til å veilede, støtte og følge opp skolens øvrige personale. Etter at ny § 9a (nulltoleranse for mobbing) kom
med økte krav til dokumentasjon og systematisk arbeid på skolen, trenger skoleledelsen å ha tid til å utføre dette arbeidet på en
kvalitetsmessig god måte for å sikre elevens individuelle rett til et godt og trygt skolemiljø.
2.Fra høst 2020 innføres det ny læreplan i grunnskolen. Det er skoleledelsen som skal være pådriver og gi mål og retning for hvordan
lærerplanen skal implementeres i hele skoleorganisasjonen. I en periode på min. to år framover er det nødvendig å sikre at skolelederne
får vilkår å jobbe under, som gjør at de kan lede og utvikle skolen slik kommunestyret har bedt om. Pr i dag har både rektorer og
inspektører undervisning i sine stillinger.En beskjeden økning på 20 % på hver av skolene, vil ha stor effekt i arbeidshverdagen for
skolelederne våre med tanke på de komplekse lederoppgaver som daglig kreves for å oppfylle ofte motstridende krav fra elever, foreldre,
ansatte, kommune og stat. Gjelder fra 1.8.2020 og i 2 skoleår

-

-

-

2020
Sted

2021

2022

2023

Totalt

Ansvar: Hatteng skole (210)
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1.10100.202.0
LØNN FASTE STILLINGER

60 000

138 000

90 000

0

288 000

6 600

14 800

9 900

0

31 300

66 600

152 800

99 900

0

319 300

0

0

0

0

0

Sum netto

66 600

152 800

99 900

0

319 300

SUM NETTO TILTAK

66 600

152 800

99 900

0

319 300

1.10900.202.0
PENSJON
Sum utgifter
Sum inntekter

-

Tiltak

003: 212.202 Skoleledelse Skibotn skole

Beskrivelse

Formålet er å styrke ledere i å arbeide systematisk med utvikling og læring.
Skoleledelse: Det er behov for skoleledere å ha mer tid til ledelse, utvikling og oppfølging av innholdet i skolene. Begrunnelse:
1.Skoleledelsen trenger tid til å veilede, støtte og følge opp skolens øvrige personale. Etter at ny § 9a (nulltoleranse for mobbing) kom
med økte krav til dokumentasjon og systematisk arbeid på skolen, trenger skoleledelsen å ha tid til å utføre dette arbeidet på en
kvalitetsmessig god måte for å sikre elevens individuelle rett til et godt og trygt skolemiljø.
2.Fra høst 2020 innføres det ny læreplan i grunnskolen. Det er skoleledelsen som skal være pådriver og gi mål og retning for hvordan
lærerplanen skal implementeres i hele skoleorganisasjonen. I en periode på min. to år framover er det nødvendig å sikre at skolelederne
får vilkår å jobbe under, som gjør at de kan lede og utvikle skolen slik kommunestyret har bedt om. Pr i dag har både rektorer og
inspektører undervisning i sine stillinger.En beskjeden økning på 20 % på hver av skolene, vil ha stor effekt i arbeidshverdagen for
skolelederne våre med tanke på de komplekse lederoppgaver som daglig kreves for å oppfylle krav fra elever, foreldre, ansatte,
kommune og stat. Gjelder fra 1.8.2020 og i 2 skoleår

-

-

-

2020

2021

2022

2023

Totalt

60 000

138 000

90 000

0

288 000

6 600

14 800

9 900

0

31 300

66 600

152 800

99 900

0

319 300

0

0

0

0

0

Sum netto

66 600

152 800

99 900

0

319 300

SUM NETTO TILTAK

66 600

152 800

99 900

0

319 300

Sted
1.10100.202.0
LØNN FASTE STILLINGER
1.10900.202.0
PENSJON
Sum utgifter
Sum inntekter

Ansvar: Skibotn skole (212)

-

Tiltak

011: 220.201 10 % assistentstilling Oteren barnehage 2019

Beskrivelse

Mål: opprettholde nok voksentetthet i barnehagene.Etter at pedagognormen er iverksatt medfører det at den voksne er mindre på
avdelinga sammen med barna. Dette pga at barnehagelærer har 4 t til pedagogisk planlegging innbakt i sine stillinger (sentral avtale), noe
en assistent ikke har. Vi trenger å tette dette gapet for å gi forsvarlig drift og nok voksentetthet.

-

SUM NETTO TILTAK

0

0

0

0

0

-

Tiltak

045: 250.375 Nord-Troms museum sommeråpent
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Beskrivelse

Storfjord kommune har hvert år bevilget tilskudd til sommeråpent ved museets anlegg på Markedsplassene, etter forutgående søknad fra
NTRM. I 2018 og 2019 har kommunen bedt museet om å lage et forslag til varig løsninger for drift og finansiering av sommersesongen
som kan behandles i kommunene, slik at man får forutsigbare løsninger som er like for alle eierkommunene og slipper å saksbehandle
saken fra år til år.
NTRM har nå lagt fram en modell som kommunene kan slutte seg til: Museet har arbeidsgiver- og koordineringsansvaret for sommeråpne
museer, og kommunene yter et tilskudd på kr. 35.000,- som indeksreguleres årlig.
Ved revidering av samarbeidsavtalen skal denne løsninga tas inn i avtalen.

-

-

-

2020
Sted

2021

2022

2023

Totalt

35 000

36 050

37 132

38 245

146 427

35 000

36 050

37 132

38 245

146 427

Ansvar: Kulturkonsulent (250)

1.14709.375.0
DIV. TILSKUDD TIL ANDRE
Sum utgifter

0

0

0

0

0

Sum netto

35 000

36 050

37 132

38 245

146 427

SUM NETTO TILTAK

35 000

36 050

37 132

38 245

146 427

Sum inntekter

-

Tiltak

038: 252.244 Barnevern midlertidig styrking i 2020 med 50 % stilling

Beskrivelse

Barnevernet jobber under stort press med lovpålagte frister som skal holdes mht undersøkelser og tiltaksplaner.
Samtidig skal det utredes sammenslåing av tjenesten med Balsfjord kommune. Tjenesten opplever at presset er så stort at
sykemeldinger begrunnes i bl.a mangel på tid til å kunne utføre jobben i hht lovkravene.
Formål med midlertidig styrking:
Det vil være et intensiv som kan bidra til at de ansatte kan makte å ta igjen etterslep som har hopet seg opp ila sensommer/høst.
Barnevernsaker kan ikke vente og det er av største viktighet at Storfjord kommune kan levere slik det er lovkrav om.

-

-

-

2020

2021

2022

2023

Totalt

250 000

0

0

0

250 000

40 000

0

0

0

40 000

290 000

0

0

0

290 000

0

0

0

0

0

Sum netto

290 000

0

0

0

290 000

SUM NETTO TILTAK

290 000

0

0

0

290 000

Sted
1.10100.244.0
LØNN FASTE STILLINGER
1.10900.244.0
PENSJON
Sum utgifter

Ansvar: Barne-ungdomsvern (252)

Sum inntekter

-

Tiltak

070: 260 - økning oversførsel Storfjord Menighetsråd - RM forslag

Beskrivelse

Rådmannens forslag
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Rådmann og økonomisjef har fått presentert budsjettet for Storfjord kirke for 2020. Budsjettet inneholder en betydelig økning av
kommunal overføring, blant annet basert på økning av kirkevergestillingen fra 80 % til 100 %. Og økning av graverstillingen fra 50 % til 70
%.
En økning tilsvarende kommunal deflator tilsier 62.000. Kirka har søkt om 382.000, og forsvarer dette med at de ligger langt bak
sammenlignbare kommuner, jfr KOSTRA
Storfjord menighetsråd mottok i 2019 et ekstra tilskudd for nødvendig vedlikehold, og innkjøp av diverse driftsmidler på 150.000.
Dokumentene fra Storfjord menighetsråd ligger som vedlegg til budsjettsaken
-

-

-

2020
Sted

2021

2022

2023

Totalt

Ansvar: Overføring kirke (260)

1.14712.390.0
Tilskudd kirkelig fellesråd / Skibotn
bedehus

150 000

150 000

150 000

150 000

600 000

Sum utgifter

150 000

150 000

150 000

150 000

600 000

0

0

0

0

0

Sum netto

150 000

150 000

150 000

150 000

600 000

SUM NETTO TILTAK

150 000

150 000

150 000

150 000

600 000

2021

2022

2023

Totalt

-600 000

-600 000

-600 000

-600 000

-2 400 000

-600 000

-600 000

-600 000

-600 000

-2 400 000

0

0

0

0

0

Sum netto

-600 000

-600 000

-600 000

-600 000

-2 400 000

SUM NETTO TILTAK

-600 000

-600 000

-600 000

-600 000

-2 400 000

2021

2022

2023

Totalt

Sum inntekter

-

Tiltak

078: 299 - nedtak 1 stilling oppvekst

Beskrivelse

Rådmannen foreslår å ta ned en stilling på etaten for oppvekst.

-

-

-

2020
Sted

Ansvar: rammekorrigering oppvekst (299)

1.12000.120.0
Inventar og utstyr
Sum utgifter
Sum inntekter

-

Kapittel : 1,3 Behandlende avdeling
Tiltak

079: Nedtak 1 stilling Helse og omsorg
-

Beskrivelse
-

-

-

2020
Sted

Ansvar: rammekorrigering behandlende (398)
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1.12000.120.0
Inventar og utstyr

-600 000

-600 000

-600 000

-600 000

-2 400 000

-600 000

-600 000

-600 000

-600 000

-2 400 000

0

0

0

0

0

Sum netto

-600 000

-600 000

-600 000

-600 000

-2 400 000

SUM NETTO TILTAK

-600 000

-600 000

-600 000

-600 000

-2 400 000

Sum utgifter
Sum inntekter

-

Tiltak

055: Ressurskrevende tiltak - avlastning/helsehjelp i hjemmet

Beskrivelse

Hjemmetjenesten har i 2019 vært inne med avlastning/helsehjelp på natt, til en familie med barn med behov for helsehjelp. Pålegg fra
Fylkesmannen om å videreføre ordningen nå i høst, og slik det ser ut nå må tiltaket fortsette i 2020.

-

0

SUM NETTO TILTAK

0

0

0

0

-

Tiltak

047: Videreføring av tiltak i 2020- styrking av Hjemmetjenesten

Beskrivelse

Endret av rådmannen: Videreføring av midlertidig stillinger i 1 år
I budsjett 2019 fikk vi en midlertidig styrking av bemanning i Hjemmetjenesten som følge økt oppdragsmengde, og brukere med
omfattende pleiebehov som bor hjemme. De brukerne har behov for to pleiere i stelle situasjoner og forflytning. I tillegg har vi fått flere
oppgaver overført til kommunene som følge av samhandlingsreformen. Dersom vi skal kunne ivareta tjenestebehovet så er det behov det
en styrking av tjenesten fast med 1,7 årsverk.

-

-

-

2020

2021

2022

2023

Totalt

880 000

0

0

0

880 000

88 000

0

0

0

88 000

968 000

0

0

0

968 000

0

0

0

0

0

Sum netto

968 000

0

0

0

968 000

SUM NETTO TILTAK

968 000

0

0

0

968 000

Sted
1.10100.241.0
LØNN FASTE STILLINGER
1.10107.254.0
SØN/HELG/KVELD/NATTILLEGG
Sum utgifter
Sum inntekter

Ansvar: Hjemmetjenesten (379)

-

Kapittel : 1,3 Forebyggende avdeling
Tiltak

062: 1.320. Heldøgn omsorg rus/psyk. Økt bemanning 1,55 årsverk

Beskrivelse

Begrunnelse for økt bemanning i Heldøgns omsorgsbolig rus og psykisk helse
Dagens bemanning i heldøgnsomsoegsbolig er 2:1, denne bemanningen vil ikke være tilstrekkelig for å ivareta flere brukere og
akuttfunksjon i ny bolig.
Når ny bolig tas i bruk januar 2020 vil det kunne gis tilbud til ytterligere to andre brukere samt tilbud om akuttfunksjon som er et tilbud til
personer som har et akutt behov for kommunalt heldøgns omsorgstilbud innenfor rus og psykisk helse.
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Erfaringer tilsier at det er et økende behov for heldøgns omsorgsbolig blant unge voksne i kommunen som har rus og psykiske
utfordringer. For at kommunen skal kunne ivareta disse personene og gi dem et forsvarlig miljøterapeutisk tilbud er det nødvendig å øke
bemanningen fra slik den der i dag. Det er også et stort behov for ekstra oppfølging/tilgjengelighet på ettermiddag og helg for brukere
som er hjemmeboende og tilknyttet dagtjenesten.
Henviser til ROP-retningslinjer og samhandlingsreformen. Kommunene forplikter seg til å forebygge, behandle tidligere og samhandle
mer. Brukere skal få tidlig og god hjelp nærmest der de bor.
På bakgrunn av dette er det nødvendig å øke bemanningen for å ivareta disse funksjonene på en forsvarlig måte.
Økt bemanning med et ekstra personalet på ettermiddag fra 15-22 fra mandag-fredag.
Helg lørdag-søndag et ekstra personale fra kl. 12-22.
På årsbasis utgjør dette: 1,55 ekstra årsverk.
Oppstart 1. mai 2020. Perioden januar-mai - innleie av ekstrahjelp.
-

-

-

2020
Sted

2021

2022

2023

Totalt

Ansvar: Heldøgns omsorg (320)

1.10100.243.0
LØNN FASTE STILLINGER

574 000

826 000

826 000

826 000

3 052 000

1.10107.243.0
SØN/HELG/KVELD/NATTILLEGG

162 000

231 000

231 000

231 000

855 000

1.10201.243.0
LØNN SYKEVIKARER

17 000

20 000

20 000

20 000

77 000

1.10202.243.0
LØNN FERIEVIKARER

30 000

80 000

80 000

80 000

270 000

5 000

17 000

17 000

17 000

56 000

1.10302.243.0
LØNN ANNEN EKSTRAHJELP

150 000

0

0

0

150 000

1.10900.243.0
PENSJON

179 000

223 440

223 440

223 440

849 320

2 000

2 000

2 000

2 000

8 000

1 119 000

1 399 440

1 399 440

1 399 440

5 317 320

0

0

0

0

0

Sum netto

1 119 000

1 399 440

1 399 440

1 399 440

5 317 320

SUM NETTO TILTAK

1 119 000

1 399 440

1 399 440

1 399 440

5 317 320

1.10207.243.0
SØN/HELG/KVELD/NATTILLEGG

1.10903.243.0
GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.
Sum utgifter
Sum inntekter

-

Kapittel : 1,4 Næringsetaten
Tiltak

068: 445 - kommunal andel veterinærvakt

Beskrivelse

Lyngen kommune har ansvar for vetrinærvaktordningen i Lyngen og Storfjord. Lyngen kommune gikk inn avtale om videreføring av slik
ordning med Lyngen Veterinærsenter fra 2018. Avtalen har en varighet til 2022. Kommunen mottar øremerkede midler til å dekke
godtgjøring for utførelse av vaktene. Lyngen veterinærsenter varslet våren 2019 at de ikke lenger kan regne med en av de som skulle ta
vakter. Belastningen på de to siste blir da så stor at det ikke lenger er forsvarlig. Kommunene har ansvar for å organisere en klinisk
veterinærvakt. Ordningen med veterinærvakter er etablert i henhold til lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelse-
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personell § 3 a. Lyngen kommune har derfor hatt samtaler med Lyngen Veterinærsenter om hvordan situasjonen kan løses.
Veterinærsenteret har på bakgrunn av dette gått ut med utlysning etter en ekstra ansatt. Da grunnlaget utenom veterinærvatordningen
ikke vurderes å være så stort at det ville kunne være fult opp med oppdrag til den siste veterinæren, ser en behov for å gå inn med en
kommunal egenandel for å sikre vaktordningen.
-

-

-

2020

2021

2022

2023

Totalt

105 660

105 660

105 660

105 660

422 640

105 660

105 660

105 660

105 660

422 640

0

0

0

0

0

Sum netto

105 660

105 660

105 660

105 660

422 640

SUM NETTO TILTAK

105 660

105 660

105 660

105 660

422 640

Sted

Ansvar: Jordbrukssjef (445)

1.13500.329.0
TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM
Sum utgifter
Sum inntekter

-

Tiltak

069: 445 - Nord Troms interkommunale skadefellingslag

Beskrivelse

Ordningene med skadefellingslag er en mellom ordning der Staten lønner skadefellingsoppdrag etter Rovviltforskriftens §9a, mens
kommunene har ett arbeidsgiveransvar. I 2016 vedtok Lyngen kommune å overta vertsrollen for det interkommunale skadefellingslaget i
Nord Troms.
Lyngen kommune bevilget 100.000 kr til skadefellingslaget. I Nord Troms regionråd ble det vedtatt at de andre Nord Troms kommunene
skulle bidra med kr. 15.000,- hver til administrering av laget. Dette utgjør en sum på kr. 175.000,-. Dette skal dekke alle lønnsutgifter,
kjøreregninger, kurs, fagdager mv. For de interkommunale fellingslagene er det den kommunen som får tildelt skadefellingstillatelsen som
betaler ut godtgjøringen (Lyngen kommune). For hver endt skadefellingsoppdrag søker kommunen Fylkesmannen om dekning for direkte
og dokumenterte kostnader ved oppdraget. Lokale fellingslag kan søke om dekning for direkte og dokumenterte kostnader ved
oppdraget, begrenset oppad til kr 30 000,-. Det er ikke anledning til å benytte bevilgningen til lønnskostnader, dekning av administrative
utgifter for kommunen mv. i tilknytning til lokalt organiserte jegere i forbindelse med iverksetting av fellingstillatelser. Det kan imidlertid
ytes godtgjøring til kommunale og interkommunale fellingslag ved fellingsforsøk iht. § 9a. Ordningen innebærer at en kommune kan
utbetale godtgjøring til fellingslag ved forsøk på skadefelling. Klima- og miljødepartementet har fastsatt en døgnsats på kr 1 600,- pr.
døgn pr. deltaker. Kommunen kan betale ut godtgjøring inntil døgnsatsen pr. deltaker etter rapport (timelister) fra fellingsleder. Da den
økonomiske rammen fra Miljødirektoratet har økt fra de satsene som var gitt i 2016 er det tilstrekkelig at Lyngen kommune tildeler 15.000
kroner på lik linje med de andre Nord Troms kommunene.

-

-

-

2020

2021

2022

2023

Totalt

15 000

15 000

15 000

15 000

60 000

15 000

15 000

15 000

15 000

60 000

0

0

0

0

0

Sum netto

15 000

15 000

15 000

15 000

60 000

SUM NETTO TILTAK

15 000

15 000

15 000

15 000

60 000

Sted
1.13500.329.0
TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM
Sum utgifter
Sum inntekter

Ansvar: Jordbrukssjef (445)

-

Tiltak

053: 447 - regodkjenning av skuterløyper
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Beskrivelse

Det er behov for å få re-godkjent skuterløypene i kommunen. Til dette arbeidet må det settes av ressurser gjennom ansettelse av
ekstrahjelp, alternativt gjennom konsulentbruk

-

-

-

2020

2021

2022

2023

Totalt

200 000

0

0

0

200 000

200 000

0

0

0

200 000

0

0

0

0

0

Sum netto

200 000

0

0

0

200 000

SUM NETTO TILTAK

200 000

0

0

0

200 000

2021

2022

2023

Totalt

0

-823 497

-658 179

-759 492

-2 241 168

Sum utgifter

0

-823 497

-658 179

-759 492

-2 241 168

Sum inntekter

0

0

0

0

0

Sum netto

0

-823 497

-658 179

-759 492

-2 241 168

SUM NETTO TILTAK

0

-823 497

-658 179

-759 492

-2 241 168

2021

2022

2023

Totalt

-30 000

-30 000

-30 000

-30 000

-120 000

-30 000

-30 000

-30 000

-30 000

-120 000

0

0

0

0

0

Sum netto

-30 000

-30 000

-30 000

-30 000

-120 000

SUM NETTO TILTAK

-30 000

-30 000

-30 000

-30 000

-120 000

Sted

Ansvar: Skogmester (447)

1.10302.329.0
LØNN ANNEN EKSTRAHJELP
Sum utgifter
Sum inntekter

-

Kapittel : 1,5 Konsesjonskraftsalg
Tiltak

076: 541-økt bruk av konsesjonskraft

Beskrivelse

For å finansiere nye varige tiltak

-

-

-

2020
Sted

Ansvar: Kraftinntekter (541)

1.15400.320.0
AVSETNING TIL DISP. FOND

-

Kapittel : 1,6 Driftsetaten
Tiltak

074: Innsparing - 600.10501.120 - Tar ut lærling fra budsjettet

Beskrivelse

Kostnadsreduserende tiltak - tar ut planlagt lærlingstilling

-

-

-

2020
Sted
1.10501.120.0
LØNN LÆRLINGER
Sum utgifter
Sum inntekter

Ansvar: Driftssjef (600)
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Tiltak
-

Tiltak

006: 620.10302.302 - Prosjektstilling oppfølging av ulovligheter

Beskrivelse

*REDUSERT TIL 2 ÅR i RM FORSLAG*
Det er av over år blitt en betydelig mengde av saker som administrasjon ikke har hatt kapasitet å følge opp. Vi legger nå opp til å sette
fokus på dette problemet. Ulovlighetene spenner over flere fagområder. Alt fra ulovlig tilkopling til VA nett til ulovlig bygging.
Søker her om en prosjektstilling i som går over tre år. Stillingen skal også dekke noe prosjektoppfølging av investeringsprosjekter.

-

-

-

2020
Sted

2021

2022

2023

Totalt

665 000

665 000

0

0

1 330 000

665 000

665 000

0

0

1 330 000

Ansvar: Oppmåling (620)

1.10203.303.0
LØNN ANDRE VIKARER
Sum utgifter

0

0

0

0

0

Sum netto

665 000

665 000

0

0

1 330 000

SUM NETTO TILTAK

665 000

665 000

0

0

1 330 000

Sum inntekter

-

Tiltak

067: 620.11500.303 - Geodatanettverk Tromsøregionen

Beskrivelse

Tromsø, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen og Storfjord planlegger å danne et fagmiljø innen Geodata og oppmåling. Dette for å styrke miljøet
generelt i regionen innenfor dette fagfeltet. Det er avholdt innledende møter, og det vil i tillegg til kommunal egenandel også bli søkt om
ekstern finansiering.

