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Budsjett – Politiske styringsorganer  

Kapitlet har en ramme for 2018 på kr  1 911 262. 
Utgifts- og aktivitetsnivået er i utgangspunktet som 2017.  Ordfører har frasagt seg sin 
godtgjøring, som er disponert til andre formål i valgperioden.  Det er lagt inn 
ordførergodtgjøring fra kommunevalget i 2019. Det vil alltid være et usikkerhetsmoment hvor 
mye utgifter det går til kommunale møter, ettersom det alltid blir ulike ekstramøter i året.  
Rammene er økt som følge av fast tilskudd til bygdeutvalgene, og økt stillingsressurs til 
regionrådet. 
 

- Formannskapets rådighetssum videreføres med kr. 35.000,-.  
- Bygdeutvalgene gis lik fast årlig tilskudd til drift – tilsammen kr. 25.000,- 
- Utgifter til regionrådet økes med kr. 48.000,- som følge av økt sekretærressurs til 

rådmannsutvalget  
- Kontrollutvalgets budsjettforslag følger som vedlegg. Rådmannen har ikke funnet å 

imøtekomme disse fullt ut.  
- Ingen endring drift av Råd for eldre og funksjonshemmede 

 

 

Budsjett – Sentraladministrasjonen  

Kapitlet har en ramme for 2018 på kr.  12 917 544. 
Sentraladministrasjonen består av rådmann, lønn-personal og service, biblioteket,  
økonomikontor og IT med til sammen 13,3 årsverk, se fordeling nedenfor.  
50% stillingsressurs i NAV med oppgaver innen boveiledning/husbankens virkemidler, 
overføres tilbake til «kommunen» fra 01.08.18.  Stillingsressursen reduseres samtidig med 
20%. 
 
Budsjettet for Storfjord folkebibliotek har vært svært stramt i flere år, og det har ført til 
vansker med å oppnå ønsket aktualitet og kvalitet på tjenestene. Hovedutfordringen ligger i 
posten 12003 – som skal dekke innkjøp av bøker, film og lydbøker og andre media.  
I tabellen under er det en sammenlikning av bibliotekregnskap til bøker og media i Nord-
Troms 2016. (Kommunal pott inkluder tilskudd på kr 5 000 fra andre, midler til bokbuss 
kommer utenom.) 
 
Kommune Medieregnskap  2016 Filial. Bokbuss. 

Utlånsstasjon 
Innbyggertall 
1.1.17 

Kvænangen 63 500 U 1 233 
Kåfjord 136 673  F + B 2 132 
Lyngen 145 000  B 2 876 
Nordreisa 192 432  B 4 919 
Skjervøy 171 000  2 912 



Storfjord   78 380 F 1 890 
 
Biblioteksjefen har 80%-stilling. Biblioteket har to avdelinger, filialen i Skibotn samfunnshus 
og hovedavdelingen i Storfjord rådhus.   
Hovedbiblioteket er tilgjengelig for brukerne i rådhusets åpningstid. I tillegg holder det åpent 
én kveld i uka. Filialen er åpen én dag i uka. Biblioteket i Storfjord er ledd i det nasjonale 
biblioteksystemet, og avhengig av å kunne fjernlåne litteratur og media fra folke- og 
universitetsbibliotek for å kunne yte gode tjenester. Spesielt gjelder det 
faglitteratur/studielitteratur til studenter og folk som tar etterutdanning.  
 
Engangstiltak i budsjett: 

- Medfinansiering digitaliseringsprosjekt KS kr. 37.400 
- Prosjekt ny personopplysningslov – kursing og utgifter – kr. 27.600 
- Opprydding fjernarkiv – kr. 35.000 

 
 
Grunnbemanning 2017 etter budsjettforslag: 
Sentraladministrasjon: 
Rådmann, personal, lønn                                      3 
Serviceavdelinga/bibliotek       3,8  
IT-konsulenter        1,7   
Økonomiavdelinga       4,5  
30%-stilling overført fra NAV     0,3  
 
Felles innkjøpssjef (Storfjords andel 16,6%) - Fordelt mellom 6 Nord Tromskommuner. 
 
 
Mål for 2018 

• Ha service i fokus både internt og eksternt 
• Det totale sykefraværet i kommunen skal ikke overstige 7 % 
• Aktivt informasjonsarbeid internt  
• Jobbe med å få så mye som mulig av våre personalsystem elektronisk bl.a. 

internkontroll, avvikssystem, kvalitetssystemer mm 
• Jobbe for at vi skal ha fokus på kvalitet og kompetanse i organisasjonen 
• IT-samarbeidet i Nord-Troms omorganiseres til egen samarbeidsenhet 
• Økt digitalisering av tjenestene 
• Risikovurdering av innkjøpssystemer og økonomirutiner for å unngå misligheter 
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1.Tjenestemål for Oppvekst og kulturetaten 

� Levere gode kvalitetsmessige tjenester til innbyggerne innafor våre tjenesteområder  

� Legge til rette for tidlig innsats for målgruppen barn/unge gjennom koordinering av 
tjenester i Sjumilssteget 

� Vurdere barnets beste i all saksbehandling som angår barn som gruppe eller individ 

OrganisasjonsmålOrganisasjonsmålOrganisasjonsmålOrganisasjonsmål    

� Lede etter organisasjonens verdier: åpenhet, respekt og etterrettelighet. 

� Legge til rette for å få opp andel jobbnærvær totalt sett i etaten 

�  

2222....Statlige føringer og kommunale vedtak som har betydning for budsjett Statlige føringer og kommunale vedtak som har betydning for budsjett Statlige føringer og kommunale vedtak som har betydning for budsjett Statlige føringer og kommunale vedtak som har betydning for budsjett 

2018 2018 2018 2018 ––––    2021202120212021            

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

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

• Kommunale vedtak om utredning skolestruktur og lederstruktur. 
 

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

• Tverrfaglig koordinering med helsefremmende tiltak og forebyggende fokus for barn og 
unge. 
 
