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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2020/45 -11 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Klara Steinnes 

 Dato:                 18.11.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
62/20 Storfjord formannskap 25.11.2020 

 

Referatsaker formannskapet 25. november 

 
 

 

Referatsaker 
1. Fra skatteoppkreveren - periodisk oppgjør oktober 2020 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Sakene ble referert. 
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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2019/72 -50 

Arkiv: 140 

Saksbehandler:  Willy Ørnebakk 

 Dato:                 18.11.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
63/20 Storfjord formannskap 25.11.2020 
 Storfjord kommunestyre  

 

Oppfølging av sak Organisasjonsjustering 2020 - ressurser til ledelse 

 
Henvisning til lovverk: 
 
 
 

 

Saksopplysninger 
 
Kommunestyret behandlet i juni-20 sak Organisasjonsjustering 2020 og gjorde et enstemmig 
vedtak i saken. 
I vedtaket bes det om rapportering på ressurser til ledelse før og etter organisasjonsjusteringen 
samt en gjennomgang og harmonisering av lederavtaler : 

 Administrasjonen av Storfjord kommune skal etter organisasjonsjusteringa ikke ha flere 
ledere enn tidligere. 

  Alle lederavtaler gjennomgås og harmoniseres. Det er et mål å kun bruke nødvendige 
ressurser på ledelse.  

 
 
Lederavtaler 
 
Mal for lederavtaler er vedtatt i partssammensatt utvalg (ADM) i 2014.  
Alle lederavtaler følger samme mal.  
 
 
Ressurser til ledelse 
 
Det presiseres at tallene i denne rapporteringen omhandler ressurser hvor det både inngår ledelse 
og administrasjon (drift og utvikling). 
Fagområder som er flyttet til annen etat kommentert i merknadsfeltet.  
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Enhet Gammel org % Ny org % Merknad 
Sentraladm 300 300 Rådmann, personal, 

økonomi 
Oppvekst 650 510 Kommunalsjef, 

kulturskole, 
barnehager, skoler. 
 
(Barnevern flyttes til 
Helse og omsorg) 
(Språksenteret flyttes 
til Utvikling) 

Helse og omsorg 615 600 Kommunalsjef, 
enhetsledere, 
tjenesteledere. 
 
(Barnevern flyttet fra 
Oppvekst - ledes av 
enhetsleder) 
 
(I tillegg :IKS lege-
tjeneste - reduksjon 
fra 70% til 50%) 
 

Miljø, drift, 
beredskap 

300 200 Kommunalsjef, 
renhold, formann, 
brann. 
 
(Stillingshjemmel 
flyttet til Utvikling) 

Utvikling 0 200 Kommunalsjef, 
Språksenteret. 

Sum 1865 1810  
Reduksjon  55 Reduksjon ledelse 

legetjeneste 20% 
kommer i tillegg 

    
 
 
 
 

Vurdering 
 
Det er i sommer og høst gjort rekruttering og innplassering i hht ny organisasjonsplan. 
Rekrutteringen har foregått både gjennom ekstern og intern utlysning. 
 
Organisasjonsjusteringen er gjennomført etter den vedtatte planen. Resultatet er samlet færre 
ressurser til ledelse, og bedre organisering for samordning, utnyttelse av kompetanse og 
utnyttelse av tilgjengelig kapasitet.  
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Rådmannens innstilling 
 
Saken tas til orientering. 
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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2015/1052 -24 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Willy Ørnebakk 

 Dato:                 18.11.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
64/20 Storfjord formannskap 25.11.2020 
 Storfjord kommunestyre  

 

Plansamarbeid i Nord-Troms - orientering om framdrift 

 
 
Vedlegg 
1 Statusrapport og utdrag av referat fra KDU 14.10.20 - plansamarbeid 
2 Plansamarbeid i Nord-Troms - orientering om framdrift 
 

Saksopplysninger 
Etter langt forarbeid og utredninger ble «Nord-Troms plankontor» startet opp i 2012 i egne lokaler 
lokalisert på Storslett. Tiltaket ble organisert som et 3-årig prosjekt med tilskudd fra Troms 
Fylkeskommune. Samarbeidet ble avsluttet i 2015, men ganske fort kom det opp spørsmål om å 
gjenoppta dialogen. Etter forarbeider i de forskjellige fora som omfattes av regionrådsparaplyen ble 
det fremmet sak til politisk behandling i Nord-Troms kommunene vinteren 2018-2019. 
 
Storfjord formannskap gjorde følgende vedtak 07.11.18 : 
Storfjord formannskap stiller seg positive til å vurdere gjenopptaking av et forpliktende 
plansamarbeid i Nord-Troms.  
Det nedsettes ei arbeidsgruppe bestående av fagfolk fra alle Nord-Tromskommunene, som utreder 
innhold og organisering av et fremtidig plansamarbeid/plankontor.  
Det tas utgangspunkt i evalueringsrapporten av Nord-Troms Plankontor, erfaringer, rapporter om 
organisering av plansamarbeid m.m. 
 
Alle Nord-Troms kommunene gjorde likelydende vedtak, og Kåfjord kommune søkte deretter 
Fylkesmannen om prosjektskjønnsmidler for arbeidet. Søknaden ble innvilget, og arbeidet går nå inn 
i en utredningsfase.  
 
Det vises til vedlagte søknad og til vedlagte statusrapport.  
 
Etter tidsplanen vil utredningene bli lagt fram for politisk behandling i 2021. 
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Rådmannens innstilling 
 
Saken tas til orientering. 
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STATUSRAPPORT FORPROSJEKT 

MULIG INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNEN ET ELLER FLERE OMRÅDER: 
PLANLEGGING, OPPMÅLING, DELING OG BYGGESAK 

 
Fra oktober 2012 til desember 2015 var Nord-Troms plankontor i drift. Plankontoret var et interkommunalt 
samarbeid etter den daværende kommunelovens § 27. Samarbeidet bestod av kommunene Kvænangen, Nordreisa, 
Skjervøy, Kåfjord og Storfjord. Plankontoret var organisert som et treårig prosjekt med støtte fra Troms 
Fylkeskommune før det skulle overføres til ordinær drift om det var ønsket. Hovedoppgaven til plankontoret var å få 
på plass arealplaner for de fem samarbeidskommunene innen prosjektperioden.  
 
Plankontoret ble avviklet 31.12.2015 da kommunestyrene i Kvænangen, Kåfjord og Storfjord vedtok å trekke seg ut 
av samarbeidet. Da bestemte også de resterende kommunene seg også for å avslutte samarbeidet og plankontoret 
ble nedlagt.  
 
Det er nå fire år siden plankontoret ble avviklet. Siden den gang kommunene i Nord-Troms utført sitt planarbeid 
gjennom egne ansatte og innkjøp av konsulenttjenester. Det har vist seg at problemene som eksisterte før 
plankontoret ble etablert, fort returnerer når det avvikles. Flere kommuner har i ettertid slitt med å få tak i 
kompetanse på planarbeid. Noen har gitt opp å skaffe seg kompetansen og kjøper alt via konsulenter, andre har 
delvis egen kompetanse. Flere må allikevel ty til konsulenthjelp for å kunne utføre de lovpålagte oppgavene. Man 
ser at kommunene i dag er sårbar for sykefravær og permisjoner.  
 
Temaet felles plankontor eller plansamarbeid er forankret i regionrådet, og det ble her vedtatt å utrede et nytt 
samarbeid. Felles utkast til politisk behandling ble sendt tidlig 2019, og disse ble vedtatt i alle 
samarbeidskommuner.  KDU (kommunedirektørutvalget) har kjørt prosessen videre, og er da i et løp som beskrives 
i dette dokument.  
 
Vedlagt er søknaden på prosjektsskjønnsmidler. Denne er innvilget av Fylkesmannen. Estimert kostand for 
prosjektet er satt til kr. 1 700 000. Her har Fylkesmannen gått inn med kr. 850 000. Foreløpig fordeling av 
resterende kr. 850 000 er medtatt i søknaden. 
 
Vedtaket under viser at mandatet er klar, og det er nå en prosess med å ansette en prosjektleder. Det er også 
fastsatt i mandatet at en endelig rapport skal foreligge fra prosjektgruppen og være klar til politisk behandling i 
junimøtet 2021. Det vil også bli en eller to statusrapporter som legges frem for politikerne ila. prosjektperioden.  
 
I tillegg til medlemmer fra hver kommune vil det bli valgt en representant fra tillitsmannsapparatet (felles for alle 
kommuner) som fast deltager i prosjektgruppa. 
 
 
 
 
UTDRAG AV REFERAT FRA KDU-Møte14. OKTOBER - 50/20 PLANSAMARBEID I NORD-TROMS –
 OPPSTART ARBEID I RESSURSGRUPPE(R).   
  
Vedtak:   
I møte 8. oktober, der også Fylkesmannen deltok, ble søknaden om prosjektskjønnsmidler for plansamarbeidet 
gjennomgått. Denne er innvilget av Fylkesmannen som omsøkt på kr. 850 000.   
  
Det var her diskutert videre fremdrift med utreding av et plansamarbeid og der en eller flere ressursgrupper eller 
arbeidsgrupper går gjennom mulige modeller for å få til et samarbeid i Nord-Troms. Når en nevner en eller flere 
grupper, henger dette sammen med at det er flere fagområder som er med i «søknaden». Byggesak, deling og 
oppmåling og kart er også aktuelle fagområder for interkommunalt samarbeid.  
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Problemstillingen med et plansamarbeid er blant annet hvilken organisering det kan bli snakk om. Skal det være et 
felles kontor der alle planleggere er samlokalisert, eller skal en legge opp til en mer desentralisert modell der 
planleggere sitter i sine respektive kommuner, men har faste Teams-møter og/eller fysiske møter på et kontor.  
  
Løsningen som ble avsluttet i 2015 var et felles kontor der alle planleggere var samlet, lokalisert i Nordreisa. Det 
har skjedd mye siden 2015. Møter via Skype eller Teams har blitt mer regelen enn unntaket det siste halvåret og har 
fungert godt. Mange har i denne perioden med Covid-19 benyttet hjemmekontor og jobbet herfra på de 
fleste plattformer en jobber på fra sitt eget kontor.  
  
I søknaden er det et avsnitt om «Utredninger og avklaringer». Dette avsnittet er omfattende og må ses på av 
arbeidsgruppen når den tid kommer. Prosjektgruppens mandat er å i første omgang kartlegge status på plansiden i 
kommunene og de ressurser som finnes, samt å frembringe forslag til alternativene om samarbeid. Prosjektgruppen skal også 
vurdere andre mulig samarbeidsområder enn de som tidligere er nevnt.   
  
Av hensyn til tidspresset har det vært gunstig at prosjektleder kan rekrutteres internt i en av kommunene. 
Alternativet med å lyse dette ut er diskutert og vil være løsningen hvis vi ikke klarer en intern rekruttering. TAH og 
JHS gis fullmakt til å forespørre EP om prosessledelse på timebasis inntil utlysning er avklart for å 
sikre umiddelbar fremdrift. Det settes et mål om å ha prosjektledelse på plass til årsskiftet 20/21.  
  