-

-

-

2020
Sted

2021

2022

2023

Totalt

30 000

0

0

0

30 000

30 000

0

0

0

30 000

Ansvar: Oppmåling (620)

1.11653.301.0
UTGIFTSDEKNING
Sum utgifter

0

0

0

0

0

Sum netto

30 000

0

0

0

30 000

SUM NETTO TILTAK

30 000

0

0

0

30 000

Sum inntekter

-

Tiltak

022: 620.11951.303 - Økte årlige kostander - digitale plattformer kartløsninger

Beskrivelse

Det er over noen år nå vært en betydelig økning i kartløsninger som er mer eller mindre pålagte og påkrevet. Disse er også med på å
forenkle saksbehandlingen.

-

-

-

2020
Sted
1.11951.301.0
EDB lisenser

2021

2022

2023

Totalt

50 000

50 000

50 000

200 000

Ansvar: Oppmåling (620)
50 000

1.11951.303.0
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50 000

50 000

50 000

50 000

200 000

100 000

100 000

100 000

100 000

400 000

0

0

0

0

0

Sum netto

100 000

100 000

100 000

100 000

400 000

SUM NETTO TILTAK

100 000

100 000

100 000

100 000

400 000

EDB lisenser
Sum utgifter
Sum inntekter

-

Tiltak

042: 625.12705.301 - Interkommunal revisjon av miljø- og klimaplan

Beskrivelse

Interkommunal plan der Storfjord, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen er med. Hver kommune vil få en kostnad på kr.
100 000,-. Dette foreslås lagt inn budsjett 2020.

-

-

-

Sted

2020

2021

2022

2023

Totalt

100 000

0

0

0

100 000

100 000

0

0

0

100 000

Ansvar: Plan (625)

1.12705.301.0
KONSULENTER
Sum utgifter

0

0

0

0

0

Sum netto

100 000

0

0

0

100 000

SUM NETTO TILTAK

100 000

0

0

0

100 000

Sum inntekter

-

Tiltak

065: 650.11500.339 - Lovpålagt kursing av konstabler og utrykningsledere

Beskrivelse

Vi har hatt og vil ha en utskifting av konstabler og også utrykningsleder. Derfor er det behov for kuring av disse. I tillegg er det naturlige
avganger ila noen år nå som gjør at vi må kurse opp noen på førerkort kl. C samt blålys.

-

-

-

2020

2021

2022

2023

Totalt

250 000

150 000

150 000

0

550 000

250 000

150 000

150 000

0

550 000

0

0

0

0

0

Sum netto

250 000

150 000

150 000

0

550 000

SUM NETTO TILTAK

250 000

150 000

150 000

0

550 000

Sted

Ansvar: Brannvern (650)

1.11500.339.0
KURS/OPPLÆRING
Sum utgifter
Sum inntekter

-

Tiltak

072: 662. 345.11201 - Utbedre vei opp til vanninntaket på Elvevoll

Beskrivelse

Utbedre en del av veien opp til damanlegget på Elvevoll. Kommunen holder masser og grunneiere holder maskiner.
Dekkes inn gjennom økte kommunale avgifter

-

-

-

2020
Sted

2021

2022

2023

Totalt

Ansvar: Vannforsyning (662)
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1.11201.345.0
ANDRE DRIFTSUTGIFTER

65 000

0

0

0

65 000

-65 000

0

0

0

-65 000

65 000

0

0

0

65 000

-65 000

0

0

0

-65 000

Sum netto

0

0

0

0

0

SUM NETTO TILTAK

0

0

0

0

0

1.16400.345.0
ÅRSGEBYRER
Sum utgifter
Sum inntekter

-

Tiltak

026: 662.10500.345 - Rullerende vaktordning på vei, vann og avløp samt kommunale bygg

Beskrivelse

Etter å ha fått oppgradert alle vannverk med nye og moderne renseanlegg samt fått installert SD anlegg for styring og overvåking av
anleggene, er det behov for en døgnkontinuerlig vakttelefon. På denne vil en blant annet motta alarmer og annet info fra SD-anlegget. I
tillegg vil en kunne benytte samme vakttelefon mot sårbare enheter som Åsen, hjemmesykepleien, utvalgte boliger etc. Det vil ikke være
fritt frem for en innbygger å ringe denne. Dette må fortsatt gå via plan- og driftssjef.
Det blir da ukentlige vakter på våre vaktmestre i 100 % stilling. Vaktordningen er da 24/7 og går da hele året dvs. 52 uker. Ledende
vaktmester lager en vaktplan. I arbeidstiden er vakttelefonen også hos vedkommende som er på vakt, med da er det flere som er
tilgjengelig og som følger med.
Kostander med denne vakta er kr. 35 000 pr. år pr. person. Det vil si kr. 210 000 pr. år i vakttillegg samt
kr. 15 000 i drift. Dette går på
selvkostområdet ansvar 662 og 664 og en liten del på kommunale bygg.
En vil samtidig fjerne ordningen med opprinnelig avtale som ligger til grunn i dag. Denne utgjør i dag
kr. 108 000 pr. år. Denne
avtalen går ut på at driftssjef kan ringe vaktmester på sin private telefon hele døgnet og hele året. Reell økning blir da kr. 123 000.
Finansieres med økte kommunale avgifter

-

-

-

2020
Sted

2021

2022

2023

Totalt

Ansvar: Vannforsyning (662)

1.10500.345.827
Lønn beredskap, utrykning og
bæregodtgj.

210 000

210 000

210 000

210 000

840 000

1.11201.345.0
ANDRE DRIFTSUTGIFTER

15 000

15 000

15 000

15 000

60 000

-225 000

-225 000

-225 000

-225 000

-900 000

225 000

225 000

225 000

225 000

900 000

-225 000

-225 000

-225 000

-225 000

-900 000

Sum netto

0

0

0

0

0

SUM NETTO TILTAK

0

0

0

0

0

2023

Totalt

1.16400.345.0
ÅRSGEBYRER
Sum utgifter
Sum inntekter

-

Tiltak

024: 662.12400.340 - Økte kostnader med drift av SD-anlegget og de nye UV-anleggene

Beskrivelse

Kostnader som serviceavtaler, tellerskritt på kommunikasjon mellom enhetene, kostnader med nye biler etc,

-

-

-

2020

2021

2022
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Tiltak

Sted

Ansvar: Vannforsyning (662)

1.11302.345.0
LINJELEIE

15 000

15 000

15 000

15 000

60 000

1.11700.340.0
DRIVSTOFF

5 000

5 000

5 000

5 000

20 000

1.11700.345.0
DRIVSTOFF

5 000

5 000

5 000

5 000

20 000

1.11701.340.0
VEDLIKEHOLD BILER

5 000

5 000

5 000

5 000

20 000

1.11701.345.0
VEDLIKEHOLD BILER

5 000

5 000

5 000

5 000

20 000

140 000

140 000

140 000

140 000

560 000

-175 000

-175 000

-175 000

-175 000

-700 000

1.12400.340.0
SERVICEAVTALER
1.16400.345.0
ÅRSGEBYRER

175 000

175 000

175 000

175 000

700 000

-175 000

-175 000

-175 000

-175 000

-700 000

Sum netto

0

0

0

0

0

SUM NETTO TILTAK

0

0

0

0

0

Sum utgifter
Sum inntekter

-

Kapittel : 1,7 Dritsetaten - bygg
Tiltak

073: 703.11201.180 - Tilhenger med kapell

Beskrivelse

Driftsetaten har behov for henger med kapell i mange tilfeller. Mye av materialer etc. som transporteres tåler ikke fuktighet.

-

-

-

2020

2021

2022

2023

Totalt

60 000

0

0

0

60 000

60 000

0

0

0

60 000

0

0

0

0

0

Sum netto

60 000

0

0

0

60 000

SUM NETTO TILTAK

60 000

0

0

0

60 000

Sted

Ansvar: Kommunale bygg - Fellesutgifter (703)

1.11201.180.0
ANDRE DRIFTSUTGIFTER
Sum utgifter
Sum inntekter

-

Tiltak

010: 710.11201.222 - Bekjemping av skadedyr Hatteng skole

Beskrivelse

Prosessen med å bekjempe skadedyr som sølvkre og sjeggkre må fortsette. Setter av kr. 50000 pr skadested til dette.

-

-

-

2020
Sted

2021

2022

2023

Totalt

Ansvar: Hatteng skole (710)

1.11201.222.0
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Tiltak
50 000

50 000

50 000

50 000

200 000

50 000

50 000

50 000

50 000

200 000

0

0

0

0

0

Sum netto

50 000

50 000

50 000

50 000

200 000

SUM NETTO TILTAK

50 000

50 000

50 000

50 000

200 000

ANDRE DRIFTSUTGIFTER
Sum utgifter
Sum inntekter

-

Tiltak

014: 712.11201.222 - Bekjemping av skadedyr Skibotn skole

Beskrivelse

Prosessen med å bekjempe skadedyr som sølvkre og sjeggkre må fortsette. Setter av kr. 50000 pr skadested til dette.

-

-

-

2020

2021

2022

2023

Totalt

50 000

50 000

50 000

50 000

200 000

50 000

50 000

50 000

50 000

200 000

0

0

0

0

0

Sum netto

50 000

50 000

50 000

50 000

200 000

SUM NETTO TILTAK

50 000

50 000

50 000

50 000

200 000

Sted

Ansvar: Skibotn skole (712)

1.11201.222.0
ANDRE DRIFTSUTGIFTER
Sum utgifter
Sum inntekter

-

Tiltak

051: 772.10750.273 - Renholdstilling til Valmuen

Beskrivelse

Lyngsalpan vekst har sagt opp avtalen med kommunen knyttet til renhold av Valmuen. Det må da opprettes en 30 % stilling som
renholder her.

-

-

-

2020

2021

2022

2023

Totalt

126 000

126 000

126 000

126 000

504 000

1.10900.273.0
PENSJON

23 650

23 650

23 650

23 650

94 600

1.11250.265.0
Rengjøringsmateriell

15 000

15 000

15 000

15 000

60 000

-160 000

-160 000

-160 000

-160 000

-640 000

4 650

4 650

4 650

4 650

18 600

0

0

0

0

0

Sum netto

4 650

4 650

4 650

4 650

18 600

SUM NETTO TILTAK

4 650

4 650

4 650

4 650

18 600

Sted
1.10750.273.0
LØNN RENHOLD

1.12300.254.0
INN LEID VEDLIKEHOLD
Sum utgifter
Sum inntekter

Ansvar: Valmuen utleiebygg (772)

-

Kapittel : 1,9 Finans
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Tiltak
Tiltak

077: 990 - RMs forslag til bruk av dispfond

Beskrivelse

Rådmann foreslår å dekke engangskostnader med bruk av dispfond.

-

-

-

2020
Sted
1.19400.880.0
BRUK AV UBUNDET DRIFTSFOND

2021

2022

2023

Totalt

-2 814 820

0

0

0

-2 814 820

Ansvar: Finanstransaksjoner (990)

0

0

0

0

0

Sum inntekter

-2 814 820

0

0

0

-2 814 820

Sum netto

-2 814 820

0

0

0

-2 814 820

SUM NETTO TILTAK

-2 814 820

0

0

0

-2 814 820

Sum utgifter

-
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Storfjord kommune

Budsjett 2020
2 Etatenes budsjettkommentarer

2020

34

Storfjord kommune

Budsjett 2020
Kap. 1.0
Politiske styringsorganer
Kap. 1.1
Sentraladministrasjonen
Tekstdel

2020
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Budsjett – Politiske styringsorganer
Kapitlet har en ramme for 2020 på kr 2 851 062 .
Utgifts- og aktivitetsnivået er i utgangspunktet som 2019. Det er lagt inn ordførergodtgjøring
etter kommunevalget høsten 2019. Det vil alltid være et usikkerhetsmoment hvor mye utgifter
det går til kommunale møter, ettersom det alltid blir ulike ekstramøter i året.
-

Formannskapets rådighetssum videreføres med kr. 35.000,-.
Bygdeutvalgene gis lik fast årlig tilskudd til drift – ramme på kr. 25.000,-.
Tilskudd til politiske partier foreslås fjernet mellom valgår – reduksjon kr. 50.000,- i
2020 og 2022.
Utgifter til drift av Nord Troms Studiesenter økes med kr. 68.255,-. Det jobbes med å
få på plass finansiering av drifta, og for Storfjords vedkommende gjelder
beløpet/medfinansieringa foreløpig kun for 2020.
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 2020 på kr. 12 779 660,- .
Sentraladministrasjonen består av rådmann, økonomiavdeling, lønn-personal og
serviceavdeling og bibliotek. Det er vedtatt ny organisering fra 01.01.20 der alle IT-ansatte i
regionen går sammen til Nor IKT, og administreres av Skjervøy kommune. I statsbudsjettet
for 2020, foreslår regjeringa å overføre skatteinnkrevingen fra kommunene til Staten fra
01.06.20. Det er ellers ingen endring i grunnbemanningen.
Enkelttiltak for 2020 – bruk av disposisjonsfond:
- Bevilgning kr. 200.000,- til prosjekt sykefraværsarbeidet i 2019, ble ikke igangsatt.
Det foreslås at tiltaket overføres til 2020.
- Rådmannen tilrår at Storfjord kommune foretar en organisasjonsvurdering med tanke
på økt effektivitet og bedre kvalitet. Utgifter bl.a. til konsulentbruk finansieres som
enkelttiltak ved bruk av disposisjonsfondet. Tiltaket ble ikke igangsatt i 2019, og
foreslås overført til 2020 – kr. 250.000,- Ny rådmann tiltrer 01.02.20. Det foreslås en overlappingsperiode på 14 dager i
forkant – kr. 44.000,-.
Grunnbemanning:
Rådmann, personal, lønn
Serviceavdelinga/bibliotek
Økonomiavdelinga

3
3,8
4,5

Interkommunale samarbeidsstillinger Nord-Troms:
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Felles innkjøpssjef (Storfjords andel ca. 16,6%) - fordelt mellom 6 kommuner.
Felles konsulent arbeidsgiverkontroller – fordelt mellom 5 kommuner – viser til regjeringas
forslag om at arbeidsgiverkontrollene overføres fra kommunene til staten 01.06.20.
Felles IT-leder – fordelt mellom 5 kommuner
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Oppvekst og kultur
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oppvekst og kultur – ramme kr 50 857 553
Kommunestyret har i juni vedtatt en budsjettramme 2020 for Oppvekst og kultur på kr.
49 034 971. I etatens ramme inngår overføring til kirka. Øvrige tabeller over rammer til etaten
over tid, finnes i økonomidelen av budsjettet.
Oppvekst og kulturetaten og utviklingstrend
Oppvekst og kulturetaten består av barnehager, grunnskoler, barnevern, kulturskolen, kultur,
voksenopplæringa, logopedtjeneste og Storfjord språksenter.
Driftsnivået fra 2019 videreføres i hovedsak. Struktur og organisering av tjenestene er
tilpasset kommunens demografi pr. i dag, men vil alltid måtte være under lupen for å tilpasses
og skreddersys i forhold til endringer som skjer i samfunnet rundt.
Utviklingstrend er at barnetallet (fødselstall) synker, men Storfjord kommune har som ett av
sine 3 hovedmål flg.: Storfjord skal være en attraktiv og inkluderende kommune for bosetting
og næringsliv med delmål 4 som er: Tilrettelegge for at barnefamilier flytter til kommunen
gjennom å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge.
Etaten har foreslått noen nye tiltak fra og med 2020 og framover. Disse finnes listet opp etter
hver sektor i dette dokumentet og samlet i sentralt dokument som vedlegg med oversikt over
tiltak som er foreslått og hvilke tiltak som er kommet med eller ikke kommet med, i
Rådmannens forslag til budsjett.

2.Overordna tjenestemål for Oppvekst og kulturetaten
Levere kvalitetsmessige gode tjenester til innbyggerne.
Lede etter organisasjonens verdier: åpenhet, respekt og etterrettelighet.
Legge til rette for høy grad av jobbnærvær totalt sett i etaten.
Dimensjonere tjenestene slik at det er mest mulig skreddersøm og at kapasiteten utnyttes.

Sentrale føringer fra Staten som påvirker budsjettet:
Barnehage: Maksimalprisen for barnehagehagesatser fastsettes av Staten. Fra 1. januar 2020
blir maksprisen på en barnehageplass 3 135 kroner per måned.
2, 3, 4 og 5 åringer har rett til 20 timer gratis barnehage. Regjeringen viderefører ordningen
med redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt. For 1.8.2020 vil alle barn som bor
i husholdninger med samlet årsinntekt under kr. 566 100 kr ha rett til redusert
foreldrebetaling. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til
barnehagen.
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Grunnskole:
1.Hele læreplanverket (kalt fagfornyelsen) for grunnskolene er revidert med ny overordna del,
prinsipper for opplæring og alle fagplaner er under revisjon. Dette blir den største endringen i
skolen siden Kunnskapsløftet 2006. Det innebærer at kommunen må være beredt til å gi
elevene i Storfjord de læringsbetingelsene som kommer gjennom den nye planen fra og med
høst 2020. Skolens innhold blir fornyet for å sikre at elevene lærer mer og bedre. Det er derfor
foreslått en læremiddelpakke over investeringsbudsjettet på kr. 600 000 som følge av ny
læreplan.
2.Videreutdanning av lærere fortsetter med statstilskudd til vikar.
3.Obligatorisk gratis leirskole for grunnskoleelever med minimum tre overnattinger som ett
kriterium for innfrielse av lovkrav og derav tilskudd fra Staten.
4. Regjeringen foreslår å innføre inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1.–2. trinn fra og
med høsten 2020, og gratis SFO for elever på 5.–7. trinn med særskilte behov.
Barnevern:
Det utredes samarbeid med Balsfjord kommune om felles barnevernstjeneste. Utredninga er i
gang og kommunestyret vil få utredningsrapporten til behandling, mest sannsynlig i
februarmøte 2020, plan B: i april 2020.

3. Barnetallsutvikling i Storfjord
1.- 10.klasse- begge skoler (H = Hatteng, S= Skibotn K = kommune)

Barnetall førskole:
Antall barn født:
2014 (1.kl. høst 2020)

Hatteng krets
7

Skibotn krets
7

Kommune
14

2015
2016
2017
2018

10
14
8
6

4
2
6
2

14
16
14
8

40

4. Barnehager
Storfjord kommune har tre barnehager, 2 kommunale og 1 privat.
Furuslottet barnehage: Er arealmessig godkjent for tre avdelinger, men det er kun to
avdelinger for 36 plasser er i drift fordi barnetallet er gått ned.
Oteren barnehage: Godkjent for to avdelinger med 36 plasser, med mulighet for å øke med 5
plasser dersom det skulle bli kapasitetsutfordringer mht behov for barnehageplasser.
Storfjord naturbarnehage, beliggende på Brenna: Godkjent med 1, 5 avdeling med mulighet
for 26 plasser.
NB: barn 0-3 telles 2 ganger slik at de utgjør 1 plass.
Oteren barnehage
Stillinger
Styrer
Pedagogiske ledere og barnehagelærer
Fagarbeidere/assistenter

Årsverk
6,55
1
3
2,55

Kommentar

Årsverk
6,55
1
2
3,55

Kommentar

Herav tid avsatt til ledelse: 55 %
50 % TULT-plass

Furuslottet barnehage
Stillinger
Styrer
Pedagogiske ledere og barnehagelærer
Fagarbeidere/assistenter

Herav tid avsatt til ledelse: 55 %

Tjenestemål for barnehagene 2020-22
Tidligst mulig innsats både når det gjelder sosial tilhørighet, inkludering og læring generelt.
Et godt, trygt og trivelig miljø ute og inne i barnehagen, med varierte læringsarenaer.
Strategier og tiltak i budsjettet for å nå målene
1. Barnehagen skal over i fase 2 av prosjektet IBS (Inkluderende barnehage og skolemiljø)
Dette vil kreve avsatt tid til å delta i læringsnettverk i regionen og i kommunen.
2. Fornye gammelt og slitt inventar etter plan. Barnehagen vil få sin andel av inventarpott
over investeringsbudsjettet.
4. Øke voksentettheten som følge av at barnehagelærer erstatter assistenter. 10 % assistent vil
gi økt voksentetthet i de timene på dagen da ped.leder har planleggingstid.