 

 

 

 



 

3.3.3.3.KOSTRAKOSTRAKOSTRAKOSTRA----talltalltalltall    og barnetallsutvikling og barnetallsutvikling og barnetallsutvikling og barnetallsutvikling 2016201620162016     

  
Kostratall Oppvekst og kultur 2016

PRIORITERING Storfjord Kostragr 6 Troms Landet u/Oslo

Nto driftsutgifter til grunnskole (202) pr. innbygger 6-15 år 130 936 125 513 90 006 83 872

Nto driftsutgifter til grunnskole (202,215,222,223) pr. innbygger 6-15 år 166 606 164 012 116 008 105 196

Nto driftsutgifter til voksenopplæring (213) per innbygger 0 0,2 0,2 0,4

Nto driftsutgifter til barnehage per innbygger 1-5 år 130 323 143 377 144 270 137 613

Nto driftsutgifter til barnevern per innbygger 0-17 år 9 891 15 310 10 198 8 897

Nto driftsutgifter tilkultursektoren per innbygger 2 925 3 110 2119 2 097

Nto driftsutgifter fordeling  mellom aktiviteter kultursektor:

Aktivitetstilbud barn/unge 7,6 7 9,2 8

Bibliotek 10,8 17 13,5 13

Museer 3,6 6 3,7 3

Kunstformidling 1,3 7,8 5,4

Idrett 3,4 6 10,6 9

Kom. idrettsbygg og anlegg 18,6 18 19 23

Kulturskole 27,2 19 16,2 14

Andre kulturaktiviteter 15,1 16 11,3 12

Kommunale kulturbygg 13,7 10 10 12

 
 

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

Fordeling innenfor kultursektoren viser at Storfjord prioriterer å bruke mest på kulturskole og 
minst på idrett. 



 

Status: nedgang i barnetall. 

 

4.4.4.4.    barnehagerbarnehagerbarnehagerbarnehager 

TjenestemålTjenestemålTjenestemålTjenestemål    for barnehagene 2018for barnehagene 2018for barnehagene 2018for barnehagene 2018----21212121 
 
1. Oppfylle normen for andel barnehagelærere fra 1.8.2018  
2. Oppfylle retten til barnehageplass. 
3. Implementere ny rammeplan på en god måte.¨ 

Strategier for å nå målene  
 
1. Økt lønnsbudsjett på grunn av lønnsdifferanse. 

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



folkehelse og fysisk aktivitet. 
 

status barnehagene 
 
Furuslottet barnehage: Furuslottet barnehage i Skibotn er godkjent med 3 avdelinger, 54 
plasser. Pr i dag er 2 avdelinger i drift, 36 plasser og det er ledige plasser. Ingen 
dispensasjoner pedagogiske ledere 

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

 

5.Grunnskoler     

TjenestemTjenestemTjenestemTjenestemål for grunnskolene 2018ål for grunnskolene 2018ål for grunnskolene 2018ål for grunnskolene 2018----21212121 
1. Være på landsgjennomsnittet i nasjonale prøver i fag. 
2. Ingen elever i Storfjordskolen skal oppleve mobbing. 
3. Bidra til å øke gjennomføring i videregående skole. 
4. Sikre at skoleledere og lærere har analysekompetanse 
5. Stabile og kompetente lærere gjennom langsiktig kompetanseplanlegging bl. a gjennom 
videreutdanning av lærere og skoleledere og gjennom rekruttering 

 

Strategier for å nå målene 

 
1. Opprettholde lærertettheten og øke og mobilisere lærerkompetansen. 
2. Fortsette opprustninga av digitale læremidler, oppdaterte læreverk og muligheter for å 

kunne reise ut av skolen for å oppfylle kompetansemål i læreplanen. 
3. Ruste opp skolegårdene etter års forfall og barns flittig bruk i form av lek og fysisk 

aktivitet. 
4. Sette av tid og ressurser til å heve analysekompetansen hos skoleledere og lærere, for 

dermed å være enda mer treffsikre og handlingsrettet på hvilke tiltak som virker for å 
heve elevenes læringsutbytte 

5. Sette av midler til kommunens egenandeler til videre- og etterutdanning av lærere. 
6. Opprettholde og videreutvikle det faglige samarbeidet som nå er etablert over 

skoleslagene grunnskole og videregående skole. 
7. Kommunen er kommet med i det nasjonale programmet for kompetanseheving 

«Inkluderende barnehage- og skolemiljø» som går over 4 semester fra 1.1.2018. 

 



 

Status Status Status Status skoleneskoleneskoleneskolene    

 
Hatteng skole (pr. 1.10.17) 
Hatteng skole har 134 elever i grunnskolen. 
Antall elever med spesialundervisning: 21 elever (15,67 % av elevene) 
Årsverk spesialundervisning lærer utgjør 2,78 årsverk (samme som i 2016) 
 
Skibotn skole (pr. 1.10.17) 
Skibotn skole har 80 elever. 
Antall elever med spesialundervisning: 8 elever som utgjør 10 % av elevene 
Årsverk spesialundervisning utgjør 2,89 lærerstilling (økning på ca.1 årsverk ift 2016) 
 
Viser forøvrig til tilstandsrapport for grunnskolene 2016 der flg. hovedutfordringer kom fram: 
Resultater grunnleggende ferdigheter må bli bedre. 
Elevenes psykososiale læringsmiljø må bli bedre. 
 
 

6.6.6.6.VoksenopplæringVoksenopplæringVoksenopplæringVoksenopplæring 

 

Tjenestemål for Voksenopplæringa 2018Tjenestemål for Voksenopplæringa 2018Tjenestemål for Voksenopplæringa 2018Tjenestemål for Voksenopplæringa 2018----2021202120212021    

 
1.Alle elever som mottar norsk for innvandrere og som har forutsetninger for det, skal avlegge 
skriftlig og muntlig norskprøve og bestå. 
2. Elever som startet med grunnskole for voksne høst 2017 skal fullføre innen vår 2019 og gå 
videre over i videregående skole høst 2019.  
 
Strategier for å nå måleneStrategier for å nå måleneStrategier for å nå måleneStrategier for å nå målene  
1.Opprettholde forsvarlig drift på Voksenopplæringa, med færre elever og færre ansatte 
2.Fortsette satsninga på grunnskole for voksne i samarbeid med Nordkjosbotn vgs og 
Balsfjord og Lyngen kommune 
 

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

    

7.7.7.7.KulturkontoretKulturkontoretKulturkontoretKulturkontoret 

 



TTTTjenestemål for jenestemål for jenestemål for jenestemål for kulturkontoret kulturkontoret kulturkontoret kulturkontoret 2018201820182018----21212121    

    

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

Status og sStatus og sStatus og sStatus og strategitrategitrategitrategierererer    for å nå målenefor å nå målenefor å nå målenefor å nå målene    

    

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

8.8.8.8.KulturskolenKulturskolenKulturskolenKulturskolen    

 

Tjenestemål for kulturskolen 2018Tjenestemål for kulturskolen 2018Tjenestemål for kulturskolen 2018Tjenestemål for kulturskolen 2018----2021202120212021    

 

Et trygt og godt opplæringsmiljø i kulturskolen 
Effektiv og etterrettelig elevadministrasjon 
God rekruttering og et bredt tilbud 
God kvalitetssikring og utvikling av kulturskoletilbudet 

    

Status og sStatus og sStatus og sStatus og strategier for å nå målenetrategier for å nå målenetrategier for å nå målenetrategier for å nå målene    

    

Åpne opp for bedre innsyn i musikkbingene ved fjerning av ytterdørene foran vinduene, samt 
flytting av musikkbingen på Hatteng inn i skolegården. Nå står musikkbingen i utkanten av 
skoleområdet og det kan føles utrygt både for elever og lærere å være «bortgjemt» 

 
Opprusting av undervisningsutstyr som instrumenter, mikrofoner, datautstyr og høyttalere i 
begge musikkbingene. Legges inn som tiltak budsjett 2018 
 
Varslingssystem ved brann på skolene. Da musikkbingene er godt lydisolerte må brannalarm 
varsles med lyssignal og elle lyd inne i bingene. Tatt opp i vernerunde. 
 