I møte 8. oktober orienterte Fylkesmannen om et likelydende prosjekt som kjøres i Finnmark. Denne hadde også i 
seg flere fagområder, men ikke de samme områdene vi nå utreder.  
  
Notatet de her brukte er her gjengitt og delvis tilpasset vårt prosjekt.  
  
Gruppeinndeling og organisering  
  
Styringsgruppen: KDU Nord-Troms + repr. Fra Fylkesmannen (har vi et navn?)  
Vertskommune: Kåfjord  
  
Prosjektgruppe   

o Kåfjord (vertskommune): Gunn Andersen / Bendik Fanghol  
o Skjervøy: Kjell Ove Lehne  
o Nordreisa: Dag Funderud  
o Kvænangen: Jan Inge Karlsen  
o Lyngen: Daniel Høgtun  
o Storfjord: Oddbjørn Nilsen  
o Repr. fra Fylkesmannen:   
o Tillitsvalgt – oppnevnes av prosjektgruppa  

  
Prosjektgruppen nedsettes så snart som mulig, og med månedlig rapportering til styringsgruppa. 
Første rapporteringsfrist senest 27. november 2020. Plansamarbeidet settes som sak i alle faste møter i KDU.  
  
Mandat: Prosjektgruppen nedsettes for å kartlegge planstatus og planutfordringer i kommunene, herunder vurdere en eventuell 
samordning av regional planstrategi og etablering av et felles plankontor. Denne gruppen utreder også om det er behov for flere 
grupper som da skal dekke de andre fagområdene eller om vi skal ha en gruppe som takler alle områdene.    
   
 
 
Arbeidsgrupper:   
Kan etableres i for eksempel kommunene, eller på tvers innen fagområder. Arbeidsgruppene settes sammen av 
kommunalsjefer, planleggere, andre ledere og evt. andre nøkkelpersoner fra kommunene.   
  
Tillitsvalgte:  
Melding om vedtak til tillitsvalgtgrupper v/ TAH. Tillitsmannsapparatet må koples inn så tidlig som mulig og muligens sitte som et 
fast medlem i arbeidsgruppen. Det jobbes i første møte med forslag til deltakere i prosjektgruppen. Møtet bør avholdes så snart 
som mulig.    
  
Sende mandat og prosjektbeskrivelse + politiske vedtak (likelydende i alle kommuner)  
  
  
Avtale milepæler og kommunikasjon så info blir lik til alle kommuner.  
Januar: underveisrapport/status fra prosjektet som legges fram for politikere.  
  
Arbeidsgruppen(e) bør ha en leder med ansvar for kontakt mot prosjektleder 
og KDU (kommunedirektørutvalget). Arbeidsgruppene avgjør selv behov for møter og arbeidsform. Det forventes skriftlig 
rapportering på mandatpunktene nedenfor.   
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Gruppene må rapportere innen fristen 27. november så langt de har kommet. Vi legger deretter opp til en fremdriftsplan der vi 
har et felles saksframlegg til kommunestyrene i junimøtene 2021.     
  
Evt. uklarheter eller vanskelige mandatpunkter drøftes med 
prosjektleder. Kommunedirektørene, kommunalsjefene og Fylkesmannen vil kunne svare på evt. spørsmål.   
  
Prosjektgruppen vil initiere oppfølgende prosesser i 2021 for å utvikle strategier og rammer for et helhetlig samarbeid på de ulike 
områdene.   
  
  
Mandat for prosjektgruppen  
  
Nedenfor følger en konkretisering av hva arbeidsgruppene skal beskrive og vurdere. Oppdraget er delt inn i en beskrivende del, 
en vurderingsdel og en tilrådning/løsningsdel.   
  
BESKRIVENDE DEL    
Prosjektgruppen skal beskrive viktige kjennetegn ved dagens oppgaveløsning i de fire kommunene:     

 Oversikt over dagens oppgaver som inngår i mandatområdet (oppgavebeskrivelse)    
 Dagens organisering, herunder organisatorisk tilhørighet, ledelse og bemanning inkl. oversikt over dagens  
       kapasitet (årsverk) i de enkelte kommuner   
 Bruk av IKT-løsninger og evt. avhengighet til andre tjenester i eller utenfor kommunen   
 Dagens system for kompetanseutvikling blant ledelse og ansatte, forekomst av fagnettverk og   
       kursmuligheter   
 Oversikt over samarbeid med andre kommuner og evt. kjøp av tjenester fra private leverandører   
 Annen relevant nøkkelinformasjon om dagens tjenester, som pågående prosjekter, evalueringer,  
       endringsplaner, samarbeid med fylkeskommunen, tilsyn fra statlig myndighet etc.   

  
VURDERINGSDEL   
Prosjektgruppen skal gi sin vurdering av følgende:    

 Sterke og svake sider ved dagens tjenester, med vekt på sårbarhet og fremtidig bærekraft    
 Fordeler og ulemper med utvidet interkommunalt samarbeid i Nord-Troms    
 Kritiske forutsetninger for utvidet samarbeid   
 Aktuelle erfaringer fra andre kommuner som samarbeider  
 Gjennomgå «Utredninger og avklaringer» i prosjektsøknaden   

  
LØSNINGSDEL   
Prosjektgruppen skal gjøre en nærmere vurdering av samarbeidsnivå og utarbeide en faglig tilrådning 
om framtidig samarbeidsmodell for kommunene i Nord-Troms.  Prosjektgruppen bes vurdere og knytte sine anbefalinger til 
følgende modeller:   
   
Modell 1: Etablering av fagnettverk eller annen form for uformelt kompetansesamarbeid    
Modell 2: Avtalebasert kjøp og salg av tjenester mellom alle eller noen av kommunene, evt. andre kommuner     
               utenfor nord-Troms   
Modell 3: Administrativ vertskommunemodell etter kommuneloven, inkludert overføring av offentlig myndighet og   
               arbeidsgiveransvar til en vertskommune (virksomhetsoverdragelse)   
Modell 4: Administrativ vertskommunemodell med felles faglig organisering og ledelse, men uten overføring av   
               arbeidsgiveransvar (uten virksomhetsoverdragelse)   
  
  
 
 
 
Det bes om en konkretisering av følgende ved anbefalt hovedmodell:    

 Mulig navn på samarbeidsordningen   
 Oppgaver som bør inngå, evt. beskrevet som en trinnvis utvikling   
 Deltakende kommuner   
 Mulig vertskommune for samarbeidet   

  
Arbeidsgruppene vil få oversendt en forenklet veileder om aktuelle samarbeidsmodeller. Prosjektgruppen vil igangsette arbeid 
med prinsipper for kostnadsfordeling og aktuelle samarbeidsavtaler.    
  
Temanotater og parallelle prosesser   
Prosjektgruppen vil få utarbeidet to arbeidsdokumenter om følgende temaer:    

 Enkel veileder med oversikt over aktuelle samarbeidsmodeller inkl. eksempler på aktuelle    
       samarbeidsavtaler fra andre kommuner. Det tas sikte på at veilederen skal foreligge ved oppstart   
       av arbeidsgruppene.    
 Prinsipper for kostnadsfordeling og finansiering av aktuelle samarbeidsordninger. Prosjektgruppen vil   
       nedsette en egen arbeidsgruppe (økonomisjefene) med ansvar for å belyse aktuelle fordelingsmodeller og   
       mulige kostnadsnøkler. Arbeidet kan i stor grad baseres på nøkkeldokumenter og innarbeidet praksis i  
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       eksisterende samarbeidsordninger. Tidspunkt for nedsettelse av arbeidsgruppen vurderes nærmere av  
       prosjektgruppen.     

  
Prosjektgruppen vil i samråd med KDU også vurdere følgende problemstillinger:      

 Mulighetsrom for politisk styring av et voksende samarbeid i Nord-Troms, herunder samordning og  
       koordinering fra politisk styringsgruppe eller i regionrådet.  

  
Veileder fra Fylkesmannen må avklares  
  
  
 
Overordnet tidsplan   
  
  
Oktober 2020:     Prosjektgruppemøte, prioritering av samarbeidsområder, vedtak om opprettelse av arbeidsgrupper, ledelse og 

deltakere, mandat og rapporteringsfrist. Plan for utarbeidelse av temanotater om 
vertskommunemodell (eller en annen modell) og prinsipper for kostnadsfordeling. Møteplan for arbeids- og 
styringsgruppen (KDU) for 4. kv. 2020 og 1. og 2. kv. 2021. Prosjektleders ansvar for oppfølging av 
kommunene og arbeidsgruppene.   

  
xx. xxxxxx:          Møte med prosjektgruppen, KDU og eventuelt Fylkesmannen. Gjennomgang av status og planer for videre 

oppfølging i prosjektet.    
  
xx. xxxxxx:            Frist for rapportering fra arbeidsgruppene   
  
xx. xxxxxx:          Prosjekt- og styringsgruppemøte, presentasjoner fra arbeidsgruppene, drøfting av innspill og tilrådninger, 

arbeidsgruppens foreløpige konklusjoner og tilrådning legges fram for KDU, plan for videre arbeid med felles 
saksfremlegg og samarbeidsavtaler, plan for medvirkning og dialog med tillitsvalgte og ansatte    

  
1.juni 2021:          Prosjekt- og KDU-møte vedtar felles saksframlegg og plan for oppfølgende arbeid   
  
Juni 2021:             Formidlingsrunde, kommunestyrebehandling og avklaring av vertskommuneløsninger som iverksettes 

1. halvår 2021.   
  
Januar 2022:         Iverksetting av vedtatt samarbeid, videre arbeid med samordning av planstrategi og system for utarbeidelse 

av kommuneplaner, initiering av nye samarbeidsområder, drøfting av politisk og administrativ 
styringsmodell, samarbeid med andre kommuner, regional utviklingsavtale ifht. fylkeskommunen og statlige 
aktører, iverksetting av evt. piloter og forsøk    
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PLANSAMARBEID I NORD-TROMS  PLÁNAOVTTASBARGU DAVVI ROMSSAS

PROSJEKTSKJØNNSMIDLER 2020
Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen 
og Storfjord kommuner søker herved Fylkesman-
nen i Troms og Finnmark om prosjektskjønns-
midler til utredning av et forpliktende interkom-
munalt plansamarbeid.

Å etablere et interkommunalt samarbeid mellom 
seks kommuner i Nord-Troms vil kunne gi hele 
regionen et løft hva gjelder planarbeid. Kommu-
nene kan sågar spare penger på det samtidig som 
de får økt kompetanse, produksjon og kvalitet 
innenfor fagfeltet. Etableringen av et forpliktende 
plansamarbeid vil styrke de seks kommunenes 
rolle som tjenesteprodusent, myndighetsorgan, 
lokalpolitisk arena og ikke minst som samfunns-
utvikler.