Nye tiltak som er foreslått:
10 % assistenthjemmel i begge barnehagene for å øke voksentetthet.
Utskifting av nedslitt inventar er tatt med under investeringspott for skoler og barnehager.
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5. Grunnskoler
Storfjord har to grunnskoler, som begge er kombinerte 1.-10. skoler beliggende på Skibotn og
Hatteng. Begge skolene vil fortsatt kunne ta inn elever i alle klasser uten at det utløser behov
for mer bemanning eller mer areal.
Faktatall om skolene: (kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 1.10.2019)
Elever
Skibotn
Hatteng

78
112

Elever med
spes.u.v
15
6

% av
elevene
16,8
4,68

Lærerårsverk
til spes.u.v
2,38
2,59

Elever i
SFO
12
30

Bemanningsoversikt Hatteng skole
Stillinger

Årsverk
25,10
1
1
17,9
0,50
4,20
0,50

Rektor
Inspektør
Lærere
Sosialpedagog
Assistenter/SFO personale
Merkantil (sekretær)

Kommentar
Herav tid avsatt til ledelse: 90 %
Herav avsatt tid til ledelse: 60 %
Inkl. samisk og finsk og norsk 2 for språklige minoriteter
Herav har daglig leder 20 % til ledelse av SFO

Bemanningsoversikt Skibotn skole
Stillinger
Rektor
Inspektør
Lærere
Sosialpedagog
Assistenter/SFO
personale
Merkantil (sekretær)

Årsverk
20,15
1
1
14,45
0,50
2,80

Kommentar
Herav tid avsatt til ledelse/adm: 60 %
Herav avsatt tid til ledelse/adm:50 %
inkl. samisk og finsk og norsk 2 for språklige minoriteter
Herav har SFO leder 20 % til ledelse av SFO

0,40
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Elever
skoleskyss
79
9

Lærerårsverk over år kilde Grunnskolenes informasjonssystem :
2011-2012

31

2012-2013

33

2013-2014

28

2014-2015

22*

2015-2016

26

2016-2017

26

2017-2018

27

2018-2019

28**

2019-2020

26,7**

Kommentarer til tabell lærerårsverk over tid:
1. * År 2014-2015: her har nok en av skolene tastet feil i GSI
2. **Fra år 2018-2019 kom det inn to ekstra lærerårsverk (lærere på topp)
3. Finsklærere utgjør 1 årsverk til sammen ved begge skolene
4. Samisklærere utgjør ca. 0, 8 årsverk til sammen ved begge skolene
Tjenestemål for grunnskolene 2020-23
Storfjordskolen skal ha høy kvalitet med et trygt, godt og inkluderende skolemiljø.
Skolene skal jobbe systematisk, målrettet og være forberedt til å ta i bruk ny læreplan fra høst
2020
Alle elever skal oppnå grunnleggende ferdigheter og opplæringa skal være tilpasset den
enkelte elev.
Stabile og kompetente lærere og skoleledere
Kapasitetsbygging (bygge og vedlikeholde organisasjonen) for å håndtere utfordringer og
møte framtida.
Strategier og tiltak i budsjettet for å nå tjenestemål for grunnskolene
1. Skolene skal over i fase 2 av prosjektet IBS (Inkluderende barnehage og skolemiljø)
Dette vil kreve avsatt tid til å delta i læringsnettverk i regionen og i kommunen
2. Fornye og supplere læremidlene for å møte krav i ny læreplan fra høst 2020.
4. Videreutdanne lærere i fag gjennom statens ordning for tilskudd til vikarer.
5. Ha nok bemanning på skolene for å holde ved like kvalitet og hindre sykefravær.
6. Tidlig systematisk innsats bygd på kunnskapsgrunnlag over tid (eks. elevundersøkelsen,
kartleggingsprøver, nasjonale prøver, eksamen og erfaringskunnskap gjennom «lokale
briller»)

Nye tiltak som er foreslått:
Økt ressurs til skoleledelse, begge skolene (midlertidig for 2 år)
Økt beløp til ekskursjoner, begge skolene
5 skoledager pr uke for 1.-4.klasse for Hatteng skole
Investeringsbudsjettet: Læremiddelpakke for ny læreplan.
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For å komme ned på ramma som kommunestyret har gitt, er det foreslått mulige
stillingsreduksjoner:
2 stk. 50 % stilling sosialpedagoger i skolene
2 stk.100 % lærerstillinger, en på hver av skolene

6. Voksenopplæring
Om voksenopplæringa
Det gis opplæring i norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere, bosatte flyktninger
og til arbeidsinnvandrere i Skibotn. Elevtallet synker. Det kjøpes grunnskoleopplæring på
Nordkjosbotn videregående skole i samarbeid med Lyngen som et pilotprosjekt for å styrke
kvaliteten i opplæringa og for å samordne ressurser.
Det er pr. i dag 1, 4 stilling i Voksenopplæringa. Oppvekst og kultursjefen ivaretar en del av
oppgavene innafor ledelse/administrasjon.
Tjenestemål for Voksenopplæringa 2019-2022
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 og tiltak i budsjettet for å nå målene
1.Opprettholde forsvarlig drift på Voksenopplæringa til tross for færre elever og færre ansatte
2.Fortsette satsninga på grunnskole for voksne i samarbeid med Nordkjosbotn vgs og Lyngen
kommune. Evalueres vår 2020.
Ingen nye tiltak er foreslått.
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7. Kulturkontoret
Overordna mål:
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.
Å ivareta kultur, språk og historie gjennom bevaring og formidling av fysiske og
immaterielle kulturminner (herunder stedsnavn).
Bemanning: 0,7 årsverk
Hovedansvarsområder: driftstilskudd og anleggstilskudd til lag og foreninger,
tilrettelegging for friluftsliv og fysisk aktivitet, kulturminner, stedsnavn og museer og UKM

Om budsjett for 2020:
Budsjettet for 2020 følger samme ramme som for 2019, med følgende unntak:
Indeksregulering av driftstilskudd til foreninger og kulturinstitusjoner jfr. vedtak
Ettersom ingen har søkt om tilskudd til bygging av anlegg for 2020 er det ei reduksjon i
tilskuddsramma på funksjon 380 på tilvarende beløp.
Følgende nye tiltak er foreslått:
Sommeråpent ved NTRM (35.000,-)
Økning UKM-budsjettet (5.000,-) for å dekke husleie
Krattrydding Bollmanns-/Russeveien (20.000,-)

8. Kulturskolen
Overordna mål:
Alle barn og unge som ønsker opplæring i de fem kunstfagene, musikk, dans, teater, visuell
kunst og skapende skriving, skal få det. Skolen skal være for alle uansett bakgrunn eller
talent.
Tilbud skoleåret 2019-20:
Kulturskolen har 68 elever i kulturskolen og rundt 80 elevplasser. Vi gir tilbud innenfor
musikk, visuell kunst og skapende skriving. Vi mangler lærere innenfor dans og teater.
Bemanning skoleåret 2019-20:
2,54 årsverk fordelt slik: administrasjon/ledelse 0,4 årsverk, undervisningsstillinger 1,88
årsverk, vakant stillingshjemmel 0,26 årsverk. Denne skal brukes til å bygge opp tilbud i dans
og ev. teater.
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Om budsjett for 2020:
Budsjettet for 2020 viderefører driftsnivået fra 2019. Det er kun gjort mindre justeringer
mellom postene. Lønnsutgiftene er justert i henhold til forutsetninger lagt i lønnsarket. I
tillegg er et politisk vedtak om 0,6 årsverk reduksjon lagt inn.
Følgende nye tiltak er foreslått:
Reduksjon i inntekt, egenandeler med 20.000,- pr. år for å innføre friplass ordning og gratis
lån av instrument for familier med lav inntekt.
Økning av utgifter til utstyr med 30.000,- i 2020 og 1000,- per år videre til innkjøp og
vedlikehold av nye instrumenter for utlån/leie til elever.
For å komme ned på ramma som kommunestyret har gitt, er det foreslått mulig
stillingsreduksjon:
50 % kulturskolelærer

9. Barneverntjenesten
Bemanning: 3 fagstillinger og 0, 20 sekretær
Tjenestemål for barnevernstjenesten 2020-2023
 Trygge utsatte barn ved å sikre rask behandling av bekymringsmeldinger
 Fokusere på at hvert barn har sin tiltaksplan kortest mulig tid etter konklusjon av
undersøkelser
 Fokus på barns medvirkning. Fortsette å ha fokus på samtaler med barn, men trekke
det ut i hele prosessen i undersøkelse, tiltak, evaluering av og avslutning.
 Kompetente, oppdaterte og kvalifiserte medarbeidere
Status og strategi for å nå målene
1.Opprettholde og styrke bemanningen midlertidig.
- for å sikre at alle bekymringsmeldinger behandles og senest innenfor frist som er en uke
- for å trygge barns medvirkning ved å ha samtaler med barn
- ivareta samarbeidsavtale med Tromsø kommune om akuttberedskap og kompetanseheving
- delta på etterutdanning, sertifiseringer og legge til rette for små videreutdanninger som
tjenesten ser behov for og føringer fra Bufdir.
- delta i utredning barnevernsamarbeid med Balsfjord kommune
Nytt tiltak som er foreslått:
Midlertidig 50 % stilling for 2020 for å komme ajour og holde frister i hht barnevernloven.

10. Storfjord språksenter
Storfjord språksenter er lokalisert i Nordkalottsenteret Skibotn 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. Språksenteret er 100 % finansiert av eksterne midler
Bemanning: 2, 8 faste stillinger
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11. Administrasjon og felleskostnader for kap.1.2
Ansvar 200 inneholder ulike typer fellesutgifter for Oppvekst og kultur. Her er det budsjett for
interkommunal 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.
Bemanning: 100 % Oppvekst og kultursjef
Ingen nye tiltak er foreslått.

12. Overføring til kirka: Storfjord Menighetsråd/fellesråd
Menighetsrådets ønske/behov/forslag til overføring fra Storfjord kommune følger som
vedlegg til budsjettet.

13. Eksterne samarbeidsavtaler under kap.1.2
Institusjon med
beliggenhet
Skibotnhallen A/S
Stiftelsen Lásságámmi
Skibotn
Kunstnerbolig i
Skibotn
Halti Kvenkultursenter
Felles regionkontor for
grunnskoler, VO og
barnehager.
Pedagogiskpsykologisk tjeneste.
Kontor: Nordkjosbotn
Nord – Troms Museum
A/S
Den læstadianske
menighet

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

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

Driftsdel: kr. 80 000, fordelingsnøkkel etter
innbyggertall
Storfjords andel etter barnetall
barnehage og grunnskole

Koordinering av utviklingsarbeid
og kompetanseheving

Se nytt tiltak.
Pr. innbygger.
Kommunespleis lokaler på
Halti.
Driftstilskudd Bedehuskapellet
kr. 50 000 pr. år

Museum for Nord Troms

Driftsstøtte vedtatt
2008
Interkommunal
avtale
Interkommunal
avtale Balsfjord,
Lyngen, Storfjord
Eid av kommunene
i Nord Troms.
Årlig i
budsjettvedtak

May-Tove Lilleng 30. okt. 2019 Oppvekst og kultursjef
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Kvensk kulturkompetanse

PP- tjeneste

Kirkelige handlinger

Vedlegg til Rådmannens forslag

20
48
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Budsjett – Helse- og omsorg, kap. 1.3
1.0.

Budsjettrammer drift 2020-2023

Budsjettrammen for helse- og omsorg er kr 74.016.121 Konsekvensjustert budsjett er på
kr 72.557.121. I konsekvensjustert budsjett er det tatt høyde for alle politiske vedtak om
økning, reduksjoner og eventuelle organisasjonsmessige endringer. Det tatt høyde for pris- og
lønnsvekst, samt varslede endringer i pensjonskostnadene. Tabellen nedenfor viser tildelte
rammer i økonomiplanperioden – rådmannens forslag. Netto ramme innbefatter forebyggende
avdeling og behandlende avdeling. Fordeling budsjettramme; Behandlende avdeling kr
41.210.153 og Forebyggende avdeling kr 30.539.541.
Helse- og omsorg
Sum inntekter
Sum utgifter
Netto ramme

1.1.

Budsjett 2020
21.896.846
95.912.967
74.016.121

Budsjett 2021 Budsjett 2022
20.956.346
.20.514.946
94.721.407
94.534.407
73.765.061
74.019.461

Budsjett 2023
20.514.946
94.534.407
74.019.461

Forhold som har betydning for budsjett 2020

Regjeringens satsningsområde innenfor de frie inntekter
 opptrappingsplan på rusfeltet
Saker med særskilt fordeling i 2020
 kr 278 000 – helsestasjon og skolehelsetjeneste
 kr 427 000 – frivilligsentraler (tidligere egen tilskuddsordning)
Annet





kr 200 000 - reduksjon i tilskudd ressurskrevende tjenester i 2020
bortfall av tilskudd for kommunepsykolog
bortfall av tilskudd til dagsenter for personer med demens
kommunen har ikke bosatt flyktninger i 2019 og det foreligger ingen vedtak om
bosetting de neste årene
 Prosjektstilling hverdagsrehabilitering avsluttes våren 2020

1.2. Tjenesteområdet
Tjenesteområdet Helse- og omsorg er delt inn i Behandlende avdeling og Forebyggende
avdeling og ledes av to avdelingsledere. Tjenesteområdet omfatter følgende funksjoner:
120
213
231
232
233
234

Administrasjon
Voksenopplæring
Aktivisering barn og unge
Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste
Annet forebyggende arbeid, helse (miljørettet helsevern mm.)
Aktivisering eldre og funksjonshemmede
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241
242
243
253
254
275
273

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
Introduksjonsordningen
Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi

2.0. Sentrale utviklingstrekk
Samhandlingsreformen skal bidra til at det blir bedre folkehelse og bedre helse- og
omsorgstjenester på en bærekraftig måte, strategien er:





Forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre.
Pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp nærmest mulig der de bor
Større andel av tjenester skal leveres i kommunen
Forventning om at kommunene skal ha bygd opp kapasitet til å ta imot
utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Sykehuset krever inn døgnpris ved forsinket
mottak av pasienten i kommunen.

Annet:
 Større krav til ledelse- og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
 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 dagsenter for personer med demens og kommunepsykolog fra 2020
 Nasjonal opptrappingsplan på rusfeltet, angir en styrkning av hele rusfeltet
 Innføring av pakkeforløp i kommunal psykisk helse og rustjeneste
 Endring i lov om psykisk helsevern
 terskelen for tvangsinnleggelse og behandling er blitt høyere
 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
 Terskelen for å få behandling i spesialisthelsetjenesten har økt, både ifht poliklinisk
behandling og øvrige innleggelser. I tillegg skrives pasienter tidligere ut fra
spesialisthelsetjenesten. Dette medfører at kommunen får henvisning av flere brukere i
alle aldersgrupper som berører alle tjenester
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 Det er større andel med komplekse sykdomsbilder og sammensatte behov hos
pasientene.
 Pasienter med samtidige psykiske lidelser og rusavhengighet, krever tett oppfølging
 Henvisning av flere pasienter med lett/moderate psykiske lidelser –disse pasientene
skal nå behandles i kommunen, Tidligere ble de behandlet i spesialisthelsetjenesten
 Det henvises flere unge pasienter til behandling og oppfølging i psykisk helse og
rusomsorgen

Strukturelle utfordringer
 Hjemmetjenesten er per i dag ikke rustet til å møte dagens og framtidens behov for
tjenester. Tjenesten må styrkes for å kunne dreie tjenesten fra institusjonsbasert til
hjemmebasert omsorg, for å levere forsvarlige tjenester.
 Samhandlingsreformen fører i tillegg til en oppgaveoverføring fra
spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten i og med at pasienten ikke er
ferdigbehandlet ved utskrivning. Medfører økt krav til kompetanse i tjenesten.
 Kommunen har ikke heldøgns omsorgstilbud for hjemmeboende eldre, som igjen
medfører økt press på sykehjemsplasser. For å kunne innfri lovens krav om avlastning
til de med særlig tyngende omsorgsoppgaver, må hjemmetjenesten i perioder etablere
døgnkontinuerlig tjenester i pasientens hjem. Det er ikke lagt opp til bemanning i de
nye omsorgsboligene, noe som kan medføre at presset på sykehjemsplasser ikke blir
redusert vesentlig.
 Innføring av velferdsteknologi – blant annet digitale trygghetsalarmer, bruk av digitalt
tilsyn og varslingsutstyr medfører behov for heldøgnsomsorg, slik at det er personell
som kan betjene alarmer og rykke ut ved behov.
 På grunn av pågående oppgradering på sykehjemmet vil det bli nødvendig med
ytterligere reduksjon av en plass fra og med februar 2020 til bygget er ferdigstilt. Dette
medfører økt kjøp av døgnplasser på UNN og/eller i andre kommuner.
 Kommunen har ikke et tjenestetilbud på ettermiddag, kveld eller i helger for brukere
med psykiske og rus lidelser
Rekruttere og beholde fagpersonell
 Aldersutfordring – høy avgang av helsepersonell
 Utfordring med å rekruttere fagpersonell begynner å vise seg på flere tjenesteområder
 Utfordringer med å rekrutter kvalifiserte vikarer til de ulike tjenestestedene
 Ufrivillig deltid er fremdeles en utfordring spesielt for fagarbeidere og assistenter
Pågående byggeprosjekter:
 Oppgradering sykehjemmet ferdigstilles sommeren 2020 med 7 nye plasser.
 2 x 6 omsorgsboliger for eldre, samt 1 avlastningsplass i hver bolig i Skibotn og på
Hatteng ferdigstilles våren 2020.
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 3 heldøgnsomsorgsboliger for psykisk helse/rus samt en akutt leilighet på Hatteng
ferdigstilles januar 2020
 Barne- og avlastningsbolig med 4 plasser i Skibotn ferdigstilles sein høst 2020

2.2. Befolkningsframskriving i Storfjord
Framskrevet folkemengde pr. 1. januar 2018

2.3. KOSTRA- tall Storfjord
Helse- og omsorg
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Nøkkeltall
Utgifter kommunale helse- og oms.tjenester per innbygger (kr)
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent
av kommunens samlede netto drifts (prosent)
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten
m/ helseutdanning (prosent)
Årsverk per bruker av omsorgstjenester
Andel innbyggere 80 år og over som bruker
hjemmetjenester (prosent)
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere
på sykehjem (prosent)
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)*
Andel private institusjonsplasser (prosent)
Legetimer per uke per beboer i sykehjem
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent)
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i % av
kommunens samlede netto driftsutgifter
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
per 10 000 innbyggere 0-20 år
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker
etter hjemkomst (prosent)

Storfjord
2018
40533
561,1

Kostragr. Landet
06
u/Oslo
2018
2018
48153
27244
535,3
311,6

35

36,1

31,9

73,4
0,65

72
0,6

74,8
0,57

38,4
52,4

37,7
21,5

31,6
47,5

15,1
100

16
91,6

12,1
89,7

4845
0
0,47
0

3964
0
0,48
0,62

3710
5,4
0,57
0,67

5
21,2
11,4

6,4
19,5
13,1

4,8
11,3
9,6

38,1

46,2

42,2

66,7

90,8

90,6

* her beregnes både sykehjem og barne- og avlastningsbolig Skibotn (funksjon 253)
Psykisk helse- og rus

Nøkkeltall
Brutto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer
pr. innb. 18-66 år (kr)
Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer
pr. innb. 18-66 år (kr)
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med
rusproblemer %
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Kostragr. Landet
Storfjord 06
u/Oslo
2018
2018
2018
3239,3

337

582,6

2533,9

136,9

470,7

42,5

3,2

12,4

Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere
Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid
per 10 000 innbyggere (helse og sosial)
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid
per 10 000 innbyggere (helse og sosial)

11,4

8,2

4,9

20,6

13,8

9,1

18,5

5,1

3

Nøkkeltall for psykisk helse og rus er en helt ny registrering i KOSTRA. For Storfjord viser
nøkkeltallene et unormalt høyt kostnadsnivå. Årsaken til dette er feil i innrapporteringen,
dette vil bli rettet opp til neste registrering.

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:
 Innbyggerne i Storfjord kommune skal få helhetlige og koordinerte helse- og
omsorgstjenester
 Innbyggerne i Storfjord kommune skal kunne bo i egen bolig så lenge det er
hensiktsmessig og forsvarlig
 Følge BEON– prinsippet for omsorg på riktig tjeneste nivå (Beste Effektive Omsorgs
Nivå)
 Satsning på forebygging, tidlig innsats og egenmestring
 Innføring av velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering som arbeidsmetode
 Innføring av regelmessige brukerundersøkelser
 Regelmessige evalueringer av tjenestene
 Implementering av Stortingsmelding «Leve hele livet» og KS` satsning på «Gode
pasientforløp»
 Videreutvikle tverrfaglig- og tverretatlig innsats for barn og unge gjennom
Sjumilssteget

3.1. Omsorgstrappa
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Omsorgstrapppa pr. oktober 2019 gir i grove trekk et blide på måloppnåelsen i Helse- og
omsorg

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 og velferdsteknologi må tas i bruk. Hjemmebaserte tjenester må
utvides med natt-tjeneste. Implementering av digitale alarmer for hjemmeboende betinger
mulighet for hjelp/bistand også på natt.
Det må gjøres en vurdering på når tid det skal tas i bruk flere og nye sykehjemsplasser, og
hjemmebaserte tjenester må dimensjoneres i henhold til dette. Konsekvensen ved manglende
sykehjemsplass i egen kommune blir kjøp av plasser i andre omkringliggende kommuner og
på UNN.
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Psykisk helse og rusomsorgen må styrkes ved at kommunen gir et tjenestetilbud også på
ettermiddag/kveld og i helger, samt et heldøgns- botilbud til brukere som har rett til dette.
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 for å bli 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, pårørendestøtte
og erfaringskonsulenter være en naturlig del av helse- og omsorgstjenesten. Dette for å oppnå
«pasientens helsetjenester».
For å imøtekomme utfordringer og veksten i helse- og omsorg, sentrale føringer og lovkrav
bør kommunen for øvrig i enda større grad være åpen og positiv til interkommunale
samarbeidsløsninger med andre kommuner.

4.0. Tiltak 2020
Foreslåtte tiltak som er lagt inn i Rådmannens budsjettforslag:
1,3 Forebyggende avdeling
320 Heldøgn omsorg rus/psyk. Økt bemanning

2020
1 119 000

2021
1 399 440

2022
1 399 440

2023
1 399 440

2020

2021

2022

2023

1,3 Behandlende avdeling
379 Videreføring av styrking hjemmetjenesten

993 174

1.3 Nedtak i helse- og omsorg

-600 000

Foreslåtte tiltak som ikke er tatt inn i Rådmannens budsjettforslag:
1,3 Forebyggende avdeling

2020
155 177

2021
155 177

2022
155 177

2023
155 177

1,3 Behandlende avdeling

2020

2021

2022

2023

373 Økning korttidsplasser

850 000

1820 000

1820 000

1820 000

373 Økte kostnader til medisinsk behandling

200 000

200 000

200 000

200 000

379 Saksbehandlerstilling
Hatteng, 29. oktober 2019

351 160

526 480

526 480

526 480

316 20 % fast stilling psykisk helse og rusomsorgen

Anne-Lena Dreyer
- avdelingsleder-

Ann Monica Wingstad
- avdelingsleder-
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Storfjord kommune

Budsjett
Næring

2020
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Budsjett – Næring
Kapittel 1.4 har en ramme for 2020 på kr 820 087 .

Status
Næringsenheten vil i 2020 være bemannet med:
100% rådgiver innen jord, skog, fiske og utmark
100% næringsrådgiverstilling
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.
Stillingen som næringsrådgiver blir ledig ved årsskiftet. Denne hjemmelen sees i
sammenheng med drøftingen om eventuell organisasjonsjustering. Som følge av sykefravær,
har det strategiske næringsarbeidet ligget nede i siste halvdel av 2019. Det er nå tilsatt
midlertidig en vikar i 50%-stilling ut 2019.
Fylkeskommunale overføringer til såkalt regionalt næringsfond har blitt redusert de siste
årene, og kommunen kan ikke regne med noe midler for 2020. Det legges opp til å dele ut
tilskuddsmidler fra det kommunale fondet med 1 mill. Stillingen som næringsrådgiver
finansieres av fondsmidler fullt ut.

Fondsstatus
Kommunalt næringsfond

- 9 mill

Regionalt næringsfond

- 1,5 mill

Nye tiltak
-

Medfinansiering av veterinærvakt i samarbeid med Lyngen kommune – økt utgift
kr.105.660,- i økonomiplanen

-

Økt andel drift av skadefellingslag i Nord Troms – kr. 15.000,- i økonomiplanen

-

Regodkjenning av skuterløyper i kommunen – ekstra bistand i 2020 med kr. 200.000,-
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Miljø, plan- og driftsetaten, Kap. 1.6 og 1.7

_________________________________
1. Gjennomgående mål


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



Organisere oss slik at en blir mer nærings- og innbyggerorientert. «Rød løper» tankegangen
skal være fremtredende



Synliggjøre for politikerne behovet for å ta vare på investert kapital samt oppgradering og
renovering. Dette gjennom bl. annet forslag til tiltak i budsjettbehandlingen.
o Tiltak som ikke kommer med vil da ramme tjenesten direkte med de følger dette får.