Kulturskolen trenger å utvide bredden på undervisningen og samtidig rekruttere blant de 
yngste. Dette kan gjøres ved å tilby kortere introduksjonskurs innen ulike kunstuttrykk. Dette 



er i tråd med kulturskolenes rammeplan og kan gjøres innenfor de eksisterende 
stillingshjemler. 
  
Storfjord kulturskole ønsker videre samarbeid med nabokommunene, Balsfjord og Lyngen, om 
utforming og implementering av rammeplan og arbeid med kvalitetssikring av våre tilbud. 
Samarbeidet med disse tre kommunene utvides i 2018 til også gjelde opplæring av unge arrangører i 
UKM. Det er søkt om og kommet tilsagn om 20.000 til dette felles prosjektet.  
 
 

9.9.9.9.BarnevernstjenestenBarnevernstjenestenBarnevernstjenestenBarnevernstjenesten 

    

TTTTjenestemjenestemjenestemjenestemålålålål    for barnevernstjenesten 2018for barnevernstjenesten 2018for barnevernstjenesten 2018for barnevernstjenesten 2018----2021202120212021        

 
1. Trygge utsatte barn ved å sikre rask behandling av bekymringsmeldinger 
2. Fokusere på at hvert barn har sin tiltaksplan kortest mulig tid etter konklusjon av 

undersøkelser 
3. Fortsette å ha fokus på samtaler med barn, men trekke det ut i hele prosessen i 

undersøkelse, tiltak, evaluering av og avslutning. 
4. kompetente, oppdaterte og kvalifiserte medarbeidere 

 

Status og sStatus og sStatus og sStatus og strategi for å nå målenetrategi for å nå målenetrategi for å nå målenetrategi for å nå målene    

 
1. Opprettholde bemanningen for å sikre at alle bekymringsmeldinger behandles 

kontinuerlig og senest innenfor frist som er en uke. Til det kreves nok ansatte. 
2. Opprettholde bemanningen for å kunne sette av dager jevnlig internt i tjenesten og for 

å jobbe med tiltaksplan 
3. opprettholde bemanningen for å ha samtaler med barn med fokus på tiltak, evaluering 

av tiltak og hvis en sak avsluttes 
4. Kompetanseheving. Delta på kurs, sertifiseringer og legge til rette for små 

videreutdanninger som tjenesten ser behov for, hvis ansatte ønsker det. I løpet av 2018 
vil forhåpentligvis departementet og Bufdir komme med sine innspill og føringer på 
opplæring. 

5. Bidra positivt inn i et evt. framtidig samarbeid med andre barnevernstjenester. 
 

10.10.10.10.Storfjord språksenter Storfjord språksenter Storfjord språksenter Storfjord språksenter  

 
Storfjord språksenter er nå lokalisert i Nordkalottsenteret og Storfjord kommune dekker 
husleie på kr. 50 000 pr. år. Språksenteret har eget styre nedsatt av kommunestyret. 
Språksenteret får faste driftsmidler fra Sametinget og er inne på Statsbudsjettet gjennom 
tildeling av midler til kvenske tiltak. Fra 2015 har språksenteret også fått driftsmidler over 
fylkeskommunens språksenterordning.  

 



11111111. Administrasjon og felleskostnader for kap. 1.2 . Administrasjon og felleskostnader for kap. 1.2 . Administrasjon og felleskostnader for kap. 1.2 . Administrasjon og felleskostnader for kap. 1.2     

 

Ansvar 200 inneholder ulike typer fellesutgifter for Oppvekst og kultur f.eks. kommunens 
kostnader knyttet til PPT for skoler og barnehager, refusjoner til andre kommuner for elever 
Storfjord kommune har omsorgen for, tilskudd til privat barnehage, skoleskyss, leie av 
skolelokaler, logoped og støttepedagog for førskolebarn, elevforsikring, lisenser og 
interkommunal avtale om regionkontor for grunnskolene i Nord-Troms. Budsjettet er i 
hovedsak videreført med noe justering mellom arter og funksjoner 

 

12121212. Overføring til kirka: Storfjord Menighetsråd/fellesråd. Overføring til kirka: Storfjord Menighetsråd/fellesråd. Overføring til kirka: Storfjord Menighetsråd/fellesråd. Overføring til kirka: Storfjord Menighetsråd/fellesråd    

 

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

13131313. E. E. E. Eksterksterksterksterne samarbeidsavtaler under kap.ne samarbeidsavtaler under kap.ne samarbeidsavtaler under kap.ne samarbeidsavtaler under kap.1.2 1.2 1.2 1.2     
 

Institusjon med 
beliggenhet: 

Varighet/type: Kommunens egenandel pr.år Ytelse: 

Skibotnhallen A/S  
 

Avtalen har fire 
års 
oppsigelsesfrist.  

100 000 for skolebruk 
  50 000 for lag/foreninger 

Grunnskolen 
Lokale for 
idrettslag/foreninger 

Stiftelsen Lassagammi  
Skibotn  
Kunstnerbolig i Skibotn 

1 års gjensidig 
oppsigelsestid 

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

Storfjord kommune er 
medeier i stiftelsen. 
Stiftelsen leier 
sekretariatstøtte fra 
kommunen 

Halti Kvenkultursenter Driftsstøtte 
vedtatt 2008 

Driftsstøtte kr. 23 500 pr. år  Kvensk 
kulturkompetanse 

Felles regionkontor for 
grunnskoler, barnehager.  
 