De omsøkte prosjektskjønnsmidlene skal benyt-
tes til å utrede innhold, organisering i et forplik-
tende interkommunalt plansamarbeid mellom de 
seks kommunene. Kommunene må sammen utre-
de og bli enige om hva som skal inngå i et slikt 
samarbeid. Her må det diskuteres alt fra dispen-
sasjoner til byggesak, kommuneplan og geodata. I 
tillegg må det utredes hvordan et slikt samarbeid 
skal organiseres. Skal det være et lokalt planfor-
um, et faglig nettverk, et kompetanse- og kunn-
skapssamarbeid eller et felles plankontor for hele 
regionen? Under organisering må det også utre-
des hvordan plankontoret skal finansieres. Vil et 
plankontor føre til økte utgifter for kommunene, 
eller vil det føre til besparelser når man ser på 
hva man får igjen av kompetanse, produksjon og 
kvalitet?

Det skal organiseres som et ett-årig prosjekt hvor 
det ansettes en prosjektleder i 100 % stilling. 
Denne personen får ansvaret for å utarbeide 
utredninger og analyser basert på beslutnings-
takere og interessenter i kommunene. I tillegg 
får prosjektleder ansvar for koordinering av 
kommunenes bidrag og deltakelse i prosjektet 
med møtevirksomhet, erfaringsutveksling og 
kunnskapsutveksling. Det vil her være særdeles 
viktig at kommunene drøfter, diskuterer og blir 
enige om hva som skal inngå og hvordan det skal 
organiseres, herunder finansiering.

Kommunene i Nord-Troms erfarer at Fylkesman-
nen i Troms og Finnmark er opptatt av og inter-
essert i å bidra til å etablere flere interkommuna-
le samarbeid, spesielt i Nord-Troms og Finnmark, 
hvor plansamarbeid er et viktig fagfelt å samar-
beide om. Det er bred enighet i Nord-Troms om å 
utrede muligheten for å etablere et forpliktende 
plansamarbeid.

FOTO: BÅRD BENDIK GRØTTA FANGHOL
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BAKGRUNN
Fra oktober 2012 til desember 2015 var Nord-
Troms plankontor i drift. Plankontoret var et 
interkommunalt samarbeid etter den daværende 
kommunelovens § 27. Samarbeidet bestod av 
kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, 
Kåfjord og Storfjord.

Plankontoret var organisert som et treårig pro-
sjekt med støtte fra Troms Fylkeskommune før 
det skulle overføres til ordinær drift om det var 
ønsket. Hovedoppgaven til plankontoret var å få 
på plass arealplaner for de fem samarbeidskom-
munene innen prosjektperioden.
Plankontoret ble avviklet 31.12.2015 da kom-
munestyrene i Kvænangen, Kåfjord og Storfjord 
vedtok å trekke seg ut av samarbeidet. Da be-
stemte også de resterende kommunene seg også 
for å avslutte samarbeidet. Les mer om denne 
prosessen i vedlagte rapporter om Nord-Troms 
plankontor.

Det er nå fire år siden plankontoret ble avvi-
klet. Siden den gang kommunene i Nord-Troms 
utført sitt planarbeid gjennom egne ansatte og 
innkjøp av konsulenttjenester. Det har vist seg at 
problemene som eksisterte før plankontoret ble 
etablert, fort returnerer når det avvikles. Flere 
kommuner har i ettertid slitt med å få tak i kom-
petanse på planarbeid, noen har gitt opp å skaffe 
seg kompetansen og kjøper alt via konsulenter. 
Andre har delvis egen kompetanse, men flere må 
allikevel ty til konsulenthjelp for å kunne utføre 
de lovpålagte oppgavene. Man ser at kommunene 
i dag er sårbar for sykefravær og permisjoner.

Våren 2019 gjorde kommunene Storfjord, Kå-
fjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen likely-
dende politiske vedtak med følgende innhold:

1. Formannskapet stiller seg positive til å  
vurdere gjenopptaking av et forpliktende 
plansamarbeid i Nord-Troms. 

2. Det nedsettes ei arbeidsgruppe bestående 
av fagfolk fra alle Nord-Troms-kommune-
ne, som utreder innhold og organisering 
av et framtidig plansamarbeid/plankon-
tor. Det tas utgangspunkt i evaluering av 
Nord-Troms Plankontor, erfaringer, rap-
porter ang organisering av plansamarbeid 
m fl. 

FOTO: GEORG SICHELSCHMIDT
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Lyngen kommune ved kommunedirektør har i 
løpet av januar 2020 også bestemt seg for at de 
ønsker å utrede muligheten for et forpliktende 
plansamarbeid/plankontor. Dermed er alle kom-
munene i Nord-Troms med på prosjektet.

Det er altså bred enighet i regionen om å utrede 
muligheten for et nytt forpliktende plansamar-
beid/plankontor i Nord-Troms.

Da historien har en tendens til å gjenta seg selv, 
krever et mulig nytt samarbeid videre utrednin-
ger for å belyse hva som ikke fungerte sist, og 
hvordan man skal endre innhold og organisering 
for å unngå at det samme skjer på nytt.

Før etableringen av plankontoret i 2012 ble 
det gjort grundige utredninger av NIBR, samt 
forskjellige arbeidsgrupper innad i regionen. 
Se vedlagte utredning av NIBR. Funnene i disse 
rapportene vil bli lagt til grunn for utredningen 
av et nytt plansamarbeid sammen med årsakene 
til at det ble avviklet. På bakgrunn av dette vil det 
utarbeides forslag til endringer i organisering 
og innhold for å skape et plansamarbeid som vil 
fungere i lengden.

Helt konkret ønsker man svar på følgende spørs-
mål:
• Hvorfor har vi behov for et plansamar-

beid?
• Hva skal et plansamarbeid inneholde?
• Hvordan skal plansamarbeidet organise-

res og driftes?

Samtidig må utredningen belyse hvordan man 
skal takle problemer som oppstår mellom pro-
sjekteierne og eventuelle muligheter til å endre 
organisering og innhold i plansamarbeidet for å 
unngå en ny avvikling.

FOTO: BÅRD BENDIK GRØTTA FANGHOL
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Milepæl Tidspunkt

Tildeling av midler apr. 2020

Nedsetting av ressursgruppe apr. 2020

Ansettelse av prosjektleder jun. 2020

Prosjektleder og ressursgruppe oppstart jun. 2020

Evaluering av Nord-Troms plankontor aug. 2020

Supplerende utredninger av et nytt plansamarbeid/plankontor jan. 2020

Forslag til innhold og organisering apr. 2021

Vedtak av oppstart på forpliktende plansamarbeid/plankontor mai. 2021

Evaluering av prosjektet jun. 2021

FRAMDRIFTSPLAN

FOTO: BÅRD BENDIK GRØTTA FANGHOL
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Problemstilling Tema Fordeler/utfordringer Utredningsbehov

Hvorfor er det be-
hov for å etablere 
et plansamarbeid i 
Nord-Troms?

Fagmiljø Spesialisering

Ulike fagfelt

Spesifikk kompetanse

Hvilke fordeler og 
utfordringer et plan-
samarbeid kan ha for 
fagmiljøet må utredes.

Kompetanseheving

Kurs og seminar

Intern opplæring

Robusthet

Sykefravær og permisjon

Attraktivitet

Arbeidskapasitet

Faglig robusthet

Plankvalitet Faglig styrke

Variert kunnskap og erfaring

Faglig bredde gir gjennomgående 
gode planer

Hvilke fordeler og 
utfordringer et plan-
samarbeid kan ha for 
plankvaliteten må utre-
des. Forholdet mellom 
objektive vurderinger, 
og geografisk, teknisk 
og kulturell lokalkunn-
skap må vurderes og 
belyses

Medvirkning

Samkjøring av medvirkningsproses-
ser

Objektiv merknadsbehandling

Lokalkunnskap vil være viktig for å 
sikre god medvirkning.
Samordning av innspill

God kompetanse til å ta hånd om inn-
spill på forskjellige områder.

Mulighet for å etablere god kom-
munikasjon med ulike innsigelse-
smyndigheter.

Læring fra planprosesser i en kom-
mune kan overføres videre og gjøre 
prosessene mer effektive ved å unngå 
å gjøre feil flere ganger.

UTREDNINGER OG AVKLARINGER
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Stordriftsfordeler Prosesser

Prosesser til mange planoppgaver 
gjennomføres ofte samtidig i flere 
kommuner. Disse kan kjøres parallelt 
noe som vil spare tid og øke kvalite-
ten.

Kompetanse på prosessledelse vil 
kunne bygges opp og flyttes mellom 
kommunene.

Hvilke fordeler og ut-
fordringer et plansam-
arbeid kan ha i forbin-
delse med denne typen 
«stordrift» må utredes.

Samordning

Samordning av arbeidsprosesser, 
utredninger, informasjonsarbeid og 
kompetanseutvikling vil gi store for-
deler for eierkommunene på sikt.

Effektivitet

Sammenslåing av arbeid på ulike 
tidspunkt og i ulike prosesser vil 
være både tids- og kostnadseffektivt.

Etter hvert vil alle faktorene med 
robusthet, kompetansenivå, samord-
ningsmuligheter, erfaring og plankva-
litet kunne skape en effektivitet som 
kommer eierkommunene til gode i 
form av mer utbytte for pengene, ras-
kere saksbehandling og økt kvalitet.

FOTO: BÅRD BENDIK GRØTTA FANGHOL
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Hva skal inngå i 
plansamarbeidet?

Kommuneplan Arealdel

Arealdelen vil naturlig inngå som en 
av plansamarbeidets hovedoppgaver.

Det vil kunne utarbeides arealdeler 
for alle kommunene etter samme lest 
både når det gjelder prosess, med-
virkning og utforming. Dette vil lette 
arbeidet etter hvert og gjøre rullering 
av planene enklere på sikt.

Det må utredes i hvor 
stor grad plansamarbei-
det skal være involvert 
i utarbeidelsen av kom-
muneplanens arealdel.

Samfunnsdel

Samfunnsdelen er veldig sektorover-
gripende, men allikevel særdeles vik-
tig for plansamarbeidets arbeid med 
arealdeler og andre planer.

Plansamarbeidet bør derfor ha pro-
sessledelse i dette arbeidet for å sikre 
framdrift og kvalitet. Her vil man 
også kunne oppnå de samme synergi-
ene som nevnt under arealdelen.

Det må utredes i hvor 
stor grad plansamar-
beidet skal være invol-
vert i utarbeidelsen av 
kommuneplanens sam-
funnsdel fra innspill-
sadgang til prosessle-
delse til utarbeidelse og 
planforslag.

Planstrategi

Planstrategien er et politisk doku-
ment som må ha god forankring i det 
aktuelle kommunestyret og adminis-
trasjonen. Det er også et dokument 
som setter tydelige føringer for plan-
samarbeidets arbeidsoppgaver i de 
neste fire årene. Plansamarbeidet bør 
derfor også ha prosessledelse i dette 
arbeidet for å ta eierskap til innholdet 
og intensjonen bak. Ved å ha pro-
sessledelse på alle kommunene sine 
planstrategier parallelt vil også plan-
samarbeidet få en veldig god innsikt 
i arbeidet og kunne delta med faglige 
anbefalinger for prioriteringen for 
planperioden.