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



Holde de ansatte faglig oppdatert med kompetanseheving innen sine ansvarsområder.



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

2. Status
Måloppnåelse for 2019 for plan- og driftsetaten er etter det vi opplever fra administrasjons side god.
Målfokuset her er fulgt, og det er oppnådd gode resultater innen de fleste punktene. Vi har imidlertid
enda en del å hente på et viktig felt nemlig «rød løper» tankegangen, herunder samarbeid på tvers av
etatene og ut mot tiltakshavere /innbyggerne. Dette henger ene og alene sammen med manglende
kapasitet.
Investeringstakten i kommunen er fortsatt høy, og det har vært og er et stort press på etaten. Det
investeres i nye bygg og anlegg, og disse krever ekstra ressurser til drift. Før de nye byggene ble
medregnet er det kalkulert med at vi har et etterslep på to-tre vaktmestre samt en mellomleder i
administrasjon. Dette er atter en gang foreslått som tiltak i budsjettet, og må komme med for å rette på
det avviket som er fremlagt.
Vi har et stort etterslep på flere sektorer, og det er i budsjettet for 2020 heller ikke lagt opp til noe
økninger på forebyggende vedlikehold i driftsbudsjettet da vi fortsatt må ta ned rammene våre.
Budsjettene fra tidligere år er også i år med få unntak blitt videreført.
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Det er vedr å merke seg at vi i samfunnsplan legger opp til en vriding av resursene mot næring og
bosetting. Dette så vi ikke blir prioritert i budsjettbehandlingen for året som gikk. Skal vi lykkes må
det til en omprioritering av budsjettet. Økonomiplan er som vi vet handlingsdelen til samfunnsplanen.

Organisering av Miljø, plan- og driftsetaten

3. Hovedutfordringer
Hovedutfordringene er i miljø, plan- og driftsetaten er å ivareta investert kapital innenfor bygg og
anlegg. I 2017 hadde miljø, plan- og driftsetaten revisjon innen området. I etterkant av denne har det
vært gjort en kartlegging av teknisk status for alle kommunale bygg. Avvikene her, og kostanden med
en oppgradering ble tatt inn i investeringsbudsjettet for 2019. Arbeidet her er startet, og det dette er
foreslått videreført også i 2020.
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. 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 driftsbudsjettet noen økte utgifter som f. eks.
prisstigning, og det gjør det er krevende ved for eksempel kjøp av varer og tjenester.
Miljø, plan og driftsetaten har 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,
kommunale avgifter, prosjektstyring, investeringer, renholdstjenester, vaktmestertjenester, brann,
beredskap, etc.
Etaten er i mange sammenhenger kommunens «ansikt utad», og skal bidra for tilrettelegging og
utvikling i kommunen. Etaten håndhever mange særlover og forskrifter som i sin konsekvens har stor
innflytelse på folks hverdag. Miljø, plan- og driftsetaten har tett kontakt med sektormyndigheter som
Fylkesmannen, NVE, Mattilsynet og Statens vegvesen, og har en omfattende publikumskontakt.
Etaten skal balansere lovens krav mot publikums, og mange ganger kommunens ønsker.

4. Rådmannens budsjettforslag for Miljø, plan- og drift
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4.1 – Hovedoversikt driftsbudsjett 2020
Driftsbudsjettet, kapittel 1.6 og 1.7, ligger som eget vedlegg (1).

4.2 Nye tiltak som er tatt med i rådmannens budsjettforslag
Alle tiltak som er lagt frem for 2020 og resten av planperioden ligger som eget vedlegg (2)

4.2 Nye tiltak som er tatt med i rådmannens budsjettforslag
2020

Forslått
tatt med

Kapittel 1,6 og 1,7

xxx.xxx

Prosjektstilling oppfølging av ulovligheter

665 000

X

Geodatanettverk Tromsøregionen

30 000

X

Økte årlige kostander - digitale plattformer
kartløsninger

100 000

X

Interkommunal revisjon av miljø- og klimaplan

100 000

X

Lovpålagt kursing av konstabler og
utrykningsledere

250 000

X

Utbedre vei opp til vanninntaket på Elvevoll

0 (selvkost)

X

Rullerende vaktordning på vei, vann og avløp

0 (selvkost)

X

Økte kostnader med drift av SD-anlegget og de
nye UV-anleggene

0 (selvkost)

X

Tilhenger med kapell

60 000

X

Bekjemping av skadedyr

100 000

X

Renholdstilling til Valmuen

4 650

X

Tar ut lærling fra budsjett

- 30 000

X

5. Opplysninger om tjenestene
5.1 Kommunale veier
Det ble i 2018 startet et løp med oppgradering av kommunale grusveier til fast dekke. Asfalteringsplan
for kommunale veier ble igangsatt 2018 og ble sluttført høsten 2019. Dette var et investeringstiltak. I
driftsbudsjettet er rammene videreført som tidligere år.
5.2 Vann og avløp
Storfjord kommune har et VA nett som i flere deler av kommunen er moden for utskifting. Arbeidet
her er startet, og bl. annet vestersia er nå renovert helt ut til Stubbeng. Vannbehandlingsanleggene ble
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oppgradert i 2018/2019 der alle UV anleggene nå er byttet ut. Det er installert nye filtre samt nødklor
anlegg. I tillegg er det installert SD anlegg (sentral driftskontroll) på VA-installasjonene.
Våre folk har også i 2019 vært på mange utrykninger knyttet til lekkasjer på rørnettet. Det er også
mange utrykninger på tette avløp. Frostproblematikken var ikke så omfattende som i 2018 og kan
betraktes som et normalår.
Det er utarbeidet en ROS-analyse for vannverkene våre, samt en beredskapsplan som dekker denne
analysen. Det er også utarbeidet en rutinebeskrivelse for anleggene. Dette er revidert og godkjent av
Mattilsynet.
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 godt. I tillegg varsles det
gjennom facebook, nettsider og direktevarsling til helseinstitusjoner og hjemmetjenesten.
Avgiftsnivået for vann og avløp (VA):
Gebyrene vil bli øket fra 2019 til 2020 da en må ta hensyn til prisvekst samt investeringer som er gjort
på VA-nettet i 2019. Avgiftene utregnes i henhold til selvkost. I investeringsplanen for perioden 20202023 er det flere store prosjekter som ligger inne under VA- området, som igjen medfører økte
kommunale avgifter. Dette vil med føre en årlig økning av avgiftene med ca 7 % de neste tre årene.
Det var i 2018 en dekningsgrad på 97,7 % for avløp og 88,8 % for vann.
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 ble gjort en omfattende kartlegging av tilstanden på all bygningsmasse i 2017. Ny karlegging ble
gjort i 2019. Denne rapporten foreligger og er presentert for politisk utvalg. Avvikene som her kom
frem og kostnadene med å lukke disse ble tatt med i investeringsplan for 2020-2023. Dette er nå
synliggjort for politikerne. Problemet til kommunen er at en 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 miljø, plan- og driftsetaten kalkulert med at det vil kreve tre nye stillinger for å kunne ha en
tilfredsstillende forebyggende vedlikehold av eksisterende bygningsmasse. Problemstillingen ble lagt
frem for kommunestyret ifm. budsjett 2019 og ifm. status for etaten i april 2018. Vil også bli lagt frem
for nytt kommunestyre høsten 2019.
5.4 Fradeling og Oppmåling
Det har blitt jobbet godt med fradeling og oppmåling også i 2019, og vi er i rute med dette arbeidet.
Mye tid går med til feilretting i kart og matrikkel og også arbeid som følge av bl. annet sammenslåing
av Troms og Finnmark til et fylke.
5.5 Planlegging
Storfjord kommune har flere planer under utarbeiding. Her er revisjon av samfunnsplan og arealplan
som er de største. I første styrings år for det nye kommunestyre skal planstrategien legges frem. Denne
blir påbegynt og levert i 3. kv. 2020.
Ellers har vi flere reguleringsplaner som er under oppstart og/eller under arbeid.
Vi nevner:
- Skibotn kai/Skibotn industriområde
- Avløpsrenseanlegg Kvalberg
- Sentrumsplan Oteren
- Sentrumsplan Hatteng
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-

Boligfelt Skoleveien Skibotn
Lagune på Avfallsservice anlegg i Skibotndalen (kjøres av Avfallsservice).

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.
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
2013
2014
2015

Dekningsgrad
75,9 %
99,2 %
96,6 %
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2016
2017
2018

103,5 %
102,0 %
107,3 %

Som tabellen ovenfor viser har vi de siste årene vært noenlunde i balanse vedr. selvkost på feiing. Det
ble i 2015 gjort en avsetning til fond. Dette er gjort for å kunne imøtekomme svingninger i inntekter
og utgifter. I 2017 ble det brukt av fondet for å utligne 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 2020 - 2023
Fullstendig versjon av investeringsprogrammet er vedlagt. Samlet under er de største
tiltakene/prosjektene som videreføres og startes 2020
Prosjekt

2020

2021

VA Oteren generelt - videreføring

840 000

Hansenskogen - utbygging VA

1 500 000

Hansenskogen - utbygging vei og strøm

1 000 000

Avløpsrenseanlegg Skibotn

11 000 000

3 000 000

Oppgradering VA Hatteng

13 000 000

7 200 000

Oppgradering VA Hatteng, brukostnader

8 450 000

Oppbygging av veier - Oldersletta boligfelt

1 850 000

Hatteng skole - oppgradering /utvidesle SFO og lærerværelse

2 600 000

Oppgradering Åsen omsorgssenter gammel del

13 900 000

Omsorgsboliger eldreomsorg med mulighet for heldøgns tjenester

25 100 000

Omsorgsboliger rus/psykiatri med mulighet for heldøgns tjenester

11 600 000

Ny avlastningsbolig på Skibotn

16 450 000

Brannstasjon Hatteng – ren og skitten sone

1 700 000

1 800 000

Utvidelse av Hatteng kirkegård (forprosjekt 2020)

500 000

8 000 000

Utvidelse av Skibotn kirkegård - driftsbygning

2 500 000

Trafikksikkerhetstiltak

3 100 000

2 600 000

2 000 000

Det er mange prosjekter også i 2020. Degt er flere som følger med over fra 2019. Blant annet fase to
ombygging gammel del Åsen. Som vedlegg til tekstdelen ligger en oversikt over alle
investeringsprosjekter som ligger inne i investeringsprogrammet for 2020-2023.

Trond Arne Hoe
Plan- og driftssjef
29. oktober 2019
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3 Økonomiske forutsetninger
3.1 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 67,6 % av
Storfjord kommunes driftsinntekter i 2020. 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 2020 er inntektsutjevningen anslått til kr 5 607 000,- for
Storfjord kommune.
Rammetilskuddet består i hovedsak av et innbyggertilskudd, utgiftsutjevning og andre mindre
tilskuddsordninger.

3.1.1 Nasjonale forutsetninger
I statsbudsjettet for 2020 legger regjeringen opp til en realvekst i kommunenes frie inntekter på kr
1,3 mrd i forhold til anslag i revidert nasjonalbudsjett, det tilsvarer en realvekstøkning på 0,3 %.
Sammenlignet med anslag for frie inntekter for 2019 som presenteres i Statsbudsjettet 2020 er det
en realvekst på -0,9 %, altså en nedgang. Dette fordi merskatteveksten for kommunene i 2019 på
4,9 mrd ikke påvirker nivået på kommunesektorens inntekter i 2020
For Storfjord kommunes del har Kommunal- og regionaldepartementet anslått en nominell vekst
i frie inntekter på 2,1 % fra 2019 til 2020, noe som gir en realnedgang på 1,0 % siden anslått
lønns- og prisvekst (deflator) er 3,1 % i 2020.
Som varslet i kommuneproposisjonen legges det opp til at skatteinntektene (inkl. eiendomsskatt)
skal utgjøre omlag 40 pst av kommunens samlede inntekter. For å oppnå denne målsettingen må
den kommunale skattøren reduseres med 0,45 prosentpoeng til 11,10 pst.

3.1.2 Lokale forutsetninger
Skatteinntekter
Det er budsjettert med en skatteinngang fra formues- og inntektsskatten til Storfjord i 2020 på kr
51 067 000. 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 anslag i kommunens budsjett som det er anslått i Regjeringens forslag til
Statsbudsjett.
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Rammetilskuddet
Rammetilskuddet for Storfjord kommune er fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet
oppgitt til kr 95 026 000,-. 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. 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 1,2569 som innebærer en
utgiftsutjevning i 2020 på kr 25 791 000
For 2020 er det gitt midler til enkeltsaker som styrking av helsestasjons og skolehelsetjeneste med
kr 278 000,- og en innlemming av tilskudd til frivilligsentraler med kr 427 000,- kompensasjon for
redusert eiendomsskatt med kr 146 000 og tilskudd til økt lærertetthet på kr 337 000,- til sammen
kr 1 188 000,-.
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 99 000.
Distriktstilskudd Nord-Norge gis med en sats pr innbygger på kr 4095,- 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
12 341 000,- Samlet distriktstilskudd utgjør kr 20 263 000,I tillegg er Storfjord kommune tildelt kr 900 000 i skjønnstilskudd som er fordelt av
Fylkesmannen i Troms.

3.2 Andre inntekter
3.2.1 Egenbetalinger for kommunale tjenester
Rådmannen foreslår for 2019 å prisjustere betalingssatser med 3,1 % 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.
Satsene for vann og avløp økes med 7 %. Det legges opp til at denne økningen opprettholdes i
årene som kommer for å dekke inn kapitalkostnader knyttet til investeringene innen vann og
avløp som fremkommer av investeringsplanen.
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 2020.

3.2.4 Konsesjonskraftsinntekter
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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.
Denne konsesjonskraften videreselges og ligger i økonomiplanperioden med følgende inntekter:
2020
Nto Salgsinnt.

7 068 000

2021
7 568 000

2022
7 568 000

2023
7 568 000

Storfjord kommune selger konsesjonskraften videre til selskaper som selger kraften på det åpne
markedet. Hvem som skal håndtere våre kraftrettigheter er ute på anbud samtidig med at vårt
behov for kraft er på anbud.
Målet er å avsettes fra kraftsalg til disposisjonsfond slik at det bare brukes 1 000 000,- direkte inn
i driftsbudsjettet hvert av årene. Dette har vi ikke lyktes med i full grad de siste årene. Men det
har hvert år blitt avsatt en sum til disposisjonsfondet (sparebøssen) som buffer.

3.2.5 Eiendomsskatt
Eiendomsskatt
Eiendomsskatt på videreføres på dagens nivå med en skattesats på 7 promille. Dette utgjør
inntekter på kr 7 000 000,- samme nivå som i 2019. 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, og nedtrapping av de av våre eiendomsskatteobjekt som ikke er
kraftrelatert er under utfasing. Å 2020 er år 2 av utfasingen som skjer over 7 år. Det ligger innen
noe kompensasjon for dette inntektsbortfallet i rammeinntekten, under saker med særskilt
fordeling.
I forbindelse med bygging av ny 400 kv linje til Finnmark har vi fått inn et nytt skatteobjekt som
mer en kompenserer for endringen av gruppen «verker og bruk». Nytt kraftverk under oppføring
på Kileng er også med i oversikten for første gang.
Felles for alle kraftanleggene er at det er Sentralskattekontoret som fastsetter
eiendomsskattetaksten. Øvrige eiendomsskatteobjekt fastsettes av kommunens takstnemnd. Siste
alminnelige re-taksering ble gjennomført i 2016

3.2 Lønns-, pris- og renteforutsetninger
3.3.1 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.
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Deflatoren er vektet med 2/3 lønnsvekst og 1/3 prisvekst. For 2020 er deflatoren anslått til 3,1
% hvor lønnsøkningen utgjør 3,6 %.
Lønnsveksten på 3,6 % er lagt inn i konsekvensjustert budsjett og er samlet på kapittel 1.9 og vil
fordeles ut på ansvarene i 2020 for å ta hensyn til faktisk resultat i lønnsforhandlingene i 2020.
Når det gjelder prisvekst så er ikke rammene til det enkelte ansvar justert for dette annet enn for
enkeltposter på lisenser og abonnementer.

3.3.2 Renteforutsetninger
Storfjord kommune vil ved utgangen av 2018 ha egne lån på ca kr 245 mill. I tillegg kommer
startlån som er videreformidlet til innbyggerne og som finansieres av disse.
Utlånsrenten til kommunal sektor ligger i dag høyere enn styringsrenten, slik at utlånsrenten er i
underkant av 1,9 % pr oktober 2018
Følgende tabell viser budsjettrenter som er lagt inn. Forslaget til budsjettrenter er utarbeidet av
kommunalbanken. Det er verdt å merke seg at anslagene for renten synker i årene som kommer.
Budsjettrenter
2020

2,40

2021

2,28

2022

2,20

2023

2,15

Investeringsplanen medfører store låneopptak i 2020. 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 halvdel av året legges det bare inn 50 %
rentevirkning i låneopptakåret. I tillegg til låneopptak finansieres investeringsprosjektene
hovedsakelig med momskomp og tilskudd
I tillegg så skal renten for investering i selvkostområdene (vann, avløp og feiing) betales gjennom
økning de kommunale avgiftene.

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
”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
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forskriften. Det er vedtatt å endre amortiserings-tiden til 7 år for premieavvik som oppstår i 2014
og senere.
Pensjonspremie
Forsikringsselskapene som forvalter kommunens pensjonsmidler har varslet følgende
premiesatser for neste år:
Pensjonsselskap

Premie 2019

SPK – lærere

11,00%

KLP – sykepleiere

19,00%

KLP – øvrige ansatte

19,00%

Det er tatt med inntektsføring av premieavvik i 2020. Samlet er det budsjettert med et netto
premieavvik på kr 6 850 000 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.
Statsbudsjettet varsler en samlet reduksjon i pensjonskostnadene for kommune-Norge med
450.000.

3.4 Investeringer og finansiering
Investeringsprogrammet for 2020 har en utgiftsramme på kr 128 340 000 og er i stor grad
videreføring av investeringsprosjekter fra 2019. Nye låneopptak for 2020 er 62 343 760, fordelt
på 24 700 000 innenfor VAR og 37 643 760 til øvrige investeringer.
Utgiftsramme for investeringsplan 2020 -2023:
2020
Utgifter

2021
141 843 000

2022
55 450 000

2023
43 700 000

9 850 000

3.4.1 Hovedprioriteringer investering
Se samme tabell som vedlegg 9 i budsjettsaken for investeringsprogrammet for perioden 20202023.
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Storfjord : Økonomiske rapporter - Budsjett : Rådmannens forslag
-

Beskrivelse

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

Skatt på inntekt og formue

-43 079 000

-46 067 000

-46 067 000

-46 067 000

-46 067 000

Ordinært rammetilskudd

-99 212 000

-100 633 000

-100 633 000

-100 633 000

-100 633 000

Skatt på eiendom

-7 000 000

-8 000 000

-8 000 000

-8 000 000

-8 000 000

Andre direkte eller indirekte skatter

-

-

Storfjord
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-7 100 000

-7 100 000

-7 100 000

-7 100 000

-7 100 000

Andre generelle statstilskudd

-337 800

-337 800

-337 800

-337 800

-337 800

Sum frie disponible inntekter

-156 728 800

-162 137 800

-162 137 800

-162 137 800

-162 137 800

-1 980 000

-1 750 000

-1 750 000

-1 750 000

-1 750 000

Renteinntekter og utbytte
Gevinst på finansielle instrumenter

0

0

0

0

0

5 630 000

7 212 000

7 212 000

7 212 000

7 212 000

0

0

0

0

0

8 541 000

10 321 000

10 721 000

11 121 000

11 521 000

12 191 000

15 783 000

16 183 000

16 583 000

16 983 000

0

0

0

0

0

Til ubundne avsetninger

3 631 895

4 251 546

3 928 049

4 093 367

3 992 054

Til bundne avsetninger

3 843 901

3 198 014

3 198 014

3 198 014

3 198 014

Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter
Tap på finansielle instrumenter
Avdrag på lån
Netto finansinntekter/-utgifter
Dekning av tidl års regnskm merforbruk

Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk

0

0

0

0

0

Bruk av ubundne avsetninger

-5 252 369

-6 367 189

-3 552 369

-3 552 369

-3 552 369

Bruk av bundne avsetninger

-3 126 414

-2 909 662

-2 909 662

-2 909 662

-2 909 662

-902 987

-1 827 291

664 032

829 350

728 037

Netto avsetninger
Overført til investeringsbudsjettet
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift fra skjema 1B

0

0

0

0

0

-145 440 787

-148 182 091

-145 290 768

-144 725 450

-144 426 763

145 440 787

148 182 091

145 290 768

144 725 450

144 426 763

0

0

0

0

0

Merforbruk/mindreforbruk
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Storfjord : Økonomiske rapporter - Budsjett : Rådmannens forslag
-

Beskrivelse

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

145 439 987

148 153 291

145 261 968

144 696 650

144 397 963

2 282 308

2 919 317

2 851 062

2 801 062

2 851 062

12 903 612

13 273 660

12 623 660

12 623 660

12 623 660

49 145 371

51 243 553

51 127 003

51 022 285

50 823 598

72 169 908

74 016 121

73 765 061

74 019 461

74 019 461

3 551 833

3 892 409

3 692 409

3 692 409

3 692 409

-6 698 380

-7 701 945

-8 201 945

-8 201 945

-8 201 945

5 749 786

7 023 602

6 490 019

5 825 019

5 675 019

9 950 835

7 986 880

7 415 005

7 415 005

7 415 005

0

0

0

0

0

-3 615 286

-4 500 306

-4 500 306

-4 500 306

-4 500 306

0

0

0

0

0

-

-

Storfjord
-

Netto driftsutgifter

-

-

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

-

-

1,8 Avskrivninger
-

Netto driftsutgifter

-

-

1,9 Finans
-

Netto driftsutgifter

-

-

Prosjekt
-

Netto driftsutgifter
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Storfjord : Økonomiske rapporter - Budsjett : Rådmannens forslag
-