Interkommunal 
avtale  

Driftsdel: kr. 80 000, -
fordelingsnøkkel etter 

innbyggertall 

Koordinering av 
utviklingsarbeid og 
kompetanseheving  

Pedagogisk-psykologisk 
tjeneste. Kontor: 
Nordkjosbotn 

Interkommunal 
avtale Balsfjord, 
Lyngen, Storfjord  

Storfjords andel etter barnetall 
barnehage og grunnskole  

PP- tjeneste 
 

Nord – Troms Museum 
A/S 

Eid av 
kommunene i 
Nord Troms.  

Kr. 65 pr. innbygger  
Husleie til Halti på kr.36 116 

Museum for Nord 
Troms  

Den læstadianske 
menighet 

Årlig i 
budsjettvedtak 

Driftstilskudd Bedehuskapellet 
kr. 50 000 pr. år 

Kirkelige handlinger 



Nye tNye tNye tNye tiltak som er iltak som er iltak som er iltak som er foreslått fra Oppvekst og kultur. foreslått fra Oppvekst og kultur. foreslått fra Oppvekst og kultur. foreslått fra Oppvekst og kultur.     

Tiltakene som er med i Tiltakene som er med i Tiltakene som er med i Tiltakene som er med i Rådmannens forslagRådmannens forslagRådmannens forslagRådmannens forslag    er det ei hake bak.er det ei hake bak.er det ei hake bak.er det ei hake bak.    
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Budsjett – Helse- og omsorg, kap. 1.3 
 
 
1.0.  Budsjettrammer drift 2018-2021 
 
Konsekvensjustert budsjett for helse- og omsorg er på kr 67 660 524. I konsekvensjustert 
budsjett er det tatt høyde for alle politiske vedtak om økning, reduksjoner og eventuelle 
organisasjonsmessige endringer. Videre er det tatt høyde for reduserte/økte statlige 
overføringer, samt for pris- og lønnsvekst, samt varslede endringer i 
pensjonskostnadene. Tabellen nedenfor viser tildelte rammer i økonomiplanperioden. Netto 
ramme innbefatter Forebyggende avdeling, Behandlende avdeling og NAV. (Fordeling 
budsjettramme; Behandlende avdeling kr 39 108 213, Forebyggende avdeling kr 25 580 646 
og  NAV kr 2 971 665). 
 

Helse- og omsorg Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Sum inntekter  -23 751 212 -18 714 656 -16 614 656 -16 614  656 -16 614 656 

Sum utgifter  85 109 872 86 375 180 82 861 902 82 186 106 82 286 106 

Netto ramme  61 358 660 67 660 524 66 247 246 65 571 450 65 671 450 

 

1.1. Forhold som har betydning for budsjett 2018 
 
Regjeringens satsningsområde innenfor de frie inntekter  

• opptrappingsplan på rusfeltet  
• forebyggende tiltak barn, unge og familier for å ruste kommunene til 

barnevernsreformen   
 
Saker med særskilt fordeling i 2018 

• kr 245 000 – helsestasjon og skolehelsetjeneste  
• kr 392 000 – frivilligsentraler (tidligere egen tilskuddsordning)  

 
Annet 

• kr 250 000 - reduksjon i tilskudd ressurskrevende tjenester i 2017, samt tilsvarende 
reduksjon i 2018. Totalt kr 500 000,-. 

• reduksjon i integreringstilskudd pga at det i 2017 ble bosatt en flyktning i stedet for 
fem flyktninger, ikke lagt inn tilskudd for bosetting i 2018 

• bortfall av vertskommunetilskudd pga at asylmottaket er lagt ned 
• kr 650 000 tilskudd ressurskrevende bruker blir tilført kommunens ramme, og ikke 

direkte til helse- og omsorg  
 

 



Kommunale vedtak fra 2017 
• opprettelse av 50 % hjemmel renholds stilling  
• opprettelse av 60 % hjemmel dagaktivitets tilbud for personer med demens 
• års effekt lønn psykolog,   

 
 
 
 
 
 
 
1.2. Tjenesteområdet  
 
Tjenesteområdet Helse- og omsorg er delt inn i Behandlende avdeling og Forebyggende 
avdeling, ledes av to avdelingsledere. Tjenesteområdet omfatter følgende funksjoner:   
 
213 Voksenopplæring 
231 Aktivisering barn og unge 
232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste  
233 Annet forebyggende arbeid, helse (miljørettet helsevern mm.)  
234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede  
241 Diagnose, behandling og re- /habilitering  
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid  
243 Tilbud til personer med rusproblemer  
253 Helse og omsorgstjenester i institusjon (sykehjem og avlastningsbolig Skibotn)  
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende  
273        Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi  
275 Introduksjonsordningen  
 
2.0.  Sentrale utviklingstrekk 
 
Målet med samhandlingsreformens er bedre folkehelse og bedre helse- og omsorgstjenester på 
en bærekraftig måte, strategien er: 

• å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre.  
• at pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp nærmest mulig der de bor 
• at større andel av tjenester skal altså leveres i kommunen 

 
Andre utviklingstrekk:  

• større krav til ledelse- og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (ny 
forskrift)  

• de fleste utviklingstrekk og framskrivninger tyder på at morgendagens brukere blir 
flere enn før, de vil være i alle aldersgrupper og ha et mer sammensatt omsorgsbehov  

• betydelig økning i nye oppgaver og lovkrav for kommunen  
• antall innbyggere i yrkesaktiv alder går ned, både ansatte i helse- og omsorg og 

potensiell frivilligomsorg 
• lovkrav om spesialisering for allmennleger i kommunehelsetjenesten, innføring av 

nødnett samt krav om bakvaktsordning på legevakt 
• nasjonal opptrappingsplan rusfeltet, angir en styrkning av hele rusfeltet  
• endring i lov om psykisk helsevern  

� terskelen for tvangsinnleggelse og behandling er blitt høyere  



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

 
2.1. Utfordringer i Storfjord: 
 
Befolkningsframskriving  

� nedgang i antall barn, unge og voksne i yrkesaktiv alder  
� betydelig økning i aldersgruppa 67-89 år  

Brukere 
� henvisning av flere brukere i alle aldersgrupper (berører alle tjenester) 
� komplekse sykdomsbilder og sammensatte behov  
� pasienter med samtidige psykiske lidelser og rusavhengighet, krever tett oppfølging  
� flere pasienter med lett/moderate psykiske lidelser – som tidligere ble behandlet i 

poliklinikk skal nå behandles i kommunen  
 
 
 
Strukturelle utfordringer  

� mangler heldøgns omsorgstilbud både for eldre og for brukere med rus og psykiske 
lidelser, samt egnet avlastningsbolig for funksjonshemmede  

� mangel på boliger for ansatte og vanskeligstilte 
� tjenestetilbudene må samlokaliseres og samordnes bedre  