Det må utredes i hvor 
stor grad plansamarbei-
det skal være involvert 
i utarbeidelsen av plan-
strategien fra innspill-
sadgang til prosessle-
delse til utarbeidelse og 
prioriteringsforslag.
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Reguleringsplaner Offentlige

Det vil være naturlig på sikt at 
plansamarbeidet vil ta på seg utar-
beidelsen og saksbehandlingen av 
offentlige reguleringsplaner. Dette 
vil spare eierkommunene for konsu-
lentutgifter og sikre lokal kunnskap 
og forankring i arbeidet. Man vil på 
sikt få god kompetanse på området 
og dette vil kunne fungere som en 
drivkraft for utviklingen i regionen. 
Å kunne utarbeide reguleringsplaner 
internt vil være svært attraktivt for 
små kommuner i Nord-Troms.

Det må utredes i hvil-
ken grad plansamarbei-
det skal bruke ressurser 
og bygge kompetanse 
på å utarbeide regule-
ringsplaner for eier-
kommunene.

Private

Det vil være naturlig at plansamar-
beidet saksbehandler private regule-
ringsplaner. Den interne kompetan-
sen vil kunne gjøre dette effektivt og 
med høy kvalitet. Man vil da også 
kunne ta høyere saksbehandlingsge-
byr for dette.

FOTO: BÅRD BENDIK GRØTTA FANGHOL
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Øvrig arbeid Dispensasjoner Det må utredes om dis-
pensasjoner skal være 
en del av plansamar-
beidet. Dette vil kunne 
gi høyere kvalitet på de 
juridiske vurderingene 
og en mer objektiv og 
rettferdig vurdering av 
søknader.

Bygge- og delingssaker Det må utredes om 
bygge- og delingssa-
ker skal være en del 
av plansamarbeidet. 
Dette vil kunne gi 
høyere kvalitet på de 
juridiske vurderingene 
og en mer objektiv og 
rettferdig vurdering av 
søknader.

Beredskapsplanverk Det må utredes om 
beredskapsplanverket 
skal være en del av 
plansamarbeidet. Dette 
henger tett sammen 
med areal- og sam-
funnsplanlegging. Det 
krever god lokal kunn-
skap og forankring i 
tillegg til stor kompe-
tanse på feltet.

Kartarbeid Det må utredes om 
kart- og geodata-arbeid 
skal være en del av 
plansamarbeidet. Et 
samarbeid om dette vil 
kunne gi besparelser i 
innkjøp av produkter 
og tjenester, utvikling 
av kompetanse og la-
vere arbeidsinnsats per 
kommune enn det er i 
dag.
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Hvordan skal 
plansamarbeidet 
organiseres og 
driftes?

Planforum Konkrete problemstillinger etter 
behov

Et lite formelt samarbeid hvor man 
kan møtes og diskutere konkrete 
planer og problemstilling etter som 
det er behov. Fungerer som dagens 
regionale planforum, men på et lokalt 
nivå.

Det må utredes hvilken 
samarbeidsmodell som 
vil fungere best for ei-
erkommunene, gi best 
utbytte for innbygger-
ne, ansatte, politikere 
osv. Her må vurderes 
de ulike formene for 
samarbeid fra planfor-
um til plankontor med 
sine underfasetter.

Faste møtepunkter

Noe mer formelt. Fastemøtepunkter 
hvor man kan ta opp og samarbeide 
om det man definerer som skal inngå 
i samarbeidet.

Plannettverk Faglig samarbeid

Et samarbeid rundt faglige spørsmål. 
Fordeling av kompetanseutvikling 
mellom kommunene, med påfølgen-
de intern opplæring.

Samkjøring av prosesser

Samarbeid om felles prosesser for 
lovpålagte oppgaver som planstrategi 
og kommuneplanen.

Plankontor Sentral modell

Felles kontor i vertskommune

Alle jobber her.

Kommunen får en bestillerrolle og 
forholder seg til plankontoret som en 
enhet, uten egen kontaktperson.

Desentral modell

Alle sitter i hver sin kommune

Samarbeid over digitale hjelpemidler

Hyppige møter i de ulike kommu-
nene. Det jobbes som en enhet, hvor 
kommunen melder sine behov inn til 
leder, som under sentral modell.
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Kombinasjonsmodell

Kontor i vertskommune.

Mulighet til å jobbe bare på hoved-
kontor med møtevirksomhet o.l. i 
ulike kommuner det jobbes med.

Mulighet til å ha kontorsted ute i 
kommunene om man ønsker.

Noen dager på felleskontor, noen 
dager i kommune man ønsker.

Kommunene forholder seg til plan-
kontoret som en enhet, uten å ha en 
fast kontaktperson. Leder delegere 
arbeidet.

FOTO: BÅRD BENDIK GRØTTA FANGHOL
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Hva må endres fra 
forrige gang - be-
traktninger?

Selskapsstruktur IKS/AS/KF/Andre former?

Ut ifra hvilken samarbeidsmodell 
som velges ut, må det sees på hvor-
dan selskapsstrukturen skal orga-
niseres. Sist gang var plankontoret 
organisert som et interkommunalt 
samarbeid etter daværende kommu-
nelovens § 27.

Det må vurderes ulike 
former for selskaps-
struktur for å finne den 
mest hensiktsmessige 
med tanke på de opp-
gavene plansamarbei-
det skal løse.

Ledelse Kompetansekrav

Hvordan ledelsen av et plansamar-
beid fungerer er avgjørende for om 
det er levedyktig på sikt. Planarbeid 
er komplekst med hensyn på arbeids-
mengde, fagfelt, prosesser og mange 
andre faktorer. Å styre planarbeidet 
til fem kommuner er derfor ikke en 
lett oppgave. 

Det må vurderes hvil-
ken kompetanse lede-
ren skal inneha for å 
kunne løse arbeidsopp-
gavene. Det må utredes 
om lederen, i tillegg 
til ledelsesevne, også 
bør være utdannet i 
fagfeltet og ha grundig 
kjennskap til kommu-
nal planlegging og for-
valtning.

Deltid eller heltid

Når det gjelder størrelse på lederstil-
ling i et slikt plansamarbeid så må 
det utredes om det er arbeid til en full 
stilling eller som deler av en annen 
stilling. En mulig form for ledelse er 
at det kombineres med planarbeid og 
at en av de planansatte gis et ledelse-
sansvar som del av stillingen.

Det må utredes hvor 
mye av et årsverk som 
kreves for å lede et 
slikt plansamarbeid.

Det må også utredes 
hvilken kompetanse 
som er viktig for å 
kunne utføre oppgaven 
på en hensiktsmessig 
måte.

Styringsgruppe Kommunedirektører, fagfolk eller 
ordførere

Forrige gang var det kommunedirek-
tører som utgjorde styret i plankon-
toret. 

Om styret er sammensatt politisk, 
av administrasjonsledelsen eller av 
fagpersoner vil ha stor innvirkning på 
hvordan plansamarbeidet fungerer.

Ved opprettelsen av 
et nytt plansamarbeid 
må det utredes hvil-
ken sammensetning 
av styret som er mest 
hensiktsmessig for å ha 
et velfungerende sam-
arbeid.
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KOSTNADSBEREGNING

FOTO: GEORG SICHELSCHMIDT

FINANSIERINGSPLAN

 Storfjord Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen Lyngen Totalt

Arbeidsinnsats 
fra kommune kr 120 000 kr 120 000 kr 120 000 kr 120 000 kr 120 000 kr 120 000 kr 720 000

Reiseutgifter kr 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 90 000

Administrasjon kr 6 667 kr 6 667 kr 6 667 kr 6 667 kr 6 667 kr 6 667 kr 40 000

Prosjektleder 
12 mnd kr 141 667 kr 141 667 kr 141 667 kr 141 667 kr 141 667 kr 141 667 kr 850 000

Totalt  kr 1 700 000

Totalt

Egenandel kommuner kr 850 000

Prosjektskjønnsmidler kr 850 000

27



ÅRSTALL

2020

FORMAT

A4

ANTALL SIDER

16

TITTEL

PLANSAMARBEID I NORD-TROMS - PLÁNAOVTTASBARGU DAVVI ROMSSAS

FORFATTER

KÅFJORD KOMMUNE VED UTVIKLINGSAVDELING/KOMMUNEPLANLEGGER

28



 

Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2015/1522 -30 

Arkiv: 026 
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Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
65/20 Storfjord formannskap 25.11.2020 
 Storfjord kommunestyre  

 

Innkjøpstjenesten i Nord-Troms - revidert samarbeidsavtale, handlingsplan 
og anskaffelsesstrategi 

 
 
Vedlegg 
1 Samarbeidsavtale 
2 Anskaffelsesstrategi 
 

 

Saksopplysninger 
 
Historikk: 
 
Kontrollutvalgene i Nord-Troms-kommunene har fulgt opp forslag til forbedringstiltak for 
innkjøpstjenesten etter at KomRev Nord i sin rapport «Innkjøpstjenesten i Nord-Troms» påpekte 
svikt i rutiner, svak kompetanse og manglende dokumentasjon i anskaffelsessaker i kommunene. 
 
Rapporten ble behandlet i kommunestyret i Storfjord den 26.02.2020. Kommunestyret traff 
følgende vedtak:  
 

1. Kommunestyret viser oppsummeringer, konklusjoner og anbefalinger i 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Evaluering av innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms».  

 
a. Kommunestyret slutter seg til revisors konklusjon i rapportens kap. 4 og tilrådning 

om at kommunen må treffe tiltak for å sikre at anskaffelser gjennomføres i tråd med 
regelverket om offentlige anskaffelser, herunder særlig at anskaffelsesprosesser 
dokumenteres i tråd med krav i regelverket, og at slik dokumentasjon oppbevares på en 
måte som gjør det mulig å belyse prosessene i ettertid.  
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b. Kommunestyret viser revisors konklusjon i rapportens kapittel 5 og ber 
administrasjonssjefen følge opp revisjonens merknader og forslag til tiltak for å 
forbedre etterlevelsen av kommunens plikter etter samarbeidsavtalen.  

 
c. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en handlingsplan med forslag til tiltak for 

å styrke kommunens kompetanse og arbeid på området for offentlige anskaffelser. 
Kommunestyret ber rådmann gi arbeidet med forbedringer og tiltak høy prioritet. 

 
2. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp anbefalingene i rapporten, og rapportere 

tilbake til kontrollutvalget om planlagte og gjennomførte tiltak som nevnt i pkt. 1 a – 1 c 
ovenfor innen 1. mai 2020.   