Beskrivelse

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

-5 216 780

-5 400 380

-5 400 380

-5 400 380

-5 400 380

Andre salgs- og leieinntekter

-22 454 051

-29 492 971

-30 439 846

-30 439 846

-30 439 846

Overføringer med krav til motytelse

-30 681 005

-26 322 637

-25 382 137

-24 940 737

-24 940 737

Rammetilskudd

-

-

Storfjord
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Brukerbetalinger

-99 212 000

-100 633 000

-100 633 000

-100 633 000

-100 633 000

Andre statlige overføringer

-337 800

-337 800

-337 800

-337 800

-337 800

Andre overføringer

-865 948

-969 248

-969 248

-969 248

-969 248

-43 079 000

-46 067 000

-46 067 000

-46 067 000

-46 067 000

Eiendomsskatt

-7 000 000

-8 000 000

-8 000 000

-8 000 000

-8 000 000

Andre direkte og indirekte skatter

-7 100 000

-7 100 000

-7 100 000

-7 100 000

-7 100 000

-215 946 584

-224 323 036

-224 329 411

-223 888 011

-223 888 011

132 232 464

134 212 355

132 352 747

131 437 747

131 257 747

Sosiale utgifter

13 567 848

12 554 624

12 527 489

12 517 689

12 497 889

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod

25 773 353

27 231 510

26 250 510

26 250 510

26 100 510

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod

20 612 822

20 933 237

20 864 982

20 864 982

20 864 982

Overføringer

12 485 726

15 449 243

15 500 293

15 418 375

15 469 488

Avskrivninger

11 304 646

13 271 400

13 271 400

13 271 400

13 271 400

-13 642

-13 642

-13 642

-13 642

-13 642

215 963 217

223 638 727

220 753 779

219 747 061

219 448 374

16 633

-684 309

-3 575 632

-4 140 950

-4 439 637

Renteinntekter, utbytte og eieruttak

-1 980 000

-1 750 000

-1 750 000

-1 750 000

-1 750 000

Gevinst på finansielle instrumenter

0

0

0

0

0

-110 000

-110 000

-110 000

-110 000

-110 000

-2 090 000

-1 860 000

-1 860 000

-1 860 000

-1 860 000

5 630 000

7 212 000

7 212 000

7 212 000

7 212 000

0

0

0

0

0

8 541 000

10 321 000

10 721 000

11 121 000

11 521 000

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)

14 281 000

17 643 000

18 043 000

18 443 000

18 843 000

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

12 191 000

15 783 000

16 183 000

16 583 000

16 983 000

-11 304 646

-13 271 400

-13 271 400

-13 271 400

-13 271 400

902 987

1 827 291

-664 032

-829 350

-728 037

Skatt på inntekt og formue

SUM DRIFTSINNTEKTER (B)
Lønnsutgifter

Fordelte utgifter
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)

Mottatte avdrag på utlån
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter
Tap på finansielle instrumenter
Avdrag på lån
Utlån

Motpost avskrivninger
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)
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Storfjord : Økonomiske rapporter - Budsjett : Rådmannens forslag
-

Beskrivelse
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

0

0

0

0

0

Bruk av disposisjonsfond

-5 252 369

-6 367 189

-3 552 369

-3 552 369

-3 552 369

Bruk av bundne fond

-3 126 414

-2 909 662

-2 909 662

-2 909 662

-2 909 662

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)

-8 378 783

-9 276 851

-6 462 031

-6 462 031

-6 462 031

Overført til investeringsregnskapet

0

0

0

0

0

Dekning av tidligere års merforbruk

0

0

0

0

0

Avsetninger til disposisjonsfond

3 631 895

4 251 546

3 928 049

4 093 367

3 992 054

Avsetninger til bundne fond

3 843 901

3 198 014

3 198 014

3 198 014

3 198 014

SUM AVSETNINGER (K)

7 475 796

7 449 560

7 126 063

7 291 381

7 190 068

0

0

0

0

0

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk

REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)
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-

Beskrivelse

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

-23 225

-12 122

-12 122

-12 122

-12 122

Sum utgifter

2 305 533

2 931 439

2 863 184

2 813 184

2 863 184

Netto ramme

2 282 308

2 919 317

2 851 062

2 801 062

2 851 062

-538 370

-538 370

-538 370

-538 370

-538 370

Sum utgifter

13 441 982

13 812 030

13 162 030

13 162 030

13 162 030

Netto ramme

12 903 612

13 273 660

12 623 660

12 623 660

12 623 660

Sum inntekter

-8 242 911

-8 153 161

-8 153 161

-8 153 161

-8 153 161

Sum utgifter

57 300 482

59 158 914

59 042 364

58 937 646

58 738 959

Netto ramme

49 057 571

51 005 753

50 889 203

50 784 485

50 585 798

-25 245 422

-21 896 846

-20 956 346

-20 514 946

-20 514 946

Sum utgifter

97 415 330

95 912 967

94 721 407

94 534 407

94 534 407

Netto ramme

72 169 908

74 016 121

73 765 061

74 019 461

74 019 461

-5 042 141

-4 233 641

-4 233 641

-4 233 641

-4 233 641

Sum utgifter

5 842 312

5 374 388

5 174 388

5 174 388

5 174 388

Netto ramme

800 171

1 140 747

940 747

940 747

940 747

-8 918 779

-14 493 344

-14 993 344

-14 993 344

-14 993 344

Sum utgifter

6 552 294

11 742 945

11 419 448

11 584 766

11 483 453

Netto ramme

-2 366 485

-2 750 399

-3 573 896

-3 408 578

-3 509 891

-

-

1,0 Politikk
-

-

-

Sum inntekter

-

-

1,1 Sentraladministrasjonen
-

-

-

Sum inntekter

-

-

1,2 Oppvekst og kultur
-

-

-

-

-

1,3 Helse pleie og omsorg
-

-

-

Sum inntekter

-

-

1,4 Næringsetaten
-

-

-

Sum inntekter

-

-

1,5 Konsesjonskraft
-

-

-

Sum inntekter

-

-

1,6 Driftetaten
-

-

-

Sum inntekter

-10 422 484

-10 922 732

-10 857 732

-10 857 732

-10 857 732

Sum utgifter

16 792 219

18 289 148

17 690 565

17 025 565

16 875 565

Netto ramme

6 369 735

7 366 416

6 832 833

6 167 833

6 017 833

-

-
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-

Beskrivelse

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

Sum inntekter

-6 288 752

-7 228 482

-7 740 357

-7 740 357

-7 740 357

Sum utgifter

16 239 587

15 575 362

15 515 362

15 515 362

15 515 362

Netto ramme

9 950 835

8 346 880

7 775 005

7 775 005

7 775 005

-11 304 646

-13 271 400

-13 271 400

-13 271 400

-13 271 400

Sum utgifter

11 304 646

13 271 400

13 271 400

13 271 400

13 271 400

Netto ramme

0

0

0

0

0

1,7 Driftsetaten- kommunale bygg
-

-

-

-

-

1,8 Avskrivninger
-

-

-

Sum inntekter

-

-

1,9 Finans
-

-

-

Sum inntekter

-161 729 283

-168 017 189

-165 202 369

-165 202 369

-165 202 369

Sum utgifter

10 561 628

12 670 694

13 070 694

13 470 694

13 870 694

Netto ramme

-151 167 655

-155 346 495

-152 131 675

-151 731 675

-151 331 675

Sum inntekter

0

0

0

0

0

Sum utgifter

0

0

0

0

0

Netto ramme

0

0

0

0

0

-

-

Prosjekt
-

-

-
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prosjektnr

Prioriteringer

Storfjord kommune

Investeringsprogram
Tilskudd

2020 - 2023

Funksjon

Bruk av
ubrukte
lånemidler

Bruk av
mvakomp.

Bruk av
fondsmidler

Bruk av
inntekt
salg AM

Eksterne lån
VAR

Eksterne lån
2018
2020

2021

2022

500 000
400 000
3 000 000
7 200 000
300 000
300 000
1 500 000

500 000

2023

Kommentar/fremdrift

VANN OG AVLØP
1000
1014
1015
1017
1059
1060
1061
1085
1086
NY

NY
NY
NY

Oppgradering vannledning Vestersia.
Nytt avløpssystem Skibotn, Apaja
Avløpsrenseanlegg Skibotn / Skibotn kloakk
Oppgradering VA Hatteng
Utbygging av Olderelva som reservevann for Skibotn
Knytte sammen Indre Storfjord og Elvevoll vannverk
Rehabilitering VA ihht hovedplan
Hansenskogen - utbygging VA
Hansenskogen - utbygging vei og strøm
VA Oteren - videreføring
1089 Trykkøkningstasjon for abbonenter i Tverrdalen
1090 Oppgradering VA-Hatteng, bru
Forprosjekt nytt avløpsrenseanlegg Oteren/Hatteng
1088 Oppgradering av vanninntak Tverrdalen
Utskifting av tilføreslledning til UV - Tverrdalen vannverk
Nødvannshandtering drikevann- nødvannstanker på henger

1092
1004
1020
1058
1108
1109
NY
NY

NY

NY

NY

NY
NY
NY

NY

BYGNINGER
Boligbygging i eget regi - Hatteng (Oldersletta 9)
1063 Ny avlastingsbolig på Skibotn
171 Kommunale boliger oppgradering
1064 Kommuale bygg oppgradering
Hatteng skole - oppgradering /utvidesle SFO og lærerværelse
1026 Carporter Forebyggende
1048 Omsorgsboliger eldreomsorg med mulighet for heldøgns tjenester
1049 Omsorgsboliger rus/psykiatri med mulighet for heldøgns tjenester
747 Oppgradering Åsen gammel del
Vaskerom/Lager Åsen
1065 Oppgradering av uteareal og trygge lekeplasser Skibotn
1066 Oppgradering av uteareal og trygge lekeplasser Hatteng
1110 Inventar og utstyr for omsorgsboliger eldre og Psyk/rus
1111 Inventar og utstyr for avlastningsbolig Skibotn
1112 Flytting av musikkbingen Hatteng skole
1023 Oppgradering av Samfunnshuset møteplassen - toalett
Oppgradering Samfunnshuset generelt
Helsehuset. Tak, maling og etterisolering
Ombygging NAV til felles barnevern
Sluttarbeid Hatteng Basseng
BRANN
1068 Branntekniske tiltak etter byggteknisk befaring
1113 Ren og skitten sone Skibotn brannstasjon
1033 Brannstasjon Hatteng - ren og skitten sone
Sekshjuling m/vannpumpe - øke beredskapen knyttett til skog og lyngbrann

1069
1070
763
1071
1114
1115

961
1073
1057
1038
1039
1098
NY
NY
NY
NY
NY
NY
NY
NY
NY
NY
NY

VEIER
Asfaltering av veier - Oldersletta boligfelt
Kommunale veier, oppbygging og grusing
Trafikksikkerhetstiltak
Vedlikehold av bruer ihht rapport
Oppgradering vei ved Pharaouto
Oppgradering av Solvoll og Kavelfossen bru ihht rapport
Oppgradering og asfaltering Horsnesveien
Opgradering og asfaltering Gammelveien Skibotn

KIRKE
Forprosjekt utviding av Hatteng kirkegård
Utviding av Hatteng kirkegård
Utvidelse av Skibotn kirkegård
Menighetsbygg m/toalett Hatteng
Energiøkonomisering, bytte vinduer og male kirka utvendig
Maling av kirkerommet
ANDRE TILTAK
EK-innskudd KLP
Regulering boligfelt Skoleveien, Skibotn
Digitalisering
Nødstrømsagregat Helsehuset
Helikopterlandingsplass Oteren
Tilrettelegging og forprosjekt Skibotn kai/Skibotn industriområde
Utfylling/utbygging Skibotn kai/Skibotn industriområde
Regueringsplan inkl. eiendomsforhold Kvesmenes industriområde
Tilrettelegging og forprosjekt Kvesmenes industriområde
Utfylling/utbygging Kvesmenes industriområde
Oppgradering inventar - fellespott
Læremiddelpakke
Inventar barnehager og skoler
Boligeområder og infrastruktur
Reguleringsplan - områdeplan Hatteng
Velferdsteknologi Hjemmetjenesten
Fiber til folket og næringslivet
Mva-komp

345
353
350
345 og 350
345
345
345 og 350
345 og 350
333

11 000 000
13 000 000

11 000 000
13 000 000

1 500 000
1 000 000
840 000

345

700 000
8 450 000

300 000
1 500 000
1 000 000
840 000
700 000
8 450 000

Forprosjekt
7 000 000
3 000 000
5 400 000
1 000 000

Tatt med videreføring til industriområdet i 2022

700 000

området ovenfor Hansenskogen
Prosjekteringssum
500 000

4 500 000

5 500 000
1 000 000
150 000

333
333
332
332
332
332

1 815 000
0
300 000
1 500 000

Ovf fra 2019 - anbud er under vurdering
150 000

Ihht beredskapsplan

1 815 000
600 000
300 000
1 500 000

Se prosjekt 1048,1049 startet opp 2019
1 500 000
3 100 000
300 000

500 000
2 000 000

3 500 000
6 400 000
4 900 000

4 000 000
254
265
130
242
261
261
261

6 580 000

12 550 000
5 800 000
6 900 000

222
222
261
261
222
385

5 880 000

4 000 000

3 990 000
1 500 000
2 400 000
2 600 000

16 450 000
1 500 000
2 400 000
2 600 000

12 550 000
5 800 000
3 000 000
1 000 000
125 000
125 000
1 450 000
500 000

25 100 000
11 600 000
13 900 000
1 000 000
125 000
125 000
1 450 000
500 000

50 000
1 250 000
1 000 000

400 000
1 250 000
1 000 000
400 000
800 000

1 750 000
2 000 000
2 600 000
350 000

3 500 000

1 750 000
1 000 000

Ordinære boliger
Tall fra budsj reg 50 % tilskudd 3 mill blir i 2019
Mulighet for Husbanktilskudd
Økt ihht byggteknisk befaring
Ihht byggteknisk befaring

Estimert 50 % fullføret 2019
125 000
125 000

200 000
350 000

400 000
800 000

130
339

1 250 000
1 000 000

Søkt om tippemidler 700.000 utbetales etterskuddsvis

sluttføring, innenfor tidligere vedtatt ramme

550 000

550 000

550 000

700 000

1 700 000

1 800 000
250 000

400 000

400 000

1 000 000

2 500 000

1 500 000
1 000 000

393
393
393
390
390
390

Økning fra 1,8 mill totalt til 3,5 mill

8 000 000
1 500 000

Sluttføring 2020
2 500 000
700 000
750 000

100
283

618 000
400 000
1 000 000

618 000
400 000
1 000 000

650 000

650 000

650 000

etter prognose fra KLP
Hovedvekt på å oppgradere infrastruktur

1 000 000
1 000 000
500 000

1 000 000
300 000

5 000 000

Grunnkjøp i 2019
Forprosjekt
Tallfestes eksakt etter prosjektering er gjenomført

xx xxx xxx

Tallfestes etter prosjektering er gjenomført

500 000
10 000 000
500 000
500 000

200 000
600 000
200 000
400 000
350 000
370 000
1 000 000
32 830 000

21 930 000

2 000 000
19 271 240
19 271 240 2 000 000

618 000

24 700 000

-19 271 240
37 643 760

200 000
600 000
200 000
400 000
350 000
370 000
3 000 000
141 843 000

Innføring av ny læreplan H2020 - nye bøker

200 000

Tomt helikopterplass (200') Øvrig grunnerver (200')
Utsatt og sluttføring 2020
Felles innkjøp i NordTroms
1 mill i NKOM midler og 2 mill fra næringsfondet
55 450 000
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43 700 000

9 850 000

Kommentarer til Storfjord felles/menighetsråds driftsbudsjett 2020

Budsjettkommentar
Budsjett for 2020 er i hovedsak et budsjett som består av faste utgifter til driften. Økningen i
budsjettet er i hovedsak innen lønns- og pensjonsutgifter, dette på grunn av økning av
kirkevergestilling og graverstilling. Kirkevergestilling blir økt fra 70 til 80% fra 15. oktober
2019, og er tenkt økt til 100 % i 2020. Stillingen ble tatt ned til 70% i 2014 ved tilsetting av
ny kirkeverge. Det viste seg at man i lange perioder måtte bruke av trosopplæringsstilling på
20% for å utføre oppgaver som kirkeverge. Trosopplæringsstilling dekkes av øremerkede
midler fra staten, og skal ikke benyttes i kirkevergestillingen. Vi har i årene som har gått hatt
et stort arbeidspress på kirkevergen, og dette kan ikke fortsette.
Kirkegården på Skibotn er under utvidelse, og dette vil medføre mer arbeid for
kirkegårdsarbeider i forhold til vedlikehold og oppfølging. Det vil av den grunn være
nødvendig å øke graverstillingen fra 50 til 70%.
Det er nå tilsatt ny kirkeverge fra og med 15. oktober 2019. Ny kirkeverge må gjennomgå
flere lovpålagte kurs som HMS-opplæring og brannvernkurs, samt nødvendige
opplæringskurs tilknyttet stillingen.
Det behøves nødvendig oppgradering av dataprogram og systemer, da nåværende EDBopplegg for kirkekontoret anses som svært usikkert. Alt av data lagres i dag på lokal laptop,
og dersom denne bryter sammen vil mye data gå tapt. Det er kun regnskapsprogram det nå
blir tatt bacup av. Datasystemet er lagt opp som et type privat abonnement, der en tidligere
kirkeverge står som juridisk eier.
Det er ønskelig å få kirkekontoret over på kirkelig server (Kirkedata). Dette medfører en årlig
kostnad på ca. kr 30.000,-.
Storfjord sokn er fortsatt det eneste sokn i sitt prosti som sliter med dårlig og usikker
dataløsning.

Kommunale overføringer
Budsjettet for 2020 viser en overføring fra kommunen på kr.2.377.000,-. Overføringer i år
2019 var på kr 2.145.000,-.
Sammenlignet med andre kommuner i Nord-Troms, har Storfjord en av de laveste bevilgning
til drift av kirke og gravferd. Storfjord fellesråd har gjennom mange år ligget langt under
gjennomsnittet for de øvrige i Nord-Troms.
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Generelle kommentarer
Storfjord fellesråd drifter pr. i dag kirke og kirkegårder med 2,8 årsverk, (fra 15.10.2019- 2,9
årsverk) der 0,4 årsverk lønnes av midler fra Bispedømmerådet. De ansatte er fleksible og
strekker seg langt for å kunne drifte forsvarlig. Nå når kommunen er ute av Robek, så er det
naturlig at kirken også får økte overføringer.

Vi minner om kommunens økonomiske ansvar, jf. Lov om Den norske kirke (Kirkeloven)
§15:
-

Utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker
Utgifter til drift av gravplasser
Utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til
daglig leder av kirkelig fellesråd.
Driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og
kontorhold
Utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring
Utgifter til kontorhold for prester
Utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i
soknene

Med en overføring i 2020 på kr. 2.377.000,- fra kommunen vil Storfjord fellesråd kunne drifte
kirke og kirkegårder i Storfjord på en forsvarlig måte, og til det beste for kommunens
innbyggere.

Storfjord fellesråd, 03.10.2019

Britt-Elin Sommerseth
leder
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Utvalg:

Kontrollutvalget i Storfjord
kommune

Saksnummer:

17/2019

Møtedato:

Saksbehandler:

28.10.2019 Audun Haugan

BUDSJETTRAMME 2020 – KONTROLL OG TILSYN

Innstilling til v e d t a k:
1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2020 vedtas med netto driftsutgifter på til
sammen kr 710 800,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen
virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og
skal følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i
Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling
av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som
beskrevet her.
Saken gjelder:
Budsjettramme for kontrollutvalgets virksomhet for 2019 – Storfjord kommune.
Vedlegg til saken:
A: Trykte vedlegg:
B: Utrykte vedlegg:
Saksutredning:
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 2 og kommunelovens § 14-3,
tredje ledd fastsetter framgangsmåten ved behandling av budsjett for kontrollarbeidet.
Forskriftens § 2 lyder slik:
Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen
eller fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter
kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget.
Det vises videre til Kontrollutvalgsboken, Kommunal- og regionaldepartementet, 2. utgave,
side 16:
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2
Budsjettforslag fra kontrollutvalget kan bare endres av kommunestyret. Grunnen til at
kontrollutvalgets budsjett er i en særstilling, er at utvalget skal være fritt og uavhengig
av de organene som utvalget skal kontrollere. Det er uheldig om administrasjonen
eller et organ som kontrollutvalget skal kontrollere og ha tilsyn med, for eksempel
formannskapet eller administrasjonsutvalget, får innvirkning på tilsynorganets
budsjettramme.
Formannskapet kan likevel, i sitt samlede budsjett, foreslå et lavere beløp enn det
kontrollutvalget foreslår. Kontrollutvalgets budsjettforslag skal imidlertid uendret
følge det samlede budsjettfremlegget til kommunestyret, slik at kommunestyret ved
budsjettbehandlingen har informasjon om både kontrollutvalgets forslag og
formannskapets innstilling til budsjett.
Budsjettforslaget skal dekke både kontrollutvalgets
sekretariatsfunksjonen og kjøp av revisjonstjenester.
Post
Godtgjørelse leder
Møtegodtgjørelser
Tapt arbeidsfortjeneste
Kontorutgifter
Bevertning/representasjon
Kurs/opplæring/hotell
Skyss og kost
Transport
Kjøp av ekstern bistand
Kjøp av tjenester til revisjon
Kjøp av sekretariatstjenester
Sum nettoutgifter

*

Budsjett 2020
15 800
15 000
15 000
4 000
2 000
50 000
10 000
6 000
10 000
468 000
115 000
710 800

egen

virksomhet

inkl.

Budsjett 2019
15 500
10 000
10 000
3 800
2 000
20 000
5 000
6 000
10 000
451 000
111 000
644 300

Budsjettallene for 2019 er brukt slik de fremstår i kontrollutvalgssak 24/17

Kommentarer:
Faste godtgjørelser er satt opp i henhold til Storfjord kommunes godtgjørelsesreglement, hvor
leder godtgjøres med 2% av ordførers godtgjøring og medlemmer godtgjøres per møte med
0,12% av ordførers godtgjøring per møte over 4 timer og med halvparten for møter under 4
timer. Det er tatt høyde for 5 møter i 2019.
Kurs/opplæring/hotell omfatter utgifter til kurs på området tilknyttet kontrollutvalgets arbeid.
Posten er økt fre forrige år grunnet økt behov for opplæring for nytt utvalg. Skyss og kost er
basert på en viss reisevirksomhet i forbindelse med utvalgets møteaktiviteter.
I posten for kjøp av ekstern bistand er det satt av et beløp for kjøp av tjenester i forbindelse
med eierskapskontroll og eventuelt mer forvaltningsrevisjon.
Når det gjelder kjøp av revisjonstjenester fra KomRev NORD er denne prisjustert med anslått
deflator på 3 % (Kommuneproposisjonen 2020). KomRev NORD foretar regulering etter faktisk
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3
deflator ved fakturering 2. halvår. Denne fakturering blir dermed som en a-konto fakturering
som etterberegnes etter reell deflator i august.
Honoraret til K-Sekretariatet er prisjustert med sist anslått deflator for 2020 som er 3 % (kilde:
Kommuneproposisjonen 2019).
Kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og revisjonstjenester er i henhold til
prospektene om opprettelse av selskapene K-Sekretariatet IKS og KomRev NORD IKS, og
har tidligere vært behandlet i kontrollutvalget og kommunestyret.