Rekruttere og beholde fagpersonell 
� aldersutfordring – høy avgang av helsepersonell 
� spesiell utfordring ifht å rekruttere sykepleiere/vernepleiere til sykehjem 
� ufrivillig deltid – for fagarbeidere og assistenter   

 

2.2. Befolkningsframskriving i Storfjord  



 

 

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

 Storfjord K-gr 6 Troms Landet u/Oslo 

Prioriteringer 2016 2016 2016 2016 

Nettodriftsutgifter pr. innbygger i kr, kommunehelsetjenesten 4 021 5 355 2 970 2 544 

Nettodriftsutgifter pr. innbygger i kr, i pleie- og omsorg 24 582 29 423 19 592 17 003 
Produktivitet/Enhetskostnader kommunale institusjoner     
Korrigerte brutto drifts utg, institusjon pr. kommunal plass * 1 443 778 1 124 894 1 105 726 1 090 185 

Produktivitet/enhetskostnader for hjemmetjenester     
Korrigerte brutto drifts utg, pr. mottaker av hjemmetjenesten kr 239 641 243 338 287 205 247 471 

*her er sykehjem og avlastningsbolig på samme funksjon 253     

 
 
 
 
 
 

3.0. Mål for helse- og omsorg 
 
Delmålene i helse- og omsorg tar utgangspunkt i strategi- og utviklingsdokumentet i Storfjord 
kommune. 
 
Hovedmål:  Helse- og omsorg skal ha riktig kvalitet og tjenesteproduksjon  
 
Delmål: 



1) Innbyggerne i Storfjord kommune skal få nødvendige, forsvarlige og kvalitetsmessige 
gode helse- og omsorgstjenester 

2) Innbyggerne i Storfjord kommunen skal kunne bo i egen bolig så lenge det er 
hensiktsmessig og forsvarlig   

3) Utarbeide en helhetlig helse- og omsorgsplan for 2018-2021 
4) Følge BEON*– prinsippet for omsorg på riktig nivå 
5) Styrke kompetanseplanleggingen, herunder å rekruttere og beholde personell 
6) Økt fokus på forebygging, tidlig innsats og egenmestring  

 
*BEON = Beste effektive omsorgsnivå, jf omsorgstrappa  
 

 
3.1. Veien videre 
 
Videre er det et mål om å følge opp den den politiske føringen som er vedtatt, en dreining fra 
institusjonsomsorg til hjemmebaserte tjenester. For å gjennomføre dette må alle nivå i 
omsorgstrappa styrkes. Hjemmebaserte tjenester må utvides til heldøgnstilbud. For å få dette 
til må alle tjenestene i helse- og omsorg ses i sammenheng, velferdsteknologi må tas i bruk, 
alle ressurser må utnyttes best mulig og den tverrfaglige innsatsen må økes ytterligere.  
 
Det må gjøres en vurdering på nårtid det skal tas i bruk nye sykehjemsplasser, og 
hjemmebaserte tjenester må dimensjoneres i henhold til dette. Psykisk helse og rusomsorgen 
må styrkes, samt at det foretas en omorganisering i tjenesten.  
 
Rehabilitering, forebygging og tidlig innsats må framover få et høyt fokus og prioriteres i alle 
deler av tjenestene.  Det er et mål for helse- og omsorgs tjenesten å fremme brukerens 
ressurser og egenmestring slik at de blir i stand til å klare seg selv i størst mulig grad, samt bo 
i eget hjem så lenge som dette er den beste løsningen. Videre må brukerstyring og 
pårørendestøtte være en naturlig del av helse- og omsorgstjenesten. Dette for å oppnå 
«pasientens helsetjenester». 
 

• Ny demensavdeling ved sykehjemmet ferdigstilles høst 2018  
• Valmuen ferdigstilles vår 2018 
• Det planlegges for bygging av 2 x 6 heldøgnsomsorgsboliger for eldre i Skibotn og 

Hatteng 
• I tillegg planlegges det for 3-4 boliger psykisk helse/rus samt en akutt leilighet på 

Hatteng 
• Det anses også som nødvendig å bygge en ny avlastningsbolig for funksjonshemmede 

i Skibotn, da i tilknytning til omsorgsboligene for eldre 
  
 
For å imøtekomme utfordringer og veksten i helse- og omsorg, sentrale føringer og lovkrav 
må kommunen for øvrig i enda større grad være åpen og positiv til samarbeidsløsninger 
interkommunalt.  
 

 

 



4.0. Tiltak 2018          

Tiltak lagt inn i Rådmannens budsjettforslaget: Kostnad (kr) 

Engangstiltak Behandlende avdeling   
Andre driftsutgifter* 200 000 
Styrking hjemmetjenesten  334 000 
*  differanse fra opprinnelig ønsket tiltak kr 584 000  
Ekstrahjelp sykehjem  300 000 
Varige tiltak – Behandlende avdeling  
Bemannet legevakt med hjelpepersonell  110 000 
Interkommunal legevaktsentral        106 418 

  
Engangstiltak Forebyggende avdeling   
Andre driftsutgifter** 200 000 
** opprinnelig ønsket tiltak kr  627 100  
Varige tiltak – Forebyggende avdeling:    
Økt behov for tjenester omsorgen for utviklingshemmede  459 000 
Økte kostnader pga høyesterettsdom 120 000 
  
 
 

Forslag til omdisponering av ressurser i Rådmannens budsjettforslaget: 

60 % vaktmester hjemmel omdisponeres fra drift til helse- og omsorg  
Dersom det ikke bosettes flere flyktninger overføres 20 % hjemmel fra 
flyktningkonsulent hjemmel til psykisk helse og rusomsorgen 

 
 
Tiltak som ikke er lagt inn i Rådmannens budsjettforslaget:  Kostnad (kr)  

Behandlende avdeling   
Økning fritidskontakt  100 000 
Styrkning hjemmetjenesten i hele økonomiplanperioden 584 000 
  
Forebyggende avdeling   
Leie av  tjenestebil, rusomsorgen/psykisk helse 70 000 
100 % Ungdomskontakt  649 100 
Ekstrahjelp psykisk helse og rusomsorgen  427 100 
Økt grunnbemanning psykisk helse og rusomsorgen  154 700 
Transport til/fra ungdomsklubb 60 000 
Dagtilbud for personer med demens – driftskostnader  108 700 

 
 
Hatteng, oktober 2017 
 
 
Anne-Lena Dreyer, Anne Rasmussen  
- avdelingsledere-  



NAV Storfjord - SOSIALTJENESTEN 
 
NAV Storfjord sin kommunale budsjettramme skal ivareta kommunens oppgaver etter lov om 
sosiale tjenester i NAV. Loven omfatter forebyggende virksomhet, de individuelle tjenestene 
opplysning, råd og veiledning, økonomisk stønad, midlertidig botilbud, individuell plan og 
kvalifiseringsprogram. 
 