 
 
Saken har vært fulgt opp av rådmannsutvalget (nå KDU). Innkjøpssjefen har, sammen med 
styringsgruppa, arbeidet med tiltak for å forbedre tjenesten på punktene ihht 
kommunestyrevedtak.  
Kontrollutvalgene har behandla rapporterte tiltak til pkt 1a og 1b i vår, mens tiltak til pkt 1C har 
vært til behandling i kontrollutvalgene høsten 2020. 
 
Kontrollutvalget i Storfjord har fulgt opp den tidligere rapporten og behandlet saken i møte 
9.9.2020. Det ble her truffet slikt vedtak:  
 
Kontrollutvalget rår kommunestyret til å treffe følgende vedtak:  
 
1. Kommunestyret viser til sitt tidligere vedtak i saken og finner kommunedirektørens 

tilbakemelding som fyllestgjørende i forhold til tidligere vedtaks punkt 1 a og 1 b og egnet til 
å lukke de avvik som ble funnet i forvaltningsrevisjonsrapporten «Evaluering av 
innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms». 
 

2. Kommunestyret registrerer at det er gitt fristforlengelse med tilbakemelding på 
handlingsplanen i vedtakets 1 c til 1. november.  

 
 
Tiltak og tiltaks-/handlingsplan: 
 
Innkjøpssjefen har sammen med nåværende styringsgruppe, bestående av økonomisjefene i de 
seks kommunene, utarbeidet en felles anskaffelsesstrategi og en felles handlingsplan for 
innkjøpstjenesten. 
I forbindelse med arbeidet har en sett behovet for å revidere gjeldende samarbeidsavtale, som 
ble vedtatt i kommunestyrene i 2010. Den viktigste endringa er en konsekvens av ny 
kommunelov, der de gamle §27-samarbeidene nå hjemles i §19-4 som «interkommunalt 
oppgavefelleskap». I løpet av inneværende valgperiode må kommunestyrene ha valgt sine 
medlemmer til et representantskap, som skal være øverste styre for slike samarbeid. I forslag til 
ny samarbeidsavtale foreslås ei styringsgruppe som ei midlertidig løsning. Styringsgruppa vil 
nødvendigvis få et annet mandat når representantskapet kommer på plass. Da innkjøpstjenesten 
bare har én ansatt (innkjøpssjef), vil vedkommende ha behov for å ha direkte kontakt inn til 
kommunene, og her vil medlemmene i styringsgruppa ha ei viktig rolle, også etter at 
representantskapet er kommet på plass.  
 
I forslag til ny samarbeidsavtale foreslås ei anna sammensetning av styringsgruppa: erfaring 
viser at økonomisjefene i mindre grad har ei rolle ved anskaffelser – disse gjennomføres gjerne 
innenfor teknisk sektor. Det anbefales derfor at styringsgruppa blir bredt sammensatt og får 
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medlemmer som er mer involvert i fagfeltet anskaffelse. På den måten vil styringsgruppa kunne 
både lede og støtte innkjøpssjefen i det løpende arbeidet innenfor anskaffelsesfeltet, det være 
seg oppfølging av rutiner og strategier, gjennomføring av kompetansehevingstiltak og 
informasjonsarbeid i kommuneorganisasjonen.  
 
 
Kontrollutvalgene har ikke sluttbehandla saken. KDU ønsker likevel at kommunestyrene vedtar 
ny samarbeidsavtale, da det er vesentlig at innkjøpssamarbeidet kan driftes videre i henhold til 
ny kommunelov. Det er også viktig at det utnevnes ny styringsgruppe med en annen fordeling 
av fagpersoner, slik at innkjøpssjefen formelt sett får et tettere samarbeid med ansatte som 
arbeider tettere på anskaffelsesfeltet enn dagens styringsgruppe. Dette tiltaket ansees være viktig 
for å løfte fram fagfeltet innkjøp og anskaffelser i kommunene. Handlingsplanen, som også 
foreslås vedtatt, har mange andre forslag til tiltak. Summen av ny samarbeidsavtale og 
handlingsplan skal dekke de svakhetene og manglene som forvaltningsrapporten påviste.  
 

Vurdering 
Selv om kontrollutvalgene ikke har sluttbehandla forslag til tiltak og handlingsplan, er 
kontrollutvalgene informert om og har drøfta forslagene. Rådmannen anbefaler likevel at 
kommunestyret vedtar samarbeidsavtalen, handlingsplanen og anskaffelsesstrategien, slik at 
innkjøpstjenesten kan arbeide videre på det fundamentet som er lagt.  
Det er viktig å understreke at det også ligger et ansvar i hver kommune til å bruke egne ressurser 
i arbeidet med anskaffelser.  
Kommunene må også prioritere kompetanseheving innenfor offentlig anskaffelser, det være seg 
lovverket eller opplæring i praktisk bruk av konkurranseverktøy. Innkjøpssjefen er en viktig 
ressurs mht rammeavtaler og felles anskaffelser, men det største antallet anskaffelser skjer 
internt i kommunene. Derfor er egne ressurser og egen kompetanse svært viktig. 
 

Rådmannens innstilling 
 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 

1. Storfjord kommunestyre godkjenner forslag til ny samarbeidsavtale for innkjøpstjenesten 
i Nord-Troms gjeldende fra 1.1.21. Samarbeidet omfatter alle 6 kommuner i Nord-
Troms. 
 

2. Storfjord kommunestyre godkjenner forslag til handlingsplan og anskaffelsesstrategi for 
samarbeidet.  
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SAMARBEIDSAVTALE 

NORD-TROMS KOMMUNENES INNKJØPSTJENESTE (NTKI) 
 

Avtalen er inngått mellom kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og 
Storfjord. 

1. Formålet med samarbeidsavtalen.  
Formålet med samarbeidsavtalen er å fastlegge avtalemessige forhold. Samarbeidsavtalen skal 
vedtas politisk av alle kommunene i 2020.  
 
Den felles innkjøpstjenesten omfatter blant annet kontakt og forhandlinger med leverandører, 
inngåelse av innkjøpsavtaler (rammeavtaler) for deltakerkommunene, kompetanseoppbygging – 
både i egen felles innkjøpstjeneste og i deltakerkommunene – samt utvikling av felles 
informasjonssystem i samarbeid med NOR IKT for innkjøpstjenesten og deltakerkommunene. 

 
Det utarbeides felles «Anskaffelsesreglement og Anskaffelsesstrategi for Kvænangen, Nordreisa, 
Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommuner» som omfatter varer, tjenester, bygg og anlegg. 
Utarbeidelsen av anskaffelsesreglement påbegynnes når samarbeidsavtalen er godkjent, og den 
bygger på vedtatt samarbeidsavtale. Nytt reglement bør kunne foreligge medio februar 2021.  
 
Avtalen er i henhold til kommuneloven (KL) kapittel 19 – kommunalt oppgavesamarbeid og § 19-4, 
(§27 etter forrige kommunelov): 

 
a) Oppgavefellesskapets navn: Nord-Troms kommunenes innkjøpstjeneste, NKTI 
b) Oppgavefellesskapet er ikke et eget rettssubjekt 
c) Hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i representantskapet: Ihht KL 

skal interkommunale samarbeid etter §19-4 ha et politisk valgt representantskap som 
øverste organ. Kommunene har plikt til å opprette dette innenfor en periode på 4 år 
etter at KL trådte i kraft. Forslag til foreløpig organisering: se punkt 4 

d) Oppgaver og myndighet som er lagt til oppgavefellesskapet: se pkt 5 og 6 
e) Deltakernes innskuddsplikt og plikt til å yte andre bidrag til oppgavefellesskapet – 

ikke relevant 
f) Den enkelte deltakerens eierandel i oppgavefellesskapet og ansvarsandel for 

fellesskapets forpliktelser hvis ansvarsandelen avviker fra eierandelen – ikke relevant 
g) Oppgavefellesskapet har ikke myndighet til å ta opp lån. 
h) Oppgavefellesskapet rapporterer til deltakerne gjennom årsberetninger. 
i)   Hvordan deltakerne kan tre ut av oppgavefellesskapet, se pkt 2 
j) Hvordan oppgavefellesskapet skal oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret 

for at oppgavefellesskapets arkiver blir oppbevart etter at oppgavefellesskapet er 
oppløst, se pkt 10. 
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2. Avtaleperiode 
Denne avtalen er inngått mellom kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og 
Storfjord kommuner og gjelder inntil avtalen eventuelt sies opp. 

 
Avtalen kan sies opp av den enkelte kommune med ett års skriftlig varsel. Oppsigelsestiden regnes 
fra 1. januar året etter oppsigelsen er datert. 

 
Ved en eventuell oppløsning av samarbeidet skal administrasjonskommunen, her Skjervøy kommune, 
ivareta arbeidsgiveransvaret for den som er ansatt ved innkjøpstjenesten. 
 
3. Hovedmålsetning for oppgavefellesskapet 
Et overordnet mål for innkjøpssamarbeidet er gjennom samordning og gode rutiner for å 
effektivisere innkjøpene til de 6 kommunene. Dette innebærer at kommunene gjennom felles 
rammeavtaler og samordnede innkjøp skal oppnå stordriftsfordeler ved bedre innkjøpspriser og 
betingelser, samt lavere kostnader ved innkjøpsprosessen.  
Effektive rutiner skal understøttes av elektroniske innkjøpsverktøy/fakturaløsninger og 
informasjonssystemer. Det er i tillegg en målsetting at kompetansebygging i felles innkjøpsenhet og 
kommunene skal bidra til høyere kvalitet på innkjøpsfunksjon i kommunene. Målet er at 
innkjøpssamarbeidet skal bidra til et godt omdømme for kommunene og andre deltakere og 
kjennetegnes ved: 
 

- Fokus på vedtatt anskaffelsesstrategi 
- Kostnadseffektiv behovsdekning 
- Profesjonelle innkjøpsprosesser 
- Høy innkjøpskompetanse og gode etiske holdninger hos de ansatte 
- Effektive innkjøpsrutiner og e-handel 
- God samhandling mellom deltakere 

 
4. Organisering av samarbeidet 
Organisering 
NTKI er organisert som et kommunalt oppgavefellesskap med felles innkjøpssjef. Skjervøy kommune 
har arbeidsgiveransvar for innkjøpssjef og har det administrative ansvaret for innkjøpstjenestens 
drift.  
 

• Innkjøpstjenesten har ansatt innkjøpssjef, men tjenesten innbefatter ansatte i alle 
deltakerkommuner som har en rolle mht innkjøp 

• Administrasjonskommunen har ansvar for at innkjøpssjefen har kontorfasiliteter, betaler 
lønn og bilgodtgjørelse, yter opplæring og administrative tjenester, jfr overheadavtale for 
interkommunale samarbeid. 

 Det utpekes en styringsgruppe av KDU som er tverrfaglig sammensatt. 
 
Styringsgruppens sammensetning 
Styringsgruppen består av én representant fra hver kommune, representanten utpekes av hver 
enkelt kommunedirektør blant kommunens ansatte. Styringsgruppen  
skal være tverrfaglig sammensatt med representanter fra alle etater. Styringsgruppen velger leder og 
nestleder blant styringsgruppens representanter for ett år om gangen. 
Ved uttreden eller varig forfall, iverksettes suppleringsvalg. 
 