Tromsø, 17.10.2019

Audun Haugan
seniorrådgiver
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2018/398 -53

Arkiv:

151

Saksbehandler: Gunnar Folden Grundetjern
Dato:

25.10.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
57/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap
Storfjord kommunestyre

Møtedato
06.11.2019

Økonomirapport pr 30.9.2019
Henvisning til lovverk:

Saksopplysninger
Det er gjennomført budsjettkontroll pr 30.9.2019
Budsjettet er i all hovedsak fordelt med like beløp på hver måned, med unntak av visse inntekter
som har en særskilt fordelingsnøkkel, samt lønnskostnaden
Sykefravær pr 30.9.2019
Følgende kvartalstall er rapportert i årets 3 første kvartal.
Periode
2018
1. kvartal
9,84 %
2. kvartal
8,96 %
3. kvartal
8,91 %
Måltall 2019: 7 % fravær
Regnskap pr 30.9.2019
1.0 – Politisk styring
Regnskap
Budsjett
Avvik
Lønn inkl sos. utg.
422 019
658 978
236 959
Øvrige utgifter
1 246 041
1 068 024
-178 017
Inntekter
-1 998
1 998
Netto
1 666 063
1 727 002
60 939
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2019
6,12 %
5,96 %
6,46 %

Regnskapet viser et underforbruk på 60.939. Lønnskostnaden er periodisert over hele året, men
kommer i all hovedsak først fra oktober. På den andre siden har vi pr 30.9 tatt hele kostnaden
for regionrådet, revisjon og Kontrollutvalgssekretariatet
1.1 - Sentraladministrasjonen
Regnskap
Budsjett
Avvik
Lønn inkl sos. utg.
7 061 848
6 712 421
-349 427
Øvrige utgifter
2 851 545
3 180 934
329 389
Inntekter
-434 614
-95 250
339 364
Netto
9 478 779
9 798 105
319 326

Regnskapet viser et underforbruk på 319.326. I realiteten er det et resultat som er nærmere
balanse, da tiltak på HMS/sykefraværsoppfølging og konsulent ikke er iverksatt. Det utgjør hele
underforbruket. På den andre siden så er det bokført en del lisenser som gjelder hele året.
1.2 Oppvekst og kultur
Regnskap
Budsjett
Avvik
Lønn inkl sos. utg.
34 324 117
32 789 167 -1 534 950
Øvrige utgifter
10 387 536
10 581 676
194 140
Inntekter
-7 987 269
-5 797 682
2 189 587
Netto
36 724 385
37 573 161
848 776

Stort negativt avvik på lønnsiden og stort positivt avvik på inntektssiden. En del av avviket på
lønn knytter seg til pensjon, hvor regnskapet er blitt belastet med for stor pensjonskostnad.
Dette reguleres når pensjonsresultatet er klart etter siste lønnskjøring i desember. Øvrige avvik
på lønn kan sees i sammenheng med økte inntekter som skal dekke økte personalkostnader.
1.3 Helse og omsorg
Regnskap
Budsjett
Avvik
Lønn inkl sos. utg.
54 914 100
57 394 842
2 480 742
Øvrige utgifter
12 345 718
14 447 347
2 101 629
Inntekter
-18 516 890
-18 174 932
341 958
Netto
48 742 928
53 667 257
4 924 329

Meget stort underforbruk på kr 4.924.329. Stammer i utgangspunktet fra tjenester som har hatt
store omlegginger i inneværende år innenfor forebyggende avdeling. Behandlende avdeling har
fått tildelt kr 400.000 i kriseskjønnsmidler fra Fylkesmannen
1.4 Næring
Regnskap
Budsjett
Avvik
Lønn inkl sos. utg.
2 313 240
1 674 412
-638 828
Øvrige utgifter
1 405 940
2 664 920
1 258 980
Inntekter
-1 282 191
-3 769 153 -2 486 962
Netto
2 436 988
570 179 -1 866 809

Overforbruk på 1.866.809. Det er i hovedsak 2 grunner til dette. For det første når det gjelder
avviket innenfor inntektssiden, så kommer inntektene til næring/prosjekter etterskuddsvis og blir
ikke godskrevet før 31.12.2019. Når det gjelder lønnssiden så er det sykefravær som har gitt en
ekstra kostnad (som blir godskrevet via sykelønn), samt at det er en del prosjekt hvor
lønnskostnaden blir refundert i ettertid.
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1.5 Konsesjonskraft
Øvrige utgifter
Inntekter
Netto

Regnskap
Budsjett
Avvik
3 799 821
3 080 136
-719 685
-5 695 867
-4 743 760
952 107
-1 896 046
-1 663 624
232 422

Positivt avvik kr 232.422 tilføres disposisjonsfond ved utgangen av året. Pr 30.9 er
disposisjonsfondet allerede tilført ca 1,1 million kroner fra årets kraftsalg.
1.6 og 1.7 Miljø, plan og driftsetaten
Regnskap Budsjett
Avvik
Lønn inkl sos. utg. 11 159 547 10 913 805
-245 742
Øvrige utgifter
10 947 537 12 952 863
2 005 326
Inntekter
-8 569 937 -8 950 451
-380 514
Netto
13 537 147 14 916 217
1 379 070

Miljø, plan og driftsetaten har et underforbruk på 1.379.070. Kr 800.000 stammer fra ikke
utbetalt tilskudd til boligbygging og geologiske undersøkelser, da disse bokføres når de
utbetales. Ikke når de innvilges. Øvrig underforbruk er fordelt over mange av de kommunale
byggene. Innenfor de kommunaltekniske tjenestene er det samlet et overforbruk på kr 142.221.
Dette forventes å økt når kostnadene til vintervedlikehold kommer i årets siste måneder.
Sammendrag
Totalt sett er det økonomisjefens klare oppfatning at det jobbes godt i avdelingene med å styre
etter budsjett. Parallelt så søkes det etter gode muligheter til å bedre tilbudet innenfor rammene
og å komplettere med eksterne, ikke budsjetterte inntekter. Økt effektivitet er spesielt viktig når
vi ser på demografiutviklingen og effektivitetskravet fra Statsbudsjettet.
I Statsbudsjettet for 2020 er det også med anslag for 2019, og i den sammenheng beregnes det
en økning i skatteinntekter for hele kommunesektoren på 4,5 mrd. KS har i sin beregnet
Storfjord kommune sin andel til ca 1 mill. Denne potensielle inntektsøkningen er det ikke tatt
høyde for i budsjettet.

Rådmannens innstilling
Økonimirapporten tas til etteretning
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/494 -1

Arkiv:

082

Saksbehandler: Trond Roger Larsen
Dato:

15.10.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
58/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap
Storfjord kommunestyre

Møtedato
06.11.2019

Reglement for godtgjøringer til politikerne
Henvisning til lovverk:
Kommuneloven kap. 8
Vedlegg
1

Reglement for godtgjøringer til politikerne

Saksopplysninger
Det har vært praksis at det nyvalgte kommunestyre tidlig i perioden behandler reglementet for
godtgjøringer. Det er ikke foreslått noen større endringer fra rådmannens side, men ønsker å
poengtere at k-styret bestemmer om det skal fastsettes et maksbeløp oppad for de ulike
godtgjøringene, særlig satsen for legitimert tap av arbeidsfortjeneste.
I reglementet vil punkt 4.2 formuleres slik at man som hovedregel skal ha dekt sitt tap av
arbeidsfortjeneste fullt ut.

Utdrag av de viktigste satsene og som regnes for å være maks sats oppad:
Fastgodtgjøringer:
Ordfører 100%
Varaordfører
F.skap/leder av styre
Leder kontrollutvalg
Leder eldreråd/funksj.råd

80% av stortingsrepresentantenes lønn
6% av ordførers godtgjøring
4% av ordførers godtgjøring (x 8 medlemmer)
2% av ordførers godtgjøring
1% av ordførers godtgjøring

Ulegitimert sats tap inntekt
Normal
0,09% av ordføreres godtgjøring
Selvstendig næringsdrivene 0,2% av ordførers godtgjøring
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Møtegodtgjøring

0,12% av ordførers godtgjøring

Vurdering
Det kan være greit at man som hovedregel får dekt sitt legitimerte tap av inntekt. Tidligere har
ordføreres dagsats – p.t. kr. 3.040,- - vært retningsgivende som maksimal sats oppad. Punktet
4.2 åpner imidlertid opp for at ordfører i særlige tilfeller kan godkjenne/avtale høyere sats.
Rådmannens innstilling
Vedlagte Reglement for godtgjøringer til politikerne godkjennes for valgperioden 2019-2023.
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REGLEMENT
FOR

GODTGJØRING
TIL
MEDLEMMER

Av Kommunestyre, formannskap, utvalg, styrer og råd

Vedtatt i Storfjord kommunestyres møte xx.xx.xx
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INNHOLD

Innholdsfortegnelse
PKT.:
1.

Innledning

1.1
1.2
1.3

Godtgjørelse – lønn
Fastsetting av godtgjørelser
Ulike former for godtgjøring

2.

Hvem reglementet gjelder for

3.

Fast godtgjøring for verv / arbeidsgodtgjørelse.

4.

Dekning av tap i inntekt

5.

Møtegodtgjørelser

6.

Utgiftsdekninger

7.

Pensjoner

8.

Informasjon, bistand og opplæring

9.

Bestemmelser om utfylling av reiseregninger

10.

Reglementets fravikelighet

11.

Reglementets gyldighet

VEDLEGG I

-

Skjema bekreftelse tap av lønnsinntekt

VEDLEGG I I

-

Skjema egenerklæring
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1.

INNLEDNING

Politisk innsats i kommunalforvaltningen var lenge en form for samfunnsengasjement som
kunne innpasses i yrkes- og fritidsvirksomheten uten store problemer.
Kravet til arbeidsinnsats i mange verv er nå blitt så betydelig at man må ha økonomiske
ordninger som sikrer dekning av de utgifter som påføres, dekning av tapt
arbeidsfortjeneste og en godtgjørelse for belastningen vervet medfører.
I kommunelovens kap. 8 har alle som har et kommunalt tillitsverv, krav på godtgjøring
for sitt arbeid etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret.
1.1

GODTGJØRELSE - LØNN

Begrepene ”godtgjørelse” og ”lønn” er ofte brukt om hverandre.
Begrepene brukes riktig slik:


Godtgjørelse
Utbetalinger til politikere er godtgjørelser. Her nevnes fast årlig godtgjøring for verv,
møtegodtgjørelser, godtgjørelser for tapt arbeidsfortjeneste og for utgifter i forbindelse
med utførelse av vervet etc. Møtegodtgjøring og tap av inntekt er innberetningspliktig
og skattepliktig.



Lønn
Lønn er betaling til ansatte for utført arbeid. Lønn utbetales i samsvar med avtale som
er inngått mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette har ikke noe med
kommuneloven å gjøre.

En politisk valgt er ikke arbeidstaker, men fungerer i et verv/ombud.
En politisk valgt har for sitt verv/ombud en oppdragsgiver, men ikke arbeidsgiver.
Når det gjelder feriepenger, er det forskjell på lønn og godtgjørelse:
1.2

Ansatte som får lønn, har krav på feriepenger.
Politisk valgte som får godtgjørelse, har ikke rett til feriepenger.
FASTSETTING AV GODTGJØRINGER

Kommunestyret fastsetter selv godtgjøringene.
Kommunestyret er habile til å fastsette alle godtgjørelser for politisk valgt / tillitsvalgte i
kommunen, jfr. Kommunaldepartementet, rundskriv H-16/90
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1.3

ULIKE FORMER FOR GODTGJØRING

Reglementet omhandler følgende typer godtgjøring til politisk valgte:
- Fast årlig godtgjøring for verv (arbeidsgodtgjøring)
- Møtegodtgjørelse
- Tapt arbeidsfortjeneste
- Utgiftsdekninger
- Telefongodtgjøring.
2.

HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR

2.1

Medlemmer og møtende varamedlemmer av kommunestyret, formannskapet,
andre kommunale utvalg, styrer og råd, tilstås godtgjørelser etter dette reglement
ved møter, befaringer m.m. Se for øvrig særlige bestemmelser i pkt 3, 4 og 5.

2.2

Ansatte som er utpekt av sin arbeidstakerorganisasjon (tillitsvalgt) som ordinære
medlemmer og varamedlemmer til kommunale organer (arbeidsmiljøutvalg,
administrasjonsutvalg etc.) får godtgjørelser etter pkt. 5. Se for øvrig særlige
bestemmelser i pkt 4.1.

2.3

Reglementet gjelder ved deltakelse på møter hvor den valgte er utpekt som
medlem eller deltaker for Storfjord kommune, med mindre godtgjøringer ikke blir
betalt av andre instanser. Ved kurs, konferanser og representasjon på vegne av
kommunen, dekkes tap av inntekt.

2.4.

Reglementet gjelder uavhengig av møtets varighet og saksmengde, dog gjelder
særlige bestemmelser for tapt arbeidsfortjeneste, se pkt. 4.7, og møtegodtgjørelser,
se pkt. 5.1.

2.6

Reglementet gjelder ikke for tjenestemenn som har rett og plikt til å delta i møter i
kommunale forvaltningsorganer.

2.7

Reglementet gjelder ikke personalpolitiske møter hvor ansatte - herunder tillitsvalgte - har rett til å delta.

3.

FAST GODTGJØRING FOR VERV/ARBEIDSGODTGJØRING
3.1

Ordførerens godtgjørelse fastsettes til 80 % fra den til enhver tid gjeldende lønn for
stortingsrepresentanter. Ordførergodtgjørelsen reguleres samtidig med den økning
som gis stortingsrepresentantene pr. 01.05. i året. Ordfører gis samme rettigheter
som ansatte i kommunen, så som full godtgjørelse under sykdom,
svangerskapspermisjon, fedrekvote/pappapermisjon, opplæring, ulykkes- og
gruppelivsforsikring. Det gis ikke fastgodtgjøringer eller møtegodtgjørelser i
tillegg til den faste årsgodtgjørelsen som ordfører. Ved permisjoner innvilget av
kommunestyret for å utføre andre verv (eks. Fylkeskommunen, KS, Storting) og
der det utbetales egne fastsatte godtgjøringer, foretas forholdsmessig trekk i
ordførergodtgjørelsen.
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3.2

Ordførers og varaordførers godtgjørelse utgjør til sammen 106 % (ordfører 100 %
og varaordfører 6 %). Det er anledning til å avtale å vedta annen fordeling mellom
ordfører og varaordfører. Varaordfører har i tillegg 4 % fast godtgjøring som
medlem i formannskapet. Ved fungering som ordfører i ordførers ferie eller ved
sykdom m.m., har varaordfører samme godtgjøring som ordfører. Ordfører har
fullmakt til å avtale hvorvidt varaordfører skal fungere som ordfører i løpet av året.

3.3

De øvrige medlemmene av formannskapet gis en fast godtgjørelse pr år på 4 % av
ordførers godtgjørelse.

3.4

Utvalgsledere gis godtgjørelse slik:
Råd for eldre og funksjonshemmede
Styre for plan og drift
Levekårsutvalget
Kontrollutvalget
Medlemmer av stemmestyrene
Leder av stemmestyret
Representanter Ungdomsrådet

1%
4%
4%
2%
0,15 % pr valgavvikling
0,23 % pr valgavvikling
0,03 % pr møte

Ordførers justering av godtgjøring pr. 01.05. i året, gjelder også øvrig
fastgodtgjøring i dette reglement.
3.5 I utvalgsleders fravær, gis ny møteleder ½ møtegodtgjørelse ekstra for å lede møtet.
3.6 Har en utvalgsleder fått innvilget permisjon fra vervet i deler av valgperioden, foretas
forholdsvis trekk i den faste godtgjøringen.
3.7 Dersom politisk valgte med fast godtgjøring deltar mindre enn 2/3 av det antall møter
uvalget har i løpet av kalenderåret, reduseres den fast godtgjøringen med 50 %.
Dersom et varamedlem deltar i minst 1/3 av utvalgets møter, har vedkommende rett til
50 % av den faste godtgjøringen. Et varamedlem som deltar i minst 2/3 av møtene,
har rett til full fast godtgjøring.
4.

DEKNING AV TAP I INNTEKT

4.1

Alle politisk valgte har rett til dekning av tap i inntekt, herunder påregnet
overtid i forbindelse med vervet/ombudet. Tapt arbeidsfortjeneste bør dekkes ved at
arbeidsgiver fakturerer kommunen direkte for fravær, for å hindre at folkevalgte taper
pensjon.
Det kan også utbetales erstatning og/eller kompensasjon for tap av annen fortjeneste,
avspaseringsdager, fridager, feriedager, fritid eller lignende. For dette gjelder satser
for ulegitimert tap etter pkt. 4.3.3. Egenerklæring om uttak av avspaseringsdager,
fridager, feriedager kan kontrolleres opp mot arbeidsgiver.
For kommunalt ansatte som er politisk valgt eller valgt av arbeidstakerorganisasjonene
til verv /ombud gjelder kommunens permisjonsreglement. Dog kan kommunale
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turnusarbeidere som skal på ettermiddagsvakt etter møtet, eller som skal på nattskift
før møtet neste dag, kunne gis ulønnet permisjon mot at det fremmes krav om
legitimert tap av inntekt. Når kommunalt ansatt har benyttet seg av maks antall dager
permisjon med lønn etter permisjonsreglementet, skal tap av arbeidsfortjeneste dekkes
av og belastes kap. 1.0 i kommunens budsjett.
Representanter fra råd for eldre og funksjonshemmede som deltar med møte- og
talerett i politisk organ (f.eks kommunestyret), gis tapt arbeidsfortjeneste og
kjøregodtgjøring. Representanter fra ungdomsrådet gis godtgjøring etter pkt. 3.4.
Krav om erstatning utbetales som hovedregel bare etter innlevert reiseregning ved
møtets slutt.
4.2

Før utbetaling av tap av inntekt, skal den politisk valgte uoppfordret plikte
å fremlegge legitimasjon fra sin arbeidsgiver.
For legitimert tap av lønnsinntekt dekkes tapet som hovedregel fullt ut. I spesielle
tilfeller, må krav om tap av lønnsinntekt godkjennes av ordfører.
Dekningen omfatter ordinær daglønn, eventuelt påregnet overtid inkl feriepenger.

4.3

For selvstendig næringsdrivende, ulegitimert tap - 0,20 % av ordførers godtgjøring.
Det er et vilkår at hovedinntekten kommer fra næringsvirksomheten.

4.4

Ulegitimert tap for personer uten arbeidsinntekt, tap av fri- og feriedager o.l,
hjemmeværende, pensjonister og studenter - 0,09 % av ordførers godtgjøring.

4.5

Selvstendig næringsdrivende skal fremlegge egenerklæring om tap av inntekt dersom
tapet utgjør over maksimalsats pr dag. For selvstendig næringsdrivende skal
pensjonsgivende inntekt for siste ligningsår være grunnlag for beregningen. I spesielle
tilfeller, må krav om tap av lønnsinntekt godkjennes av ordfører.

4.6

For lønnsmottakere i delstilling samt arbeidsledige med dagpengerettigheter,
utbetales ulegitimert tap i inntekt forholdsvis den økonomiske ytelse som
vedkommende har og satsen for ulegitimert tap.

4.7

Definisjon av møtedag:
For utbetaling av tap i inntekt skal møtene være avholdt i tidsrommet 08.00 - 16.00
Politisk valgte med normalarbeidstid etter kl 16.00 får dekt legitimert tap av inntekt
for kveldsmøter.
møter med varighet over fire timer utbetales med hel dagsats
møter med varighet inntil fire timer utbetales som hovedregel halv dagsats
a) selvstendig næringsdrivende ½ dagsats ulegitimert etter egenerklæring
b) selvstendig næringsdrivende og andre legitimert inntil 1/1 sats
c) reisetiden kompenseres og kommer i tillegg til møtetiden

-

representanter som innkalles som varamann for å behandle eksempelvis en enkeltsak
gis ulegitimert tap med 1/6 av dagsats hver påbegynt time. Reisetid kommer i tillegg.

4.8

-

Utbetaling av tapt arbeidsfortjeneste foretas bare ved tilfredsstillende dokumentasjon:
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4.9

bekreftelse om trekk fra arbeidsgiver
egenerklæringer
se for øvrig krav til utfylt reiseregning pkt 9
Om fravikelighet - se pkt 10

5.

MØTEGODTGJØRELSER

5.1

Møtegodtgjørelsen for politiske møter settes til 0,12 % av ordførers godtgjøring. For
møter inntil 4 timer utbetales ½ møtegodtgjøring. For møter over 4 timer utbetales hel
møtegodtgjøring.

5.2

Medlemmer i utvalg som deltar på arbeidsmøter og befaringer, tilstås møtegodtgjøring
etter gjeldende satser.

5.3

Møtegodtgjørelse gis ikke ved kurs og konferanser/seminarer.

5.4

Møtegodtgjørelse gis ikke ved møter som holdes utenfor kommunen og som er
arrangert av andre enn Storfjord kommune.

5.5

Dersom et utvalg også er valgt å ivareta andre oppgaver, gis ikke ny møtegodtgjørelse når utvalget fortsetter med nytt møte samme dag. Dette gjelder heller ikke
politisk valgte som deltar i flere møter samme dag inntil 8 timer. Har samme person
flere møter som overstiger 8 timer, kan det gis to møtegodtgjørelser. Dette skal
avgjøres sammen med møteleder/ordfører.

5.5

Ellers følger møtegodtgjørelsen antall møter.

6.

UTGIFTSDEKNING

6.1 Politisk valgte har rett til dekning av utgifter i forbindelse med kommunale verv/ombud.
Ved møter, kurs og konferanser i kommunale forvaltningsorgan gis ikke
diettgodtgjøring, med mindre slike blir avholdt utenfor kommunens grenser og ikke
dekkes av Storfjord kommune eller andre.
Medlemmer av kommunale forvaltningsorgan skal i størst mulig utstrekning samordne
skyssen til møter.
6.2 Skyssutgifter/bruk av egen bil.
1.