I budsjettrammen er det forutsatt at følgende tiltak videreføres i budsjettåret 2018: 
40 % stilling integreringsarbeid. Stillingen skal bidra til å understøtte introduksjonslovens 
målsetting om å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og 
samfunnslivet.   
 
For 2018 har NAV Storfjords kommunale tjenester følgende mål: 

- Deltakere i det kommunale kvalifiseringsprogrammet skal fullføre og komme i arbeid 
eller aktivitet. Kvalifiseringsprogrammet er et av NAVs viktigste virkemiddel mot 
fattigdom.  

- NAV Storfjord skal kartlegge, forebygge og redusere barnefattigdom for å sikre barns 
velferd og inkludering i kommunen.   

- NAV Storfjord skal stille vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk sosialhjelp. 
Dette vil primært gjelde stønadsmottakere som er under 30 år og som ikke har 
helsemessige hindringer for aktivitetsplikt.  

- NAV Storfjord skal bidra til arbeidsretting av introduksjonsprogrammet for å styrke 
nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet og deres 
økonomiske selvstendighet. 
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Budsjett – Næring  

 

Kapittel 1.4 har en ramme for 2018 på kr  744.229. 
 

Status 
Næringsenheten vil i 2018 være bemannet med: 
100% rådgiver innen jord, skog, fiske og utmark 
100% næringsrådgiver vikariat  
100% internasjonal koordinator   

Rådgiverne arbeider utadrettet mot næringene i kommunen, samt med et bredt spekter av 
utviklingsoppgaver. I tillegg arbeides det videre med eksternt finansierte prosjekter innenfor 
reiseliv og internasjonalt samarbeid gjennom internasjonal koordinator og samarbeidet med Visit 
Lyngenfjord.  
 

Mål 2018: 

Tverrfaglig planarbeid: 

Revidere strategisk næringsplan. Småkommuneprogram med egen tiltaksdel for tverrfaglig 
utviklingsarbeid i Storfjord kommune ble avsluttet 2017. Fremover vil utviklingsarbeid i 
kommunen tas ut av næringsplan og tas inn i kommuneplanens årlige handlingsdel (budsjett og 
økonomiplan/ledergruppas strategiske utviklingsplan). 

Deltakelse i arbeid med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel. Strategisk næringsplan og 
tverrfaglig utviklingsarbeid må ses i sammenheng med samfunnsdelen.  

Tett samarbeid med jord, skog, utmark og landbruk i revisjon av næringsplan hvor landbruk og 
utmarksnæringer må få en sentral plass.  Utvikling av «nye utmarksnæringer» knyttet til reiseliv 
gjør det særlig viktig at vi har strategi for disse. 

Ferdigstillelse av regional strategisk næringsplan for Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og 
Tromsø kommune. Involvering i Storfjord kommune gjennom blant annet arbeid med planer 
som nevnt ovenfor. 

Tettere tverrfaglig samarbeid internt, særlig for samarbeid mellom plan og næring. 

  

Reiseliv:  

Sertifisering av regionen som bærekraftig reisemål gir tydelige også for kommunenes rammer for 
reiselivsutviklingen.  Tilrettelegging for naturbasert reiseliv og finansieringsordninger for 
infrastruktur er viktig.  I samarbeid med kulturavdelingen er det utarbeidet et pilotprosjekt for 
dette med kr 200 000 i tilskudd fra næringsfondet. Avdelingen arbeider med fullfinansiering av 
prosjektet.  

Arbeide for lokal næringsutvikling basert på den store nordlys-trafikken i kommunen. Avklaring 
av tilgjengelig areal for reiselivet er del av dette arbeidet. 

Videreføre engasjement i Visit Lyngenfjord.  



    

Jord, skog, utmark og landbruk: 

Få systemer, maler og oversikt over de ulike fagfeltene 

Full opprydding i viltforvaltning 

Oppfølging av bo- og driveplikt 

Oppdatering av gårdskartet i Storfjord kommune 

Revisjon av skuterløyper 

Få til bedre tverrfaglig samarbeid på saker vedrørende fradeling, omdisponering mv. 

 

Nordkalottens Grensetjeneste:  

Arbeide for at den ordinære virksomheten i   Nordkalottens Grensetjeneste får en fast bevilgning 
fra 2019. Arbeide for økt (midlertidig) finansiering av den ordinære virksomheten i 2018, slik at 
NK-GT får nødvendige personellressurser (per i dag 25% i den kommunale delen). Behovet er 
en 100%-stilling. 

Tjenesten har i tillegg en fast 100% stilling gjennom øremerkede midler fra NAV (Arbeids- og 
velferdsetaten). 

Arbeide aktivt med regionale og nasjonale myndigheter i grensehindersaker 

Sikre gjennomføringen av Interreg-prosjektet «Nordkalottens Grensetjeneste – 
Næringslivsveiledning» med en målsetting om etablering av denne tjenesten som et permanent 
tilbud. (innebærer 1-2 kompetansearbeidsplasser) 
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PlanPlanPlanPlan----    og driftsetatenog driftsetatenog driftsetatenog driftsetaten, Kap. 1.6 og 1.7, Kap. 1.6 og 1.7, Kap. 1.6 og 1.7, Kap. 1.6 og 1.7    

____________________________________________________________________________________________________________________________________    
    

1. Generelle og gjennomgående mål for Plan- og driftsetaten 

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

 

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

• Holde de ansatte faglig oppdatert med kompetanseheving innen sine ansvarsområder. 
 

• Oppgradering og renovering av VA nettet inkludert renseanleggene.  
 

• Vedlikehold av bygningsmassen – synliggjøre etterslepet for politikerne 
 

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

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

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

 
2. Status 
 
Plan- og driftsetaten har siste år hatt en grundig gjennomgang av det etaten forvalter av kommunale 
bygg, kommunale veier, trafikksikkerhet samt vann og avløp. Dette har vært et omfattende arbeid, og 
det utarbeidet rapporter knyttet til de respektive områdene. 

I 2017 har vi hatt fokus på ansattes kompetanse, og det har i den sammenheng bl. annet blitt arrangert 
en interkommunal kursdag innen deler av plan- og bygningsloven. Her var det Storfjord kommune 
som tok initiativet og kurset ble arrangert på rådhuset. 

Vi har et stort etterslep på flere sektorer, og det er i budsjettet for 2018 ikke lagt opp til noe økninger 
på forebyggende vedlikehold i driftsbudsjettet. Budsjettene fra tidligere år også i år med få unntak blitt 
videreført. 