Kommunens representant i styringsgruppen skal være kommunens kontaktperson innad i 
kommunen. Representanten skal ha oversikt over hvor rammeavtaler finnes og hvordan disse skal 
benyttes. 
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Samarbeidsform 
Styringsgruppen fungerer som innkjøpssjefens samarbeidsråd når det skal gjennomføres nye 
rammeavtaler. Innkjøpssjefen innkaller og leder møtene.  
 
Kompetansegrupper 
Innenfor hvert fagområde eller grupper av fagområder etableres faste kompetansegrupper 
bestående av en representant fra hver kommune. Den enkelte kommunes representant har ansvaret 
for å ivareta interessene til alle etater i kommunene. Kompetansegruppene bør sammensettes av 
fagpersonell slik at hele fagområdet ivaretas. Ved behov utvides eller reduseres antall representanter 
i gruppen. 
Antall kompetansegrupper bør være færrest mulig og hver gruppe ivaretar alle rammeavtaler for 
varer og tjenester innenfor sitt fagområde.  
 
Rapportering 
Innkjøpstjenesten forplikter seg til å utarbeide årsrapport til KDU. 
 
5. Hovedoppgaver for innkjøpssamarbeidet 

5.1. Rammeavtaler 
Felles rammeavtaler gir kommunene stordriftsfordeler ved bedre innkjøpspriser og betingelser, samt 
lavere kostnader ved selve innkjøpsprosessen. Arbeidet med felles rammeavtaler er en de viktigste 
arbeidsoppgavene for NTKI. Flest mulig rammeavtaler for både varer og tjenester vil avlaste brukerne 
og redusere behovet for enkeltanskaffelser. 
 
Den enkelte deltakerkommunen kan i særskilte tilfeller, når det er formålstjenlig, økonomisk eller 
operativt, velge å ikke delta på felles rammeavtaler. I slike tilfeller skal dette meldes skriftlig til NTKI 
ved planlegging av anskaffelsen. Deltakerkommunen vil da selv være ansvarlig for sine anskaffelser 
på dette område. 
 
Andre deltakere kan forespørres om de ønsker å delta ved hver enkelt rammeavtale. 
 

5.2. Samkjøp 
Når flere kommuner skal foreta samme type enkeltanskaffelse bør innkjøpet foretas samlet. NTKI bør 
foreta innkjøpet på vegne av kommunene. Initiativ til samkjøp kan tas av deltakerkommunene eller 
av NTKI. Invitasjon til samkjøp kan legges på felles informasjonsside for innkjøp. 
 

5.3. Enkeltanskaffelser – varer og tjenester 
Hovedregelen er at enkeltanskaffelser gjøres i kommunene. NTKI bidrar med maler til 
konkurransegrunnlag etc. Beslutningsmyndighet ligger i kommunene. 
 

5.4. Enkeltanskaffelser – Bygg og anlegg 
Innkjøp av bygg og anlegg gjøres av kommunene. NTKI bidrar med maler til konkurransegrunnlag, 
rådgivning etc. Beslutningsmyndighet ligger i kommunene. 
 

5.5. Rådgivning og bistand 
NTKI skal gi deltakerkommunene bistand ved kunngjøring av enkeltanskaffelser og råd i saker relatert 
til innkjøp. 
 

5.6. Opplæring  
NTKI har ansvaret for å tilby deltakerkommunene kurs og opplæring innenfor anskaffelsesfaget. 
Opplæring kan skje internt i den enkelte deltakerkommunen eller som felleskurs. Eventuelle 
kostnader for felleskurs fakturere deltakerne etter selvkost. 
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6. Beslutningsmyndighet 
Innkjøpssjefen gis beslutningsmyndighet og fullmakt til å signere rammeavtaler og andre fellesavtaler 
på vegne av alle deltakerkommunene fra KDU.  
 
7.  Logistikkverktøy e-handel  
Det skal utredes om e-handel skal implementeres i kommunene, kostnadene for dette fordeles etter 
fastsatt fordelingsnøkkel. Dette punktet må revideres hvis det blir aktuelt å innføre e-handel. 
 
8. Informasjon – hjemmeside  
Informasjon om virksomheten ved NTKI formidles via www.ntki.no  
 
Hjemmesiden skal inneholde: 

- Innkjøpsrelatert informasjon, nyheter osv 
- Informasjon om rammeavtaler 
- Konfidensiell avtaleinformasjon (passordbelagt) 
- Informasjon på pågående anskaffelsesprosesser (passordbelagt) 
- Lover, retningslinjer og reglementer 
- Prosedyrebeskrivelser 
- Ulike maler for konkurransegrunnlag, protokoller, kontrakter etc. 

 
Ved behov kan også kommunens hjemmeside på intranett benyttes. Innkjøpstjenesten har ansvaret 
for at informasjonen blir oppdatert. 
 
9. Økonomi  
Alle driftsutgifter fordeles mellom de samarbeidene kommunene der 40% av kostnaden fordeles likt 
mellom kommunene og 60% fordeles etter antall innbyggere i de samarbeidende kommunene. 
Innbyggertall som legges til grunn er fra den 01.01 regnskapsåret. 

 
Det faktureres 10% overheadkostnader med utgangspunkt i lønn og pensjonskostnader, det henvises 
for øvrig til inngått avtale fra 2016.  
 
Den enkelte kommunes andel av kostnaden faktureres fra vertskommunen etterskuddsvis én gang pr 
år. 
 
Det utarbeides budsjett for innkjøpstjenesten. 
 
10. Dokumentasjon 

Administrasjonskommunen har ansvar for at alle dokumenter vedrørende fellesanskaffelser lagres i 
administrasjonskommunen. Av praktiske hensyn vil fellesdokumenter også være lagra i alle 
kommuner som anskaffelsene gjelder. Anskaffelser som gjelder enkeltkommuner lagres i den enkelte 
kommunes arkivsystem. 

 
11. Ansvar  
a. Overtredelsesgebyr eller erstatningsforpliktelser knyttet til feil i anskaffelsesprosessen 
Dersom NTKI som følge av forsettlig eller grov uaktsomhet pådrar seg overtredelsesgebyr for en 
ulovlig direkte anskaffelse, eller pådrar seg erstatningsansvar (positiv eller negativ 
kontraktsinteresse) for brudd på anskaffelsesregelverket, er alle kommunene som omfattes av den 
aktuelle anskaffelsen solidarisk ansvarlig utad. Mellom kommunene fordeles kostnadene prosentvis i 
forhold til avtalt fordelingsnøkkel. 
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b. Erstatningsansvar som følge av kontraktsbrudd 
Hver kommune er ansvarlig for oppfyllelse av sin andel av kontraktene. 
 
Ved kontraktsbrudd er den eller de kommunene som har brutt kontraktens bestemmelser alene 
ansvarlig ovenfor leverandøren. 
 
Dersom andre kommuner påføres tap som følge av en kommunes kontraktsbrudd, kan tapet kreves 
erstattet av den kommunen som har brutt kontrakten. 
 
c. Annen type erstatningsansvar 
Dersom vertskommunen pådrar seg deltakeransvar som følge av handlinger foretatt innenfor 
innkjøpssamarbeidet, skal ansvaret fordeles mellom de samarbeidende kommunene i henhold til 
alminnelige erstatningsrettslige prinsipper. 
 
d. Kommunenes forpliktelser for driften av innkjøpstjenesten 
Kommunene er solidarisk ansvarlig for at innkjøpstjenesten fungerer som avtalefestet. 
 
Alle kommunene i samarbeidet plikter å delta med personell i NTKIs ulike samarbeidsorganer. 
Kommunene forplikter seg til å delta med kompetansepersoner i forberedelsen og ved 
gjennomføring av rammeavtalekonkurranser for å sikre god behovsdekning for kommunene. 
Kommunene skal påse at ansatte med innkjøpsansvar følger de rammeavtalene som til enhver tid 
gjelder. 
 
12. Uttredelse av samarbeidet 
Kommunestyre i den enkelte deltagerkommune kan ensidig si opp sitt deltagerforhold i samarbeidet 
med ett års varsel. Oppsigelsestiden løper fra den 1.1 påfølgende år. Oppsigelse av avtale kan bringes 
inn for Departementet. 
 
Alle inngåtte rammeavtaler der kommunen som ønsker uttredelse fra samarbeidet er med på, må 
følges i gjeldende avtaleperiode jfr. kommuneloven §19-2. Kostnader knyttet til oppfølging av 
kontrakter i oppsigelsesperioden fordeles etter avtalt kostnadsfordelingsnøkkel. 
 
13. Tvisteløsninger 
Uenighet mellom deltakerkommunene om forståelse av avtalen skal søkes løst gjennom 
forhandlinger i KDU. 
 
14. Endring av avtalen 
Eventuelle endringer av samarbeidsavtalen forutsetter enstemmige vedtak i kommunene. 
 
Kvænangen kommune   Nordreisa kommune  Skjervøy kommune 
Kommunevedtak:   Kommunevedtak:  Kommunevedtak 
Dato:     Dato:    Dato: 
 
 
Kommunedirektør   Kommunedirektør  Kommunedirektør 
 
 
Kåfjord kommune   Lyngen kommune  Storfjord kommune 
Kommunevedtak:   Kommunevedtak:  Kommunevedtak: 
Dato:     Dato:    Dato: 
 
Kommunedirektør   Rådmann   Rådmann  
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1.Innledning 
Anskaffelsesstrategien er en av Nord-Troms kommunenes overordnede strategier og bestemmer 
veivalg og satsninger innen anskaffelsesområdet. Den gjelder alle etater i Nord-Troms kommune. 
Kommunale foretak er ikke omfattet av strategien. Hvordan anskaffelser styres, påvirker både 
kvaliteten og kostnadene på de tjenester som leveres til innbyggerne. 

Nord-Troms kommunene har ca 50 rammeavtaler per 1.1.2020, og anskaffer for ca: 250 mill årlig i 
varer og tjenester - ca 900 millioner i investeringer over en 4 års periode. Med dette følger et ansvar 
om å opptre som en profesjonell innkjøper og sørge for å få mest mulig igjen for midlene. Samtidig 
ønsker Nord-Troms kommunene å bruke anskaffelsene strategisk for å bidra til innovasjon og 
virksomhetsutvikling. 

Anskaffelsesstrategien skal synliggjøre viktigheten av anskaffelsesvirksomheten og øke bevisstheten 
rundt anskaffelsesarbeidet i hele organisasjonen. Det gjøres mye godt anskaffelsesarbeid i 
kommunene, men det knytter seg fortsatt utfordringer til deler av dette arbeidet. Det har ikke 
tidligere vært utarbeidet en anskaffelsesstrategi men strategien skal si noe om målsetningen med 
arbeidet innenfor anskaffelser. Målsetningen i anskaffelsesstrategien er prøvd presisert med 
hovedmål og delmål med tilhørende tiltak, for å oppnå en bedre måloppnåelse.  