Folkevalgte/politisk valgte samt ordinære medlemmer og varamedlemmer av
kommunale forvaltningsorgan får dekt skyssutgifter etter det til enhver tid
gjeldende reiseregulativ.

2.

Utgifter til skyss, diett og overnattingsutgifter dekkes ved deltakelse på møter og
konferanser utenfor kommunen hvor den folkevalgte/politisk valgte er utpekt som
deltaker av Storfjord kommune.
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3.

Bruk av annen skyss så som taxi og fly, skal godkjennes av møteleder/ordfører.

6.3 For utgifter som vervet nødvendiggjør, for eksempel inntak av vikarer, barnepass,
stell av syke og eldre etc., dekkes legitimerte utgifter inntil satsen for ulegitimert tap av
inntekt.
6.4

Telefongodtgjøring: Ordfører og varaordfører disponerer kommunal mobiltelefon.
Formannskapsmedlemmer og ledere av styrene: Den til enhver tid årlig godtgjøring
vedtatt av kommunestyret.
7.

PENSJONER OG ETTERGODTGJØRING

7.1 Politiske verv som tilsvarer minst ½ årsverk, gis ordinær pensjonsordning med de
bestemmelser og vedtekter som gjelder for kommunalt ansatte. Politikere betaler inn
2 % av sin godtgjørelse til pensjonsordningen.
7.2 Ordfører gis ettergodtgjøring på inntil 3 måneder, begrenset til tiltredelsesdato for
ansettelse i ny jobb/arbeidsgiver.
8.

INFORMASJON, BISTAND OG OPPLÆRING.

8.1 Det er viktig at man finner den mest egnede form for informasjon og bistand som de
de folkevalgte/politisk valgte ser seg tjent med, ut fra ulike behov.
8.2 I likhet med de ansatte har de folkevalgte / politisk valgte et legitimt behov for egnet
opplæring.
Følgende tilbud er aktuelle:
1. Felles folkevalgtopplæring etter opplegg fra KS
2. Den enkelte kommunes spesielle opplæring
9.

BESTEMMELSER OM UTFYLLING AV REISEREGNING.

9.1 De som har krav på dekning av utgifter til skyss, dekning av utlegg, tapt
arbeidsfortjeneste og/eller møtegodtgjørelse skal bruke kommunens
reiseregningsblankett og skal innleveres møtesekretær ved møtets slutt.
9.2 Enhver plikter å føre opp tidspunkt for avreise hjemsted, samt forventet ankomst til
hjemsted etter møtets slutt.
9.3 Enhver plikter å føre opp antall km. for bruk av egen bil.
9.2 Ved passasjerer i egen bil skal navn og antall km. opplyses.
9.3 Ved krav om erstatning om tap av inntekt skal følgende dokumentasjon vedlegges
reiseregning.
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1. Bekreftelse fra arbeidsgiver om trekk i lønn
2. Kommunens egenerklæringsskjema.
9.4 Krav om møtegodtgjørelse skal påføres dersom rett til godtgjørelse foreligger ,
jf. pkt.5.
9.5 Reiseregningen skal underskrives.
9.6 Dersom folkevalgte/politisk valgte selv ikke påfører krav om godtgjøringer eller
utgiftsdekninger, har kommunen ikke plikt til å utbetale dette.

10. FRAVIKELIGHET.
10.1 Reglementet kan i særlige tilfeller fravikes ved avtale.
Oppståtte situasjoner som ikke kommer inn under reglementet behandles og avgjøres
av ordfører.
Ordføreren gis også rett til å avtale godtgjørelse for folkevalgte som har stort
arbeidspress varig eller periodisk, enten ved deltakelse i møter eller oppfølgende
konferanser relatert til vedkommende utvalgs arbeidsområde.

11. REGLEMENTETS GYLDIGHET.
11.1 Reglementet trer i kraft fra xx.xx.xxxx.
11.2 Endringer som gjelder realiteter kan ikke delegeres.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/263 -11

Arkiv:

X31

Saksbehandler: Trond Roger Larsen
Dato:

28.10.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
59/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap
Storfjord kommunestyre

Møtedato
06.11.2019

Politivedtekter for Storfjord kommune

Vedlegg
1 Særutskrift Endring av forskrift om politivedtekter - Storfjord kommune - høring
3 Høring - Nye politivedtekter Storfjord kommune
4 Forslag til nye politivedtekter for Storfjord kommune - høring
5 Formannskapets endelige forslag til politivedtekt for Storfjord kommune

Saksopplysninger
Bakgrunn for revidering av kommunens politivedtekter vedtatt i kommunestyret i 2011,
fremkommer i saksfremlegget til formannskapets møte 05.06.19 – se vedlegg. Rådmannens
forslag til ny politivedtekt ble der behandlet og sendt ut på høring i 6 uker.
Ved høringsfristens utløp er det innkommet 3 høringssvar (vedlegg):
- Leif Bjørnar Seppola, eposter av 14.06.19 og 16.06.19
- Næringsavdelingen (Landbrukskontoret) i Storfjord, brev mottatt 01.07.19
- Nord-Troms lensmannsdistrikt, epost av 12.07.19
Vurdering
Høringssvar Leif Bjørnar Seppola:
Han ber om at § 3-2, Dyr, fjernes/slettes, og erstattes med:
«Kommunen skal legge til rette for at beitedyr som rein, sau, elg og storfe ikke oppholder seg i
befolkede områder der beitedyra er til sjenanse for innbyggerne i kommunen. Husdyr som hund
og katt holder eier i bånd eller under forsvarlig tilsyn.»
Alternativt mener Seppola at kommunen må presisere at bestemmelsen om husdyr ikke gjelder
dyr på utmarksbeite.
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Rådmannens vurdering:
I kommunens vedtekter fra 2011, ligger det allerede en bestemmelse om at det er forbudt å la
husdyr som hest, storfe, sau eller geit gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn.
Det ligger imidlertid inne en presisering i § 21, 2. avsnitt:
«Paragrafen gjøres gjeldende innenfor regulert område i kommunen, med unntak av områder
som er regulert til landbruksformål».
Kommunen blir forøvrig oppfordret av politidirektoratet å vurdere denne bestemmelsen
nærmere, bl.a. kan det være grunn til å la den gjelde i bestemte strøk.
Rådmannen anbefaler at kommunen ikke må tillate at husdyr gis fri tilgang til sentrale
sentrumsområder i kommunen (Skibotn-Hatteng-Oteren). I tillegg til at det helt sikkert vil
avstedkomme negative reaksjoner på fri tilgang rundt offentlige bygg/steder som bl.a. butikk,
kan større husdyr som hest og storfe også skape frykt, særlig for barn. Rådmannen finner derfor
å kunne tilføye den presiseringen som fremkommer i nåværende vedtekt § 21, 2. avsnitt. Det
betyr at dyreeiere må fjerne beitedyr som har kommet inn på regulerte områder, spesielt rundt
viktige offentlige bygg/publikumsbygg i sentrumsområdene.
Høringssvar fra kommunens næringsavdeling (rådgiver landbruk):
Det bes om at § 3-2, Dyr, fjernes.
Dette fordi det i Storfjord eksisterer fellesbeite/felles hamning for gårdbrukere med beitedyr.
Disse dyrene kan derfor gå fritt innenfor beiteområdet. Dette kan forhindres ved oppsett av
gjerder rundt egen tomt.
Det bes videre om at § 2-4, Tigging, fjernes.
Tigging er i utgangspunktet lov i Norge, og det vil være unødvendig å ha en egen lokal paragraf
som fastslår det samme som loven. Hvis det skal være en egen paragraf om tigging, så bør man
benytte § 14, pkt. 8 i Politiloven som sier at: «Det kan fastsettes at den som vil tigge, må melde
seg for politiet på forhånd»
Vedtektens § 5-1 pkt. 1 om å kaste avfall, herunder glass, flasker, spiker, papir, tyggegummi og
tobakksprodukter bør vurderes utelatt, dersom dette allerede er ivaretatt i Forurensingslovens §
28.
Rådmannens vurdering:
Dyr, § 3-2:
Det vises til vurdering gitt til høringssvar fra Leif Bjørnar Seppola. Rådmannen vil la presisering
i eksisterende vedtekt bli tilføyd i endelig forslag.
Tigging:
Høringssvaret tas til følge. Det tilrås at kommunestyret ikke vedtar lokale bestemmelser om
tigging utover gjeldende rett.
Forsøpling og tilgrising - § 5-1:
Forurensningslovens § 28 definerer lite hva som menes med avfall som er skjemmende eller kan
være til skade, Rådmannen tilrår derfor at pkt. 1 opprettholdes med en nærmere presisering.
Høringssvar fra Nord-Troms lensmannsdistrikt:
Det er ønskelig at § 2-4 Tigging – endres til «Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus er
forbudt».
Rådmannens vurdering:
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Rådmannen tilrår at kommunestyret ikke vedtar lokale bestemmelser om tigging utover
gjeldende rett.
Rådmannens innstilling
Formannskapet tilrår kommunestyret fatte slikt vedtak:
Kommunestyret vedtar formannskapets høringsforslag til ny forskrift om politivedtekt for
Storfjord kommune med følgende endring:
Vedtektens § 3-2, Dyr, gis en egen presisering – avsnitt 2:
«Paragrafen gjøres gjeldende innenfor regulert område i kommunen, med unntak av områder
som er regulert til landbruksformål».
Vedtektens § 2-4,Tigging:
Paragrafen utgår.
Forsøpling og tilgrising, § 5-1, pkt. 1:
Punktet opprettholdes.
Vedlagte forslag til forskrift m/endringer vedlagt i saken godkjennes.
Forskrift oversendes Politidirektoratet til stadfesting.
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2
Utkast til ny politivedtekt pr. 5. juni 2019
3

Politidirektoratet - brev av 13.02.18

4

Rundskriv 02/2018 - Normalpolitivedtekt

Saksopplysninger
Bakgrunn for saken:
Politidirektoratet har i rundskriv 2018/002 av 13. februar 2018 utarbeidet ny normalvedtekt for
kommunene på bakgrunn av endringer i politiloven. Direktoratet forutsetter at kommunene
gjennomgår og reviderer sine vedtekter, og har i denne forbindelse anbefalt at den nye
normalvedtekten legges til grunn i dette arbeidet.
Storfjord kommunes gjeldende politivedtekt ble fastsatt av kommunestyret 22. juni 2011 og
stadfestet av Politidirektoratet samme år.
Hjemmel for kommunal politivedtekt fremkommer av lov om politiet av 04.08.1 995 nr. 53 §
14. Bestemmelsen lyder:
«I vedtekter som fastsettes av kommunen og godkjennes av departementet eller den instans
departementet fastsetter, kan det gis bestemmelser
1. om å opprettholde ro og orden, sikre ferdselen og for å hindre tilgrisi ng, herunder klistring
og maling på vegger, murer o l., på steder som er alminnelig beferdet eller bestemt for
alminnelig ferdsel. Bestemmelser om hunder og hundehold fastsettes etter hundeloven.
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2. i samsvar med lokale sedvaner, om hus - eller grunneiers plikt til på de steder som er nevnt
i nr. 1, å holde det rent og ryddig på fortau eller tilsvarende område i umiddelbar
tilknytning til eiendommen, rydde for snø og strø når det er glatt.
3. om meldeplikt for den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, selv om
arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når arrangementets art eller størrelse gjør det
sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av
trafikken. Meldeplikten kan også omfatte sammenkomst med dans eller annen tilstelning av
overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av forening eller lignende
sammenslutning.
4. om at det for arrangement på offentlig sted som overveiende er av underholdningsmessig,
kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil
medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må leveres inn søknad i
stedet for melding etter § 11. Nærme re frist for innlevering av slik søknad kan fastsettes.
5. om at barn under 15 år ikke har adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig
tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte.
6. om regulering av ervervsvirksomhet på offentlig sted som ikke faller inn under regulering i
andre lover.
7. om politiets kontroll med pantelånervirksomhet.
8. om forbud mot eller nærmere vilkår for tigging på offentlig sted eller fra hus til hus. Det
kan fastsettes at den som vil tigge, må melde seg for politiet på forhånd.
I forberedelsene til revidering av ny politivedtekt, har rådmannens utkast til ny vedtekt vært
oversendt politikontakten for kommunen – Øistein Nilsen til gjennomgang.
Endringer i den nye normalvedtekten:
Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser
Kapittelet er videreført uten vesentlige endringer.
Kapittel 2 Orden på offentlig sted
§ 2-1 inneholder et nytt annet ledd om nattero.
§ 2-2 er en ny bestemmelse som gjelder kjøring, camping mv. i parker, grøntarealer og
friområder o.l.
§ 2-4 er en ny bestemmelse som gir adgang til å forby eller sette vilkår for tigging. Rådmannen
kan ikke se å ha registrert dette som et stort problem i Storfjord. Det fremkommer således i
utkastet til ny vedtekt – som hos Lyngen kommune – at tigging på offentlig sted er tillatt.
Dersom det ønskes lokale bestemmelser om regulerer tigging, foreligger 3 alternativer i
normalvedtekten.
Alternativene lyder:
- Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus er forbudt
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-

eller tigging på offentlig sted eller fra hus til hus, kan kun skje etter forutgående melding
til politiet som kan fastsette vilkår, herunder tid og sted for tiggingen.

-

eller tigging på offentlig sted eller fra hus til hus, kan kun skje etter forutgående melding
til politiet.

§ 2-5 Farlig eller skremmende virksomhet
Forslag om å endre tidspunkt for å brenne av fyrverkeri nyttårsaften mellom 31. desember kl.
18:00 og 1. januar kl. 02:00.
Kapittel 3 Sikring av ferdselen
Kapittelets bestemmelser er omplassert av regeltekniske hensyn. §§ 3-3 og 3-4 er bestemmelser
der politiet kan forby en bestemt aktivitet, §§ 3-5, 3-6 og 3-7 krever tillatelse fra eller melding til
politiet, mens §§ 3-8 og 3-9 inneholder plikter som hviler på den enkelte eier eller ansvarlige.
§ 3-2 om dyr er flyttet fra tidligere kapittel VII til kapittel 3, da bestemmelsen ses i lys av
sikringshensyn.
Kapittel 4 Renhold på offentlig sted
Det er foretatt en regelteknisk endring i kapitlet for å skille mellom de ordinære plikter som
påhviler eier, og de plikter som kun kan pålegges eier dersom kommunen kan dokumentere at
det foreligger lokal etablert sedvane i nærmere angitte områder. Bestemmelser som krever slik
dokumentasjon fremgår nå av § 4-4. Dette innebærer ingen realitetsendring av innholdet i
kapitlet.
Kapittel 5 Hindre forsøpling og tilgrising
Kapittelet er videreført uten vesentlige endringer.
Kapittel 6 Offentlige anlegg
Kapittelet er videreført uten vesentlige endringer.
Kapittel 7 Arrangementer på offentlig sted
§ 7-3 om barns tilgang til offentlig arrangement er flyttet til kapittel 7 fra tidligere kapittel IX
om barn og er videreført uten vesentlige endringer.
Kapittel 8 Pantelånervirksomhet
Nytt kapittel om pantelånvirksomhet som er hjemlet i politiloven § 14 nr. 7. Forholdet er ikke
lenger regulert i annen lovgivning og det anses hensiktsmessig å innta en standardisert
formulering som tidligere er stadfestet.
Kapittel 9 Forskjellige bestemmelser
§ 9-3 er en ny bestemmelse som krever at kommunal håndheving er besluttet av kommunen i
samråd med politiet. Kommunens adgang til å håndheve brudd på nærmere angitte
bestemmelser i politivedtekten, kommer i tillegg til politiets håndhevingsmyndighet. Det
understrekes viktigheten av at den som overtrer disse bestemmelsene ikke risikerer dobbelstraff.
Dette innebærer at dersom politiet har gitt vedkommende et forelegg, kan ikke kommunen
ilegge samme person gebyr for samme overtredelse, og omvendt. Klage over kommunens
ileggelse av gebyr for overtredelse av bestemmelser som faller inn under kommunal håndheving
skal sendes til kommunen.
Vurdering
Det er forhåndsvarslet på kommunens nettside om at det skal foretas en endring av vedtekten.
Frist for innspill er 28.05.19.
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Etter kommunestyrets behandling vil vedtektene sendes Politidirektoratet for legalitetskontroll,
stadfestelse og kunngjøring i Norsk Lovtidend.
Rådmannens innstilling
Formannskapets forslag til endring av politivedtekt for Storfjord kommune legges ut på offentlig
høring i 6 uker fra 05.06.19.

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 05.06.2019

Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapets forslag til endring av politivedtekt for Storfjord kommune legges ut på offentlig
høring i 6 uker fra 05.06.19.
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Fra: Leif Bjørnar Seppola (lbseppola@gmail.com)
Sendt: 16.06.2019 09:53:07
Til: Post Storfjord
Kopi: Odd Geir Fagerli
Emne: Re: Formannskapets forslag til nye politivedtekter for Storfjord kommune - høring. Klage på § 3-2. Dyr.
Vedlegg:
Et alternativ er og presisere at bestemmelsen om husdyr ikke gjelder dyr på utmarksbeite. Akkurat som båndtvang hund ikke gjelder
gjeterhund. Det bygges stadig veier og anlegg i utmarka hvor det er beiterett. Slike veier mm vil kunne påstås er et «offentlig sted».
Gjerdeplikten mot beitedyr ligger alltid på utbygger. Det være seg kommune, stat eller private.
Med hilsen
Leif Bjørnar Seppola
Sendt fra min iPhone
> 14. jun. 2019 kl. 19:05 skrev Leif Bjørnar Seppola <lbseppola@gmail.com>:
>
> Krav om sletting av § 3-2. Dyr.» Det er forbudt å la husdyr gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn.»
> Erstattes med følgende ny § 3-2. Dyr : « Kommunen skal legge til rette for at beitedyr som rein, sau, elg og storfe ikke oppholder
seg i befolkede områder der beitedyra er til sjenanse for innbyggerne i kommunen. Husdyr som hund og katt holder eier i bånd eller
under forsvarlig tilsyn»
>
> År for år ombygges beitedyra sine vandringsveier til veier og ferdselsårer for mennesker. Hele vårt beiteområde er i dag alminnelig
beferdet. Hvor beitedyra tidligere var enerådende. Og kommunens ordlyd gjør beitedyras tilstedeværelse ulovlig der de alltid har
ferdes.
> Jeg ser av disse vedtektene at det gjøres forsøk på og fjerne retten til de opprinnelige brukerne - beitedyra - til og oppholde seg i
forskjellige nærmere ubeskrevne områder, uten at samfunnets grunnregel er presisert: Gjerdeplikt om beitedyr skal stenges ute fra et
område. Vedrørende Statens Grunn , avhendet statsgrunn og annen allmenning i Skibotn og andre deler av kommunen, er denne
gjenstand for beiterett for gårdsbrukene i bla Skibotn og andre steder . Og alminnelige regler for gjerdeplikt der beiteretten eventuelt
ikke skal gjelde er det faktiske utgangspunkt. Som eksempel kan vises til de nærliggende Balsfjord , Lyngen og Kåfjord kommuner
som har arbeidet med og få gjerder på plass . Uten at noen tilsvarene aktivitet er registrert i Storfjord. Det kan også her i kommunen
antakelig fastslås områder der det ikke ønskes tilstedeværelse av beitedyr som rein, sau og elg mm. Og at et slikt ønske er
begrunnelsen for bestemmelsen i § 3-2. Dyr
>
>
> Vår beiterett i området er basert på alders tids bruk og er fastslått ved dom av 25. Januar 1995 . (Vedlagt som bilde). At kommunen
vil forby beitedyrs adgang til områdene uten at det skjer ved at kommunen følge opp sin egen og andre grunneieres gjerdeplikt er
lovstridig.
>
> Med hilsen
>
> Leif Bjørnar Seppola
>
> Definisjon fra kommunes forslag til regelverk hvor dyr ikke er tillatt:
> Kapittel I. Alminnelige bestemmelser
> § 1-1. Offentlig sted
> Med offentlig sted forstås gate, vei, fortau, sti, herunder gang- og sykkelvei, park, torg e.l. plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg
eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.
>
>
>
> <image1.jpeg>
>
>
> Sendt fra min iPhone
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Storfjord kommune
Nærings- og utviklingsavdelingen

Storfjord kommune
V/Trond Roger Larsen
Oldersletta 1
9046 Oteren

Høring – Forslag til nye politivedtekter i Storfjord kommune.
Viser til forslaget til nye politivedtekter for Storfjord kommune som ligger ute til offentlig
ettersyn. Næringsavdelingen ved Landbrukskontoret ønsker å komme med følgende innspill.
Med vedtektens definisjon av offentlig sted som utgangspunkt:
«Med offentlig sted forstås gate, vei, fortau, sti, herunder gang- og sykkelvei, park, torg e.l.
plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt
for alminnelig ferdsel.»
Må § 3-2 Dyr, fjernes. Eventuelt endres.
§ 3-2 vil i realiteten gjøre det forbudt å slippe ut beitedyr i områder hvor det er anlagt turstier
(inne i beiteområdet) uten at eier av dyrene til enhver tid har dyrene under oppsikt.
I Storfjord som de fleste andre steder i landet så eksisterer det fellesbeite / felles hamning for
gårdbrukere med beitedyr. Disse dyrene kan gå fritt innenfor beiteområdet. Og selv om det er satt
opp lovlige sperregjerder i enkelte områder som skal hindre dyrene å bevege seg ut av
beiteområdet, så kan ikke eieren av beitedyrene straffes hvis dyrene beveger seg inn på andre
områder. Herunder folks hager, jorder eller bær og grønnsaksland. Dette fins det flere rettsaker
på, også fra Storfjord. Dyreeier har fått medhold i at beite er felles og dyrene kan gå fritt, og at
enhver eier av eiendom har gjerdeplikt hvis man vil unngå beitedyr inn på egen tomt.
Landbrukskontoret regner med at dette er en utilsiktet konsekvens av ordlyden i § 3-2, og at
beitedyr trolig ikke var tenkt å bli berørt. Dette kan kanskje unngås ved at man føyer til «gjelder
ikke dyr på beite». Men man kan likevel få uønskede situasjoner utenom den alminnelige
beitesesongen. Flere har såkalte utegangere, det vil si dyr som går ute hele året, og vi har
områder i Storfjord hvor turstier går gjennom slike områder.
Om § 3-2 også er ment å gjelde husdyr som sau, geit, ku, gris, hest, rein og høner mv. på områder
som folk flest oppfatter som offentlige steder som skoler, rådhus, butikker etc. Så gjelder også
her beiterett gjennom alders tids bruk, og vi kan ikke lokalt i Storfjord gjøre det straffbart for
dyreeier hvis dyrene beveger seg inn på slike områder. Det er ikke ønskelig hverken for dyreeier
eller andre at vi får slike situasjoner, men hvis dette er ansett som et problem i Storfjord så må
det offentlige gjennomføre tiltak i form av sperregjerder for å holde dyrene unna.
Postadresse:
Oldersletta 1
9046 OTEREN
E-post: post@storfjord.kommune.no

Besøksadresse:
Oldersletta 1, Hatteng

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

Internett: www.storfjord.kommune.no

Organisasjonsnr: 964 994 129
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Hvis § 3-2 er ment å gjelde kun husdyr som hund og katt, så må dette presiseres. Men også dette
vil være helt umulig å etterkomme for eiere at katter. Kattene «lever sitt eget liv» og det er
hverken ønskelig eller enkelt å holde katter i bånd eller inne på avlukkede områder når de er ute.
Hvilke reaksjoner tenker politiet skal gjennomføres hvis en katt streifer gjennom for eksempel en
skolegård?
Landbrukskontoret mener derfor at § 3-2 strykes i sin helhet, da den trolig i hovedsak av
praktiske hensyn kun vil gjelde hunder. Og dette er tilstrekkelig ivaretatt i hundeloven.
§ 2-4. Tigging.
Tigging er i utgangspunktet lov i Norge, og det vil være unødvendig å ha en egen lokal paragraf
som fastslår det samme som loven. Politiloven sier i midlertid at kommunen kan fastsette egne
vedtekter og legge ned forbud mot tigging eller nærmere vilkår for tigging på offentlig sted. Hvis
det skal være en egen paragraf om tigging, så bør man benytte § 14 pk. 8 i Politiloven som sier
at:
«Det kan fastsettes at den som vil tigge, må melde seg for politiet på forhånd.»
Hvis det ikke skal stilles noen vilkår i forhold til tigging, så bør hele § 2-4 fjernes fra de lokale
forskriftene da dette allerede er ivaretatt i loven.
§ 5-1 pk. 1
Bør vurderes om dette er tilstrekkelig dekket i Forurensingslovens § 28.
Med hilsen
Odd Geir Fagerli
Rådgiver jord/skog/fiske/utmark
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.