I forkant av arbeidet med budsjett 2018, har det også i år vært sett på fordeling av vaktmester- og 
renholds resurser ut på de ulike ansvarene. Dette har medført at disse er fordelt ut med ulike 
prosentsatser på de ulike arbeidsoppgavene som etaten driver. Dette vil være et veiledende tall, og det 
vil alltid være slik at ressursfordeling i forbindelse med oppgaveløsning skjer ut i fra behov.  
 

 

 

Organisering av plan-  driftsetaten 

 
 
3. Hovedutfordringer 
 
En av hovedutfordringene som kommunen har er driftsmessig å ivareta investert kapital innenfor bygg 
og anlegg.  I 2017 hadde plan- og driftsetaten revisjon innen området. Det har i etterkant av denne 
vært gjort en kartlegging av teknisk status for alle kommunale bygg. Avvikene her, og kostanden med 
oppgradering, er tatt inn i vårt forslag til budsjettbehandlingen.  
 
Det er viktig at politikerne som bevilgende myndighet får kjennskap til de utfordringene som ligger 
foran oss i forhold til etterslepet på vedlikehold på kommunale bygg og anlegg. Etter å ha vært innom 
Robek flere år har blant annet vedlikehold vært en salderingspost.   
 
Driftsbudsjettet må på sikt oppjusteres gjennom økte rammer. Det er etter flere år med lite 
handlingsrom få muligheter igjen for interne omdisponeringer. Det er ikke lagt til grunn i budsjettet 
noen økte utgifter som f. eks. prisstigning, og det gjør det er krevende ved for eksempel kjøp av varer 
og tjenester.  
 
Det er i plan og driftsetaten et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og i tillegg er det stor grad av 
publikumskontakt med innbyggere og andre etater. Vi kan nevne midlertidige kartforretninger, 
arealplaner, reguleringsplaner, vann og avløp, vedlikehold, kommunale bygg, kommunale veier, 
prosjektstyring, investeringer, brannteknisk, renholdstjenester, vaktmestertjenester etc.  
 
Plan- og driftsetaten er i mange sammenhenger kommunens «ansikt utad», og som bidrar for å 
tilrettelegge for utvikling i kommunen. Vi håndhever mange særlover, som i sin konsekvens har stor 
innflytelse på folks hverdag. Plan- og driftsetaten har tett kontakt med sektormyndigheter som 
Fylkesmannen, NVE, Statens vegvesen o.l. samt at vi har stor publikumskontakt. Vi skal balansere 
lovens krav mot publikums og mange ganger kommunens ønsker.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Rådmannens budsjettforslag for Plan- og drift 
 
4.1 – Hovedoversikt driftsbudsjett 2017 
Driftsbudsjettet, kapittel 1.6 og 1.7, ligger som eget vedlegg (1).  

 
 
4.2 Nye tiltak som er tatt med i rådmannens budsjettforslag  
Tiltakene er beregnet for 2018.  
 

 2018 
Forslått 

tatt med 

Kapittel 1.6 og 1.7 som gir reduserte utgifter   

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

 x 

   

 
 

 2018 
Forslått 

tatt med 

Kapittel 1,6 og 1,7 som gir økte kostnader  989 558  

Arbeidstøy brann 75 000  

Driftsoptimalisering Oteren renseanlegg 120 000  

Prosjektstilling 594 000 x 

Full finansiering av boligkonsulent 30 000  

Administrering av aktivitetsplikt sos hjelp 48 970  

Utvide vaktmesterstilling far 80- til 100 % 91 324  

Vei vedlikehold ny vei finnlandskrysset Olderbakken Skibotn 30 264  

 

5. Opplysninger om tjenestene 

5.1 Kommunale veier 



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

Generelt er det flere veier som burde vært rusta opp da standarden er i ferd med å bli enda dårligere 
etter gjentatte høvlinger over år. Flere steder er det ikke tilstrekkelig med nytt topp dekke, men store 
deler av veikroppen må oppgraderes. Kommunale veier ligger også inne i investeringsprogrammet for 
2018-2021. 

 
 
5.2 Vann og avløp 
Storfjord kommune har et VA nett som i flere deler av kommunen er moden for utskifting. 
Vannbehandlingsanleggene er også utdaterte, og disse er i skrivende stund ute på anbud. Vår folk har 
også i 2017 vært på mange utrykninger knyttet til lekkasjer på rørnettet. Det er også mange 
utrykninger på tett avløp.  
 
I 2017 vil det bli lagt nye rør i et strekk på ca. 400 m i området Tverrdalen. I tillegg blir det skiftet en 
vannkum med ventil på samme strekket. Det er også blitt lagt opp nytt vann og avløp fra 
industriområdet på Oteren frem til «Hansen skogen». Det er også ført rør under E6 i samme området.  
Det er nå mulig for abonnenter i dette området av Oteren å knytte seg til offentlig avløp. 
 
I 2017 hadde vi en gjennomgang/revisjon av vann og avløpsnettet. Med denne er det også satt opp 
avvik med et kostnadsoverslag. Ut fra dette må det i årene som kommer gjøres utbedringer både på 
renseanleggene og på ledningsnettet. Dette er medtatt i forslag til investeringer i 
økonomiplanperioden. 
 
Kommunen bruker UMS varsling (varsling pr. telefon med tale eller sms) for å varsle innbyggerne om 
arbeid på vann- og avløpsledninger, kokepåbud m.m. Dette fungerer svært godt.  
 
Avgiftsnivået for vann og avløp (VA): 
Gebyrene vil bli øket fra 2017 til 2018 for å ta hensyn til prisvekst samt at en hensyntar de 
investeringer so er gjort på VA-nettet i 2017. 
  
I investeringsplanen for perioden 2018-2021 er det mange prosjekter som ligger inne under VA- 
området. 
 
5.3 Kommunale bygg 
Driftsbudsjettet knyttet til vedlikehold av kommunale bygg er lavt, og det er stort etterslep som skal 
tas inn. Det er imidlertid et fokus på dette, og også på hele organiseringen av boligforvaltningen i 
Storfjord kommune. Det bygges nye boliger, og flere står for tur. Forvaltningen generelt av kommunal 
bygningsmasse er satt på sakskartet, og dette fokuset vil bli videreført i planperioden. Med dette må en 
etter hvert også øke rammene for drift og vedlikehold av byggene. 
 
Det er gjort en omfattende kartlegging av tilstanden på all bygningsmasse. Denne rapporten foreligger 
og er presentert for politisk utvalg. Avvikene som her kom frem er foreslått tatt med i investeringsplan 
for neste planperiode. Dette er nå synliggjort for politikerne. Problemet vårt er at vi pr i dag har får få 
vaktmestre for å ivareta det forebyggende vedlikeholdet. Vi klarer rett og slett ikke å «nå over» alle 
bygg og installasjoner. Her har vår etat kalkulert med at det vil kreve to nye stillinger for å kunne ha 
en tilfredsstillende forebyggende vedlikehold av eksisterende bygningsmasse. Så vet vi at det bygges 
flere bygg og nye anlegg både på VA og vei som krever forebyggende vedlikehold. 
  
Det ble av kommunestyret i sammenheng med budsjett 2017 bevilget penger til boligbygging i eget 
regi. I den sammenheng er det nå planlagt et nytt bygg med lokasjon på Oteren (Vernatomta) samt på 



Brenna. Oppstart av prosjektet på Oteren er gjennomført mens det på Brenna er uavklart da det er en 
disputt vedr. tomtealternativet. 
  
5.4 Oppmåling  
Det har også i 2017 vært et stort press på innløsningssaker av festetomter hvor Statskog er grunneier. 
Vi ser imidlertid nå en nedgang. Det «rushet» Statskog skapte gjorde at det ble vanskelig å få ned vårt 
egentlige etterslep. Disse sakene kom da på toppen av det vi har av andre saker, samt etterslep knyttet 
til midlertidige kartforretninger som ikke er fullført. Ferdigstillelse i arbeidet vil ha fokus også i 2018. 
 
Det er leid inn hjelp til oppmåling i 2017. Vi fikk med dette om-matrikulert Brennafeltet, målt opp 
Sommersetlia boligfelt, Stormyra boligfelt samt et privat felt.  
 
 
 
5.5 Feiing, brann og redning 
Storfjord kommune er i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven og Forskrift om organisering og 
dimensjonering av brannvesen pålagt å ha et brannvesen som skal være innsatsstyrke i forbindelse 
med brannsituasjoner, og bistå med innsats ved andre akutte ulykkessituasjoner. Kommunens 
oppgaver etter brannvernlovens § 11 kan helt eller delvis overtas av et annet brannvesen, jf. § 15. 
Kommunene skal sikre at brannvesenet er organisert og bemannet med personell som har tilstrekkelig 
kompetanse i forhold til de oppgaver de er tillagt. 
 
Storfjord kommune gjorde i 2013 en avtale med Tromsø kommune om brann- og feiertjenester. 
Før utløpet av hvert kalenderår skal det utarbeides et forslag til forebyggende plan over neste års 
brannforebyggende aktivitet i kommunen. Forslag til plan utarbeides av forebyggende avdeling i 
Tromsø Brann og redning.  
 
 
Feiertjenesten 
Tromsø Brann og redning skal utføre de arbeidsoppgaver som Storfjord kommune er pliktet til 
gjennom kap. 7 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.  
 
Lokale forskrifter: 

Lokale forskrifter skal politisk behandles med vedtak før de settes i verk. Det er derfor lokale 
forskrifter som danner premisser for praksisen for kommunens feiing. Den 1.1.2007 ble det innført 
behovsprøvd feiing og fra samme dato innførte Storfjord kommune lokal forskrift for feiing og tilsyn 
(FOR 2006-12-13 nr 1691: Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr for 

gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Storfjord kommune, Troms). 

Denne forskriften er hjemlet i brann og eksplosjonsvernloven § 28 og i forskrift om 
brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7-3. 
 
Praktisering av feiing kontra avgiften på utført feiing i lys av selvkostprinsippet: 

Forskriften åpner for at kommunen kan feie piper ut fra behov, men som minimum hvert 4. år. 
Kommunestyrets vedtatte lokale forskrifter åpner for at gebyr innkreves selv om feiing og tilsyn ikke 
utføres hvert år for alle husstander, samt i følgende tilfeller: 

1. Feier ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er nødvendig 
2. Feier etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har tilfredsstillende adgang til 

fyringsanlegg, fordi eier eller leietaker ikke har vært til stede, eller lagt forholdene til rette for 
adkomst til fyringsanlegget. 

3. Kommunen har etablert ordning med periodevis (årlig) innkreving av gebyr med hensyn til et 
rasjonelt innkrevingssystem, og at lovbestemt feiing og tilsyn foregår etter en rullerende plan. 

Dette er utgangspunkt for praktisering av feiing. 



 
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 Dekningsgrad 
2011 257,1 % 
2012 79,1 % 
2013 75,9 % 
2014 99,2 % 
2015 96,6 % 
2016 103,5 

 
Som tabellen ovenfor viser har vi de siste tre år vært noenlunde i balanse vedr. selvkost på feiing. Det 
ble i 2015 gjort en avsetning til fond på kr. 88.355,- Dette er gjort for å kunne imøtekomme 
svingninger i inntekter og utgifter. Selvkostområdet feiing vil ha mindre omfang enn for andre 
selvkostområder som f.eks. vann og avløp. Storfjord kommune krever inn feiegebyr iht. avtalen med 
Tromsø kommune. I tillegg legges administrasjonskostnader inn i gebyrgrunnlaget, dette iht. 
selvkostprinsippet.  
 
 
6. Investeringsprogrammet for 2018 - 2021  
Fullstendig versjon av investeringsprogrammet er vedlagt. 
Samlet de største tiltakene/prosjektene som videreføres og startes 2018 
 
Prosjekt 2018 2019 

Gjenoppbygging av Valmuen 14 056 000  

Ny dementavdeling Åsen 20 715 000 3 000 000 

Kloakkrenseanlegg Skibotn 5 000 000 9 000 000 

Svømmebasseng Hatteng skole 2 000 000  

SD overvåkingssystem vann og avløp 2 300 000  

Oppgradering filter/UV-anlegg på alle 3 vannverk 2 700 000 1 300 000 

Boligbygging i eget regi 12 250 000  

Kunstgressbane Hatteng 4 730 000  

Infrastruktur boligtomter Hatteng 2 000 000 2 000 000 

Asfaltering ihht asfalteringsplan 3 500 000 3 500 000 

Asfaltering Oterbakken inkl. lys 2 000 000  

Utvidelse av Skibotn kirkegård 5 800 000  

Ny avlastningsbolig Skibotn 2 250 000 2 250 000 

Omsorgsboliger eldreomsorg med mulighet for heldøgns tjenester 5 000 000 10 000 000 

Omsorgsboliger rus/psykiatri med mulighet for heldøgns tjenester 6 000 000 6 000 000 



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

 

 

Trond Arne Hoe 
Plan- og driftssjef 

27. oktober 2017 
 