Anskaffelsesstrategien retter større oppmerksomhet mot: 

- Opplæring/ bevisstgjøring i kommunene 
- Standardisering av sortiment 
- Standardisering av anskaffelsesprosedyrer (anskaffelser.no) 
- Kontraktsoppfølging 
- Analyse av innkjøpsdata 
- Danner grunnlaget for handlingsplan for anskaffelser 

Anskaffelsesstrategien skal revideres hvert annet år for å se om delmålene oppnås, dersom det ikke 
oppstår forhold som gjør at strategien bør revideres tidligere. Ved revidering må eventuelle tiltak 
vurderes for å nå delmålene. 

Anskaffelsesstrategien skal gi et felles grunnlag for gjennomføring av anskaffelser og sikre effektiv 
ressursbruk. Kommunene skal gjennomføre anskaffelser i tråd med lov og forskrift om offentlige 
anskaffelser. 

Strategien gjelder for alt anskaffelsesarbeidet som gjennomføres i kommunene, på tvers av etater og 
for alle faser i en anskaffelsesprosess; fra initiering av anskaffelsen til kontraktens avslutning. Den 
berører alle deler av organisasjon, og det er et felles ansvar i linjeledelsen for å bidra til at vi lykkes 
med å nå målene. 

Anskaffelser bygger på følgende verdier: MERK 

M-Modig 

Vi tør tenke nytt, ser etter gode løsninger og stiller konstruktive spørsmål og utnytter 
handlingsrommet i regelverket. 

E- Engasjert 

Vi ivrer for at Nord-Troms kommunene er en attraktiv og krevende kunde. 

R- Romslig 
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Vi møter og inkluderer egen organisasjon og leverandører med åpenhet, respekt og tillit. 

K- Kompetent 

Gjennom høy kompetanse skal vi være forberedt på å møte dagens og morgendagens utfordringer. 

2. Visjon 
Kommunenes anskaffelser skal gjøres profesjonelt og effektivt, og kommunene skal være en attraktiv 
kunde og samarbeidspartner. 

3. Hovedmål 
Kommunenes anskaffelser skal bidra til verdiskapning for kommunene og brukerne, ivareta 
samfunnsansvar og skape tillit til Nord-Troms kommunene som innkjøper. 

Målet innebærer at anskaffelsene skal støtte Nord-Troms kommunenes overordnede mål for 
langsiktig utvikling av Nord-Troms kommunene. Kommunene skal gjennomføre økonomiske og 
kvalitativt gode anskaffelser med vekt på miljø, samfunnsansvar, innovasjon og nytenkning. 
Anskaffelsene skal være juridisk korrekte og det skal legges til rette for god anskaffelsesfaglig 
kompetanse. 

For å oppnå hovedmålet er det identifisert 7 delmål som er beskrevet nedenfor. 

3.1 Nord-Troms kommunene sine anskaffelser skal være økonomisk og kvalitativt gode 
En anskaffelse skal være basert på konkurranse, og kommunen skal sikre at hensynet til 
forutberegnelighet, gjennomsiktighet (åpenhet) og etterprøvbarhet ivaretas gjennom hele 
anskaffelsesprosessen. 

Kommunens virksomheter skal opptre i samsvar med god forretningsskikk og sikre høy forretnings 
etisk standard i den interne og eksterne saksbehandling. Utvelgelse av kvalifiserte tilbydere og 
tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier. 

Kommunene skal ha god oversikt over egne avtaler og bør planlegge de strategisk viktige 
anskaffelsene i god tid. Politiske vedtak som medfører kjøp av varer eller tjenester må gis tilstrekkelig 
tid til å gjennomføre en forsvarlig økonomisk og kvalitativ anskaffelsesprosess. 

Virksomhetene i kommunen har et selvstendig ansvar for å sikre at behov for varer og tjenester 
dekkes gjennom kommunale avtaler. 

Kommunen skal utnytte stordriftsfordeler ved intern samordning og gjennom samarbeid med andre 
kommuner der det er formålstjenlig. 

Vi etterlever dette delmålet når vi:  

- Tilrettelegger for etterlevelse av regelverket i organisasjon 
- Øker antall rammeavtaler og avtaledekning 
- Ansvarliggjør og bevisstgjør behovshavere i organisasjon om at anskaffelsesprosesser krever 

tid og ressurser, for å få til gode innkjøp 

Tiltak:  

- Vi skal opprettholde samarbeidet med Nord-Troms kommunene 
- Etablere hensiktsmessig samhandling mellom involverte etater på tvers av kommunene i 

anskaffelsesarbeidet. 
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- Gjennomgå organiseringen rundt kommunenes strategisk viktigste anskaffelser. 
- Etatsleder skal gjøre alle deler av egen virksomhet kjent med fullmakts matrisen som 

synliggjør roller og ansvar i alle prosessene knyttet til anskaffelser 
- Tilpasse antall bestillere gjennom fullmakts systemet 
- Vi skal sikre at kriterier og krav utarbeides med bruk av god og bred kompetanse, og vi skal 

sikre brukermedvirkning 
- Alle avtaleforvaltere skal ha god kompetanse på kontraktsoppfølging gjennom tilpasset 

opplæring. 
- Formalisere avtaleeiers (etatsleder) ansvar i anskaffelsesprosessen. Alle inngåtte kontrakter 

over EØS verdi skal ha utpekt avtaleforvalter.  
- Bruke etablerte maler for gjennomføring av konkurranser med verdi over 100’, maler hentes 

fra anskaffelser.no i hvert enkelt tilfelle.  

3.2 Nord-Troms kommunenes anskaffelser skal bidra til bedre behovsdekning og møte 
fremtidens behov 
Årlig skal det etableres en anskaffelsesoversikt. Forespørsel sendes kommunalsjefer/sektorledere i 4 
kvartal. Behovsavklaring skal gjennomføres i linjen. Behov må innmeldes for å få anskaffelsen 
prioritert i anskaffelsesoversikten. 

Eksisterende rammeavtaler behøves ikke å meldes inn. Innkjøpstjenesten kontakter brukere av 
avtalen for å forespørre om endringer i marked, endringer i behov og etablerer et tverrfaglig 
anskaffelsesteam (TAT) der det er behov. TAT skal etableres i alle anskaffelser som berører mer enn 
en seksjon. 

Behov for etablering av nye avtaler i løpet av året skal fortløpende innmeldes til Innkjøpstjenesten. 

Innkjøpstjenesten skal etablere/arrangere opplæring innen lov og forskrift om offentlige anskaffelser 
for å forankre og bevisstgjøre ledelse og ansatte i Nord-Troms kommune om regelverket. 

Vi etterlever dette delmålet når vi:  

- Kartlegger kommunenes samlede behov for avtaler 
- Bevisstgjør ledere og bestillere i verdien av strategisk innkjøpskompetanse 
- Knytter endring i marked eller endring av behov til den enkelte anskaffelse 

Tiltak: 

- Gjøre informasjon om gjeldende avtaler med tilhørende betingelser, innkjøpsorganisering og 
gjeldende retningslinjer for anskaffelser enkelt tilgjengelig for alle ved bruk av et 
kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV)  

- Etatsleder skal til enhver tid ha oversikt over virksomhetens løpende kontrakter med 
omfang, verdi, utløpsdato og avtaleforvalter. 

- Inngå flere og forbedrede rammeavtaler. Innkjøpstjenesten skal inngå og forvalte 
virksomhetens samkjøps- og rammeavtaler på grunnlag av årlig analyse av virksomhetens 
sammenfallende behov og økonomiske effekt. Tydeliggjøre leders ansvar for å bruke 
rammeavtalene og bruke disse korrekt ved innkjøp av varer og tjenester. Avdelingsleder skal 
sikre at bestiller- og attestasjonsrollen foretas av medarbeider med nødvendig kompetanse, 
og ha interne rutiner som sikrer at rammeavtaler følges. 

- Vi skal øke involvering av interessenter, både fagpersoner (TAT) og brukere, i forberedelsen 
av store eller strategiske anskaffelser 
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- Kommunenes innkjøpskompetanse skal komme tidlig inn i prosessene ved å bli inkludert i 
oppstarten av prosjekter og i budsjetteringsarbeidet.  

3.3 Nord-Troms kommunene skal ha økt fokus på aktiv leverandør- og 
avtaleoppfølging 
Økt fokus på aktiv leverandør- og avtaleoppfølging i avtaleperioden. Bevisstgjøring i organisasjon for 
å sikre avtaledekning, sortimentstyring og avtalelojalitet. 

Nord-Troms kommunene har et i dag en avtaleoversikt i SharePoint som vil bli videreført. På sikt skal 
EU-Supply sitt konkurranse avtale verktøy (KAV) også kunne benyttes.  

Priser og avtalebetingelser skal følges opp. Virksomhetene må vite hva de kan kreve av avtalen, slik 
at avvik kan meldes til innkjøpstjenesten. Videre for å tydeliggjøre leders ansvar for å bruke 
rammeavtaler og bruke disse korrekt ved innkjøp av varer og tjenester gjennom innkjøpssystemet. 
Nærmeste leder skal sikre at bestiller- og attestasjonsrollen foretas av medarbeidere med nødvendig 
kompetanse, og etablere interne rutiner som sikrer at rammeavtaler følges. 

Vi etterlever dette delmålet når vi: 

- Øker fokus på avtalelojalitet 
- Standardiserer sortiment 
- Sikrer riktig avtalebetingelser 
- Ansvarlig gjør at kjøp/bestilling av varer og tjenester ligger i linjeledelsen 

Tiltak: 

- Vi skal gjennomføre årlige statusmøter med de største leverandørene og de leverandørene 
som vi anser som svært viktige å ha fokus på, for å følge opp avtalevilkår, spesielt innen pris, 
leveranse, miljø, etiske krav etc. 

- Benytte innkjøpsstatistikker 
- Etablere gode rutiner for implementering av nye avtaler 
- Analyseverktøy for leverandøroppfølging og avtalelojalitet skal kartlegges for om mulig tas i 

bruk innen utgangen av 2022 

3.4 Nord-Troms kommunene sine anskaffelser skal gjennomføres raskere, enklere og 
elektronisk 
Alle anskaffelser som gjennomføres etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser skal 
gjennomføres elektronisk. Konkurransegjennomførings verktøy (KGV) skal benyttes. 

Anskaffelsesprosessen omfatter alt fra innmeldt behov fra bruker, til ferdig signert og arkivert avtale i 
arkivsystemet, samt bestilling/ avrop av varer og tjenester. 

Full elektronisk anskaffelsesprosess vil forenkle arkivering og sikre at alle dokumenter blir arkivert i 
henhold til gjeldende regelverk og interne prosedyrer. 

Vi etterlever dette når vi: 

- Øker andelen av innleverte digitale tilbud fra leverandørsiden, innleverte tilbud på annen 
måte skal avvises. 

- Forenkler og effektiviserer anskaffelsesprosessen 
- Forenkler og sikrer korrekt arkivering 
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Tiltak: 

- KGV skal benyttes til gjennomføring av alle typer konkurranser (over kr 100 000) 
- Kartlegge muligheten for å etablere løsning for eHandel innen utgangen av 2022 

3.5 Nord-Troms kommunene skal bidra til markedsutvikling i anskaffelsesprosesser 
Nord-Troms kommunene skal aktivt bidra til dialog med markedet basert på likebehandling. Det skal 
legges til rette for at små og mellomstore bedrifter kan delta i konkurranser. Der det finnes 
standardkontrakter skal disse benyttes, for å sikre gjennomtenkte og balanserte kontraktsvilkår. 

Vi etterlever dette delmålet når vi: 

- Øker bruken av standardiserte kontrakter som er balanserte både for kunde og leverandør. 
- Reduserer direkte anskaffelser, og gjennomfører flere frivillige kunngjøringer på doffin.no 

gjennom KGV. 

Tiltak: 

- Vi skal benytte nasjonale standardkontrakter der det er mulig, for å sikre gjennomtenkte og 
balanserte kontraktsvilkår. 

- Vi skal vurdere frivillig kunngjøring i alle anskaffelser under terskelverdi 
- Ha et bevisst forhold ved utlysning av større anskaffelser (dele opp anskaffelsen i kategorier) 

3.6 Nord-Troms kommunene skal gjennomføre samfunnsansvarlige anskaffelser 
Nord-Troms kommune skal ta aktivt samfunnsansvar gjennom å etterspørre og forbruke varer og 
tjenester som er produsert etter høye etiske, sosiale og miljømessige standarder. Forskrifts- og 
kommunale bestemmelser skal ivaretas gjennom kommunens anskaffelser. Vi skal i alle våre 
anskaffelser forhindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet.  

Kravene skal implementeres gjennom tydelige krav i avtalene og gjennom dialog og samarbeid med 
kommunens leverandører. 

Vi etterlever dette delmålet når vi: 

- Tydeliggjør delmålet i avtalene som signeres 
- Har fokus på miljø for å ivareta kommunens miljømål 
- Sikrer at kommunen kjøper varer og tjenester fra seriøse aktører i markedet 

Tiltak: 

- Vi skal etablere rutiner for å redusere skadelig miljøpåvirkning knyttet til anskaffelser og 
fremme klimavennlige løsninger 

- Vi skal etablere rutiner for å ivareta respekt for grunnleggende menneskerettigheter 
- Vi skal ta aktivt samfunnsansvar og bruke kontraktkravene aktivt med fokus på å hindre 

arbeidslivskriminalitet og sosial dumping 
- Vurdere risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og miljøbelastning ved 

kommende anskaffelser 
- Vi skal bruke anbefalte maler og verktøy som er utarbeidet av Dfø innen samfunnsansvar 
- Vi skal følge kommunens miljøstrategi i alle anskaffelser når/hvis den foreligger 
- Utarbeide og implementere interne etiske retningslinjer for anskaffelsesarbeidet. 
- Etablere rutiner og årlig vurdere tiltak som forebygger muligheter for misligheter og 

korrupsjon knyttet til anskaffelser. 
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Sett inn linkt sendt av hilde og rita. 

3.7 Nord-Troms kommunene skal ha høy anskaffelsesfaglig kompetanse 
Anskaffelsesområdet er komplekst og har mange faglige nedslagsfelt, blant annet juridiske, 
økonomiske og samfunnsfaglige. Fagfeltet er i sterk utvikling, regelverket er i stadig endring og det 
utvikles stadig nye metoder innenfor innovasjon og leverandørutvikling. For å realisere de prioriterte 
områdene og bidra til gode avtaler, der risikoen for feil minimeres. Må kompetanse bygges og 
vedlikeholdes både i den interkommunale innkjøpstjenesten og ellers i kommunen. 

Manglende eller utilstrekkelig kompetanse innebærer en økt risiko for feil og mangler ved 
gjennomføring av anskaffelsesprosessen, samt feil og mangler ved varene og tjenestene som blir 
anskaffet. 

Anskaffelseskompetanse må derfor kontinuerlig styrkes både blant ledere og ansatte som har roller i 
anskaffelsesprosessen. 

Innkjøpstjenesten skal gi tilbud om undervisning til ulike nivå i kommunen, bistå med generell 
rådgivning og delta på møter i virksomhetene. 

 

Vi etterlever dette delmål når vi: 

- Opprettholder og øker fagkompetansen innen anskaffelse, og er attraktiv som 
samarbeidspartner 

- Minimerer risiko for feil i både gjennomføring av anskaffelsesprosesser og anskaffelse av feil 
vare/tjeneste 

- Innkjøpstjenesten er kommunenes faglige ressurs innen anskaffelsesregelverket, og er en 
kompetent rådgiver internt i kommunene 

- Innkjøpstjenesten kvalitetssikrer prosessen for alle anskaffelser over kr 100.000 som 
gjennomføres av den enkelte kommunene, med unntak av entrepriser 

Tiltak: 

- Etablere og etterleve interne rutiner for gjennomføring av anskaffelsesprosessen i KGV. 
- KGV skal ha enkelt tilgjengelig og oppdaterte veiledere, maler og verktøy til bruk i 

kommunenes anskaffelsesprosesser. 
- Det skal gjennomføres årlige interne kurs innen lov og forskrift for offentlige anskaffelser 
- Rutiner, veiledere, maler og verktøy for hvordan anskaffelser skal gjennomføres ved bruk av 

KGV skal ligge lett tilgjengelig 
- Utrede innføring av elektronisk verktøy for flere deler av anskaffelsesprosessen 
- Etablere rutiner for bedre kommunikasjon fra innkjøpstjenesten ut i virksomheten, 

styringsgruppa for anskaffelser. 
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Søknad om midler til omstilling fra North Experience AS 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedtekter Storfjord kommunes næringsfond. 
 
Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19 utbruddet. 

Vedlegg 

1 Soknad-2020-0024 

2 North Experience 
AS søknad IN og 
SUF 

Saksopplysninger 
Thomas Seppola søker på vegne av firmaet North Experience AS om støtte fra næringsfondet på 
inntil 337 500 kr til omstilling av driften som følge av tilnærmet kollaps i turistmarkedet etter 
utbruddet av covid-19. Kostnadene er knyttet opp mot en omlegging av driften fra å betjene et 
internasjonalt marked med spesielt turister fra Asia, til å betjene turister fra i all hovedsak Norge 
og Skandinavia, og delvis fra Europa.  
 
Bedriften var tvunget til å evaluere driften og se på om det var grunnlag for videre drift. Etter en 
vurdering ble det bestemt at de ønsker å fortsette virksomheten og etablere seg på Hatteng. Det 
ble da nødvendig å få på plass infrastruktur og tilsvarende for at dette skulle kunne bli basen 
fremover. Det gjør også at de selv i mye større grad kan ta hånd om og kontrollere 
smitteverntiltak som trolig fortsatt vil være sentralt fremover.  
 
Så langt har de gjort ombygging på gården. Låven er blitt omkledningsrom, det er bygget 
toaletter, en stor lavvo er satt opp, en "hyggeavdeling" med Jacuzzi og sauna er og på plass. I 
tillegg er det ordnet parkering og opparbeidet tilførselsvei.  
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Aktiviteten fremover blir å skje på gården, i nærområdet og utmarka i Storfjord. En god del 
utstyr er solgt for å legge om driften og for å finansiere kjerneaktiviteten som nå legges til 
Hatteng. Bedriften disponerer 5 fatbike, 9 snøscootere, 2 bobiler og 2 stk. Aurora hytter av høy 
standard. Hyttene kan settes opp over alt og gir derfor mange muligheter hele året. 
 
Omleggingen vil også gjøre at North Experience AS i større grad enn tidligere vil bruke egen 
kommune og lokale bedrifter. Dette vil gjelde både guiding, matopplevelser. De vil naturlig nok 
også tilby og selge tjenester utenfor kommunen, men målet er at leverandørene skal være fra 
Storfjord, eller at aktivitetene gjennomføres her. 
 
Jobben med selve utviklingen av nye produkter er finansiert av Innovasjon Norge, mens de har 
søkt Sametinget om finansiering til de fysiske investeringene som gjøres på gården. Fra 
Storfjord kommune søkes det om midler til omstillingsprosessen til nye produkter og 
markedsføring av bedriften. 
 
Søknaden som ble levert inn gjennom regionalforvaltning.no inneholdt kun informasjon om 
kostnader til selve omstillings prosessen. Men Halti næringshage ved Johnny Mikkelsen har 
etter forespørsel fra saksbehandler ettersendt oversikt av de totale kostnader for hele 
ombyggingen og omstillingen. Dette for å kunne vurdere størrelsen på en eventuell støtte fra 
Storfjord kommune. Oversikten fra Halti er vedlagt saken, men er i grove trekke som følger: 
 
Beskrivelse Kostnad kr. Finansiering kr. 
Smittevern/kurs/tilpasning/div 310 000  
Utvikling nye produkter 400 000  
2 stk. iglo 1 000 000  
Lavvo/badstue/ombygging/div 500 000  
Omstilling og markedsføring 450 000  
Innovasjon Norge  568 000 
Sametinget  500 000 
Eget arbeid  377 000 
Egenkapital  277 500 
Lån bank  600 000 
Storfjord kommune  337 500 
Sum 2 660 000 2 660 000 
Tabell 1: Kostnader og finansiering North Experience AS 
 
Av de totale investeringer bedriften gjør og har gjort i 2020 så utgjør den omsøkte støtten på 
337 500 kr fra kommunens næringsfond ca. 13%. Men endel av investeringene ville vanskelig 
kunne vært gitt støtte fra kommunens næringsfond da man normalt ikke har støttet kjøp av lett 
omsettbart løsøre. Dette vil her gjelde Jacuzzi, lavvo og igloer, og disse investeringene utgjør ca. 
1 150 000 kr. Da utgjør den eventuelle støtten fra Storfjord kommune ca. 22%. 
 
Søknaden kan komme inn under punkt II og punkt III i de lokale vedtekter til næringsfondet 
hvor utviklings, vekstiltak og reiselivstiltak er berettiget tilskudd. Det kan gis tilskudd på inntil 
25% av de totale kostnader. Søknaden kommer også inn under forskriften til krisepakken som 
ble gitt kommunene for å motvirke de negative effekter av covid-19 pandemien. Sitat fra 
forskriften: 
 
«§ 2 Hvem og hva det kan gis tilskudd til: 
 
Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes 
en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.  

46



 
Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.  
 
I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på: 

a. i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på 
lokale utfordringer, behov og potensial  
b. i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede 
tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet  
c. hvor raskt tiltaket kan settes i gang» 

 
Videre sier forskriften følgende om størrelse på tilskudd, sitat: 

«§ 3 Tilskuddets størrelse  

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets 
kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent. 

Gis