Side 2 av 2
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Fra: Trond-Roger Larsen (Trond-Roger.Larsen@storfjord.kommune.no)
Sendt: 12.07.2019 12:44:11
Til: Post Storfjord
Kopi:
Emne: Fwd: Forslag til nye politivedtekter for Storfjord kommune - høring
Vedlegg:

Få Outlook for iOS
Fra: Øistein Nilsen <oistein.nilsen@politiet.no>
Sendt: Friday, July 12, 2019 12:32:53 PM
Til: Trond‐Roger Larsen
Emne: SV: Forslag til nye politivedtekter for Storfjord kommune ‐ høring
Viser til tilsendte forslag på høring.

Fra politiets side er det ønskelig at § 2-4 Tigging – endres til "Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus er
forbudt".

For øvrig ingen kommentar til forslaget. Det burde kanskje også ha vært utarbeid en egen forskrift til
hundeloven ?

Øistein Nilsen
Politioverbetjent/Seksjonsleder
Nord-Troms lensmannsdistrikt

Fra: Trond-Roger Larsen [mailto:Trond-Roger.Larsen@storfjord.kommune.no]
Sendt: 13. juni 2019 12:16
Til: Øistein Nilsen
Kopi: Post Storfjord
Emne: Forslag til nye politivedtekter for Storfjord kommune - høring

Vedlagt følger forslag til nye politivedtekter som nå er på høring frem til 15. august 2019.

Med vennlig hilsen

Trond Roger Larsen
Rådmann
Storfjord kommune • Omasvuona suohkan • Omasvuonon kunta
Telefon: 77 21 28 11 / 982 89 062
E‐post: trond‐roger.larsen@storfjord.kommune.no
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www.storfjord.kommune.no

Mangfold styrker!
Tenk miljø ‐ ikke skriv ut denne e‐posten med mindre det er nødvendig
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Forskrift om politivedtekter, Storfjord kommune, Troms
(Forslag etter formannskapets behandling av høringssvar den 6. november 2019)

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser
§ 1-1. Offentlig sted
Med offentlig sted forstås gate, vei, fortau, sti, herunder gang- og sykkelvei, park, torg e.l.
plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller
bestemt for alminnelig ferdsel.
§ 1-2. Ansvar og plikter for fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn
Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller
bestyrer eiendommen.

Kapittel 2. Orden på offentlig sted
§ 2-1. Ro og orden på offentlig sted
På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy
eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.
Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero
mellom kl. 23.00 og 06.00.
Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted,
holdeplass e.l. skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller
arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.
§ 2-2. Kjøring, camping mv i parker, grøntarealer, friområder o.l.
I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på, ved eller under veier eller plasser i
tettbebygd strøk er telting, camping e.l. forbudt, med mindre annet fremgår av skiltingen på
stedet.
I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere
motorkjøretøyer med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet.
§ 2-3. Opptreden og andre publikumsrettede aktiviteter
Den som på eller ut mot offentlig sted vil opptre eller utføre andre publikumsrettede
aktiviteter, må på forhånd sende melding til politiet, uavhengig av om aktiviteten skjer ved
bruk av høyttaler o.l.
Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å gjøre bruk av
gående, kjørende eller flygende reklame.
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§ 2-4. Farlig eller skremmende virksomhet
På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:
1. å skyte med gevær eller annet skytevåpen, herunder paintball, softgun, bue,
sprettert eller lignende.
2. å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse. Slik
tillatelse er ikke påkrevd for godkjent fyrverkeri som skal benyttes i tidsrommet 31.
desember kl. 1800 til 1. januar kl. 02.00.
3. å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for
dem som ferdes der.

Kapittel 3. Sikring av ferdselen
§ 3-1. Hindringer
På eller ut over offentlig sted er det forbudt å plassere eller montere noe som kan være til
hinder eller ulempe for ferdselen eller som hindrer fri sikt til trafikkskilt o.l.
Markiser eller annet som henger utover fortau, skal på det laveste være minst 2,5 meter
over bakken.
§ 3-2. Dyr
Det er forbudt å la husdyr gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn.
Paragrafen gjøres gjeldende innenfor regulert område i kommunen, med unntak av områder
som er regulert til landbruksformål.
§ 3-3. Aktiviteter
Politiet kan forby enhver form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er
påkrevet av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.
§ 3-4. Ferdsel på islagt vann eller sjø
Politiet kan av sikkerhetsgrunner forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på
islagt vann eller sjø.
§ 3-5. Avsperring av offentlig sted
Er det påkrevet på grunn av byggearbeid e.l. at fortau, gate, vei eller et annet offentlig sted
blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse
fra politiet, som kan fastsette nærmere vilkår.
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§ 3-6. Byggevirksomhet mv.
Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot
offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet
kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak
til vern for publikum.
§ 3-7. Sprengningsarbeid
Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til
politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak.
§ 3-8. Vedlikehold av bygning mv.
Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter den ansvarlige for
arbeidet umiddelbart å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet
med fare eller ulempe.
§ 3-9. Fare for takras
Når det er fare for at snø eller is kan falle ned fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks
sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og
snarest sørge for at taket blir ryddet.
§ 3-10. Fjerning av sperrer
Avsperringer, avvisere og lignende innretninger fjernes når det arbeid som er nevnt i §§ 3-6,
3-7 og 3-8 er utført, eller faren eller ulempen som er nevnt i § 3-9 ikke lenger er til stede.

Kapittel 4. Renhold på offentlig sted
§ 4-1. Rengjøring av lys- og luftegraver
Eier av hus etter grunn mot offentlig sted plikter å sørge for rengjøring av lys- og luftegraver i
umiddelbar tilknytning til eiendommen.
Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.
Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.
§ 4-2. Rydding av snø etter takras
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor
eiendommen for snø og is.
§ 4-3. Vannavløp
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau. Rennestein,
grøft e.l. holdes åpne.
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Avløp fra kloakk og gjødselkjeller må ikke slippes ut i rennestein, veggrøft, e.l. mot offentlig
sted.

§ 4-4. Eiers plikt i henhold til lokalt etablert sedvane til renhold m.m. av fortau
Eier av hus eller grunn, jfr. § 1-2, mot offentlig sted plikter å:
1. sørge for renhold av fortau og rennestein
2. rydde fortauet for snø etter snøfall
3. strø fortau når det er glatt
Bestemmelsen gjelder kun fortau i umiddelbar tilknytning til eiendommen.

Kapittel 5. Hindre forsøpling og tilgrising
§ 5-1. Hindre forsøpling og tilgrising
På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:
1. å kaste avfall, herunder glass, flasker, spiker, papir, tyggegummi og tobakksprodukter
2. å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig
sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og
transportmidler
3. å henge opp kunngjøringer, plakater e.l. uten politiets tillatelse. Dette gjelder ikke
oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på
eiendom om forhold som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten
til den som disponerer eiendommen
Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.
Oppslag skal fjernes når de er foreldet.
4. å urinere utendørs i tettbebygd strøk eller på steder der det kan virke sjenerende på
andre
(Fjerning av hundeekskrementer reguleres i medhold av hundeloven, og kan ikke tas inn i
lokal politivedtekt. Slik regulering må gis i kommunal forskrift om hundehold.)
§ 5-2. Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l.
Den som driver salg fra kiosk, uteservering, gatesalg eller annen lignende næringsvirksomhet
på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av
virksomheten, og plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall søppelkasser.
Etter stengetid plikter virksomheten umiddelbart å rydde området og fjerne avfall som
skyldes virksomhetens aktivitet.
Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir
fjernet etter arrangementet.
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Kapittel 6. Gravplass
§ 6-1. Gravplass
På gravplass er det forbudt å sykle, ake, drive sport, lek eller annet som ikke sømmer seg
der. Det er forbudt å trenge seg inn på en gravplass når den er stengt for besøk.

Kapittel 7. Arrangementer på offentlig sted
§ 7-1. Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted
Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av
underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang
som vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må søke om dette
innen en frist som politiet setter.
Politiloven § 11 gjelder tilsvarende.
§ 7-2. Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangementer
Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må i god tid forut for
arrangementet sende melding til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted,
når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro
og orden eller avvikling av trafikken.
Meldeplikten gjelder også sammenkomst eller tilstelning av overveiende selskapelig eller
underholdende art for medlemmer av en forening e.l. sammenslutning.
Politiloven § 11 gjelder tilsvarende.
§ 7-3. Barns tilgang til offentlig arrangement
Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig allment tilgjengelig tilstelning uten følge med
foreldre eller andre foresatte.
Politiet kan gi dispensasjon ved tilstelninger som arrangeres spesielt for barn og unge under
18 år.

Kapittel 8. Pantelånervirksomhet
§ 8-1. Pantelånervirksomhet
Den som har fått bevilling til å drive pantelånervirksomhet skal føre protokoll, autorisert av
politiet, over alle lån og kjøp. Politiet kan fastsette nærmere vilkår for virksomheten.

Kapittel 9. Forskjellige bestemmelser
§ 9-1. Pliktforsømmelse
Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med
hjemmel i denne, kan politiet la det utføres på vedkommendes bekostning.
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§ 9-2. Straff
Overtredelser av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av denne, straffes etter politiloven §
30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.
§ 9-3. Kommunal håndhevelse
Kommunen kan håndheve følgende bestemmelser inntatt i normalpolitivedtekten:
§ 3-1

Hindringer (kommunal håndheving etter denne paragraf er begrenset til gjenstander
e.l på eller utover fortau).

§ 3-9 Fare for takras
§3-10 Fjerning av sperrer når arbeidet er ferdig/faren er over
§ 4-1 Rengjøring av lys- og luftegraver
§ 4-2 Rydding av snø etter takras
§ 4-3 Vannavløp
§ 4-4 Eiers plikt til renhold m.m. av fortau.
§ 5-1 Hindre forsøpling og tilgrising
§ 5-2 Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l.

Kapittel 10. Ikrafttreden
§ 10-1. Ikrafttreden.
Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.
Fra samme tid oppheves forskrift FOR-2012-06-29-666 om politivedtekter for Storfjord
kommune kommune, Troms.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/505 -2

Arkiv:

223

Saksbehandler: Trond Roger Larsen
Dato:

23.10.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
60/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
06.11.2019

Søknad om støtte til nydyrking - Odd Geir Fagerli
Vedlegg
1

Godkjenning av plan for nydyrking - 53_57

Saksopplysninger
Odd Geir Fagerli søker om tilskudd kr. 7.000,- fra kommunens næringsfond til nydyrking av 3,5
dekar på eiendommen 53/57 i Kitdalen. Plan for nydyrkingen er behandlet og godkjent av
kommunens landbrukskontor i sak 160/19 den 09.09.19.
Kostnads- og finansieringsplan:
Eget arbeid
kr. 7.000
Innleie av maskin:
kr. 7.000
Tilskudd fra næringsfondet kr. 7.000
Eget arbeid
kr. 7.000
Kommunestyret vedtok 19.06.19 følgende tillegg til vedtektene:
4. satsingsområde:
Nydyrking.
 Tilskudd til nydyrking kan gis til eier av jordbruksarealet eller registrert foretak
hjemmehørende i Storfjord som leier jordbruksarealet.
 Leier av jordbruksarealet må ha underskrevet leiekontrakt på minimum 10 år.
 Det gis kun tilskudd der det foreligger en godkjent plan for nydyrking som ikke er eldre
enn 3 år.
 Arealet det søkes på må ligge i Storfjord.
 Det gis 2000 kr/daa for areal som blir godkjent som fulldyrket.
 Det gis 1000 kr/daa for areal som blir godkjent som overflate dyrket.
 Det gis 1000 kr/daa for re-dyrking av tidligere dyrket areal som har ligget brakk i mer
enn 20 år.
 Utbetaling kan foretas når arealet er tilsådd og spiring har startet. • Delutbetaling kan
foretas underveis etter søknad og en konkret vurdering av landbrukskontoret.
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Rådmannens innstilling:
Søknaden imøtekommes med inntil kr. 7.000,- fra kommunens næringsfond under forutsetning
av godkjent fulldyrket areal på 3,5 dekar.
Vilkår for tilskuddet fremgår i eget skriv som følger vedtaket. Søker må akseptere vilkårene ved
å signere og returnere et akseptbrev til Storfjord kommune.
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Storfjord kommune
Nærings- og utviklingsavdelingen

Odd Geir Fagerli

Delegert vedtak
Storfjord plan- og driftsstyre - nr. 160/19
Deres ref:

Vår ref

2019/275-8

Arkivkode

Dato

53/57

09.09.2019

Godkjenning av plan for nydyrking - 53/57
Saksopplysninger:
Odd Geir Fagerli søkte den 22.05.2019 om godkjenning av nydyrking av 3,5 dekar på
eiendommen gnr 53 bnr 57/65 i Kitdalen. Søknaden ble sendt på høring den 19.06.2019 og det
kom 3 høringssvar.
Søkerens driftssenter ligger på eiendommen 53/57. Arealet består idag av produktiv skog som
endres til fulldyrka jord etter nydyrking.
Det er 110 meter mellom nydyrkingsfeltet(avkjøring) og driftssenteret.
Det står en gammel fjøs på eiendommen, og denne trenger utbedring før bruk.
Det er ingen større drift per idag, men er under oppstart.
Vurderinger:
Troms fylkeskommune og Sametinget har ingen merknader til saken, men Sametinget viser til
varslingsplikten dersom det under arbeidet skulle komme frem spor etter tidlig menneskelig
aktivitet.
Naturbase, artsdatabanken og kulturminnesøk er sjekket.
Det er 1 registrering av svartrødstjert, gulspurv og storspove.
Ellers er det ikke funnet spesielle naturverdier, rødlistede arter eller kulturminner på eller i
umiddelbar nærhet til nydyrkingsfeltene.
Søknaden er vurdert mot §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven og er ikke funnet å være i strid med
disse.
Det skal etter Forskrift om nydyrking, kap.II, § 6 settes igjen en vegetasjonssone mot vassdrag
(...) på minst 6 meter målt ved normal vannføring.

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

Besøksadresse:
Oldersletta 1, Hatteng

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

Internett:

Organisasjonsnr:964 994 129
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Vedtak:
Søknad om godkjenning av plan for nydyrking av 3,5 dekar på eiendommen 53/57,65 datert
22.05.2019 godkjennes.

Klageadgang
Du kan klage på dette vedtaket. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen dette vedtaket kom frem til deg.
Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Din klage må være skriftlig og skal sendes til Storfjord kommune som har truffet dette vedtaket. Du må oppgi hvilket
vedtak du klager over, de endringene du ønsker, og de grunnene du har for å klage. Dersom du klager så sent at det
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, ber vi deg også oppgi når dette vedtaket kom frem til deg. Du har
rett til å se sakens dokumenter.
Dersom Storfjord kommune ikke omgjør vedtaket, vil klagen bli oversendt av oss til Fylkesmannen i Troms og
Finnmark for endelig avgjørelse.

Med hilsen

Marit L. Figenschau
Rådgiver jord-, skog-, fiske- og utmarksforvaltning
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.

Kopi til:
Fylkesmannen i Troms og
Finnmark

Side 2 av 2
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2016/389 -12

Arkiv:

U62

Saksbehandler: Trond Roger Larsen
Dato:

15.10.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
61/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
06.11.2019

Rapport vedr. kommunal salgsbevilling - Joker Skibotn - tildeling av prikker
Henvisning til lovverk:
Alkoholloven/alkoholforskriftens kap. 10
Vedlegg
1

Rapport om mangler ved internkontrollsystemet - alkoholsalg

Saksopplysninger
Nordfjeldske kontroll AS har på vegne av kommunen utført kontroller med skjenke- og
salgsbevillinger i Storfjord 20.07.19.
Kontrollen ved Joker Skibotn avdekket mangler med bevillingshavers internkontrollsystem, og
at denne ikke er tilfredsstillende. I rapporten fra kontrollen kommenteres:
- Ansatte måtte ringe sjefen for å finne permen Internkontroll alkohol
- Ingen av de tre på jobb sto på listen for dokumentert opplæring
Ansvarlig styrer for bevillingen – Roald Varvik – har etter varsel fra kommunen om tildeling av
prikker (brev av 30.08.19), kommet med uttalelse til rapporten, se vedlegg epost av 04.09.19:
- Kontrollen har skjedd på en rar tid (kl. 16.30 en lørdag) med butikken full av folk, bør
komme på mer normale dagtider
- En av de ansatte har opplæring, men kjente ikke til at det var laget ny perm
- Dokumenter til de andre lå i en personalmappe – en forglemmelse
- Alle har nå signert på at de har fått opplæring
Vurdering
En kontroll skal komme uanmeldt, og det kan skje i løpet av åpningstiden. Kommunen ønsker
ikke å signalisere overfor kontrollørene at kontrollen skal skje til «normale dagtider».
Rådmannen kan ikke se at uttalelsen fra styrer av bevillingen resulterer i annet enn at reglene for
prikktildelinger følges:
Utdrag fra Alkoholforskriftens § 10-3:
Følgende overtredelser fører til tildeling av to prikker:
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-

Mangler ved bevillinghavers internkontroll

Rådmannens innstilling
Formannskapet viser til rapport fra befaring på salgsstedet Joker Skibotn den 20.07.19. Det ble
avdekket overtredelse fra bestemmelsene i alkoholloven m/forskrifter – mangler ved
bevillingshavers internkontroll – som skal resultere i prikktildeling etter forskriftens kap. 10 - §
10-3.
Joker Skibotn tildeles derfor to – 2 – prikker for denne overtredelsen. Denne tildelingen gjelder
og løper fra vedtakets dato 06.11.19.
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Storfjord kommune
Rådmannen

SKIBOTN VARESENTER AS
Postboks 13
9142 SKIBOTN

Deres ref:

Vår ref:

2016/389-10

Løpenr:

7131/2019

Arkivkode

U62

Dato

30.08.2019

Rapport om mangler ved internkontrollsystemet - alkoholsalg
Kommunen har mottatt rapport fra kontroll foretatt 20.07.19 av Nordfjeldske Kontroll AS. Her
fremkommer det at bevillingshaver ikke har et tilfredsstillende IK-system ved alkoholsalget.
Her fremkommer:
- Ansatte måtte ringe sjefen for å finne permen IK-alkohol
- Ingen av de tre på jobb stod på listen for dokumentert opplæring
Dette er brudd på alkoholloven, og en slik overtredelse skal i følge alkoholforskriftens § 10-3
medføre 2 prikker.
Det varsles med dette om at det vil bli fattet vedtak om prikker pga. overtredelse av alkoholloven
ved kontroll, jfr. Forvaltningslovens § 16.
Uttalelse kan gis kommunen innen 14. dager fra dato.

Med hilsen
Trond Roger Larsen (s.)
Rådmann
tlf.: 77 21 28 11
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.

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

Besøksadresse:
Oldersletta 1, Hatteng

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

Internett: www.storfjord.kommune.no

Organisasjonsnr: 964 994 129
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Fra: Joker Skibotn (joker.skibotn@joker.no)
Sendt: 04.09.2019 10:13:51
Til: Post Storfjord
Kopi:
Emne: Rådmann V/ Trond Roger Larsen
Vedlegg:
Deres ref: 2016/389‐10 av 30/8 2019.
Angående rapporten om mangler ved internkontrollsystemet.
Her vil jeg påpeke at kontrollørene kommer på en veldig rar tid, kl 16.30 på en lørdag ettermiddag, rett før
stenging, med butikken full av folk. Og forventer at de stakkars sommerjobberne skal slippe alt for å hjelpe
dem.
Hun de snakket med har jobbet her flere sommere og har opplæring, at hun ikke kjente IK‐permen igjen var
fordi det var laget en ny. De andre som var på jobb, hadde deres dokumenter i personalmappen. Dette var en
forglemmelse fra min side. Så for å være sikker på at alle nå har signert på at de har fått opplæring, har jeg
gått gjennom alle og alle har signert på nye dokumenter.
Det er bare å beklage.
Håper at de ved senere kontroller kan komme på mer normale dagtider.
Mvh Joker Skibotn. Roald Varvik

This e-mail message may contain confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, please
delete the message and any attachments and notify the sender by return e-mail. You should not retain, distribute,
disclose, or use any of the information in this message.
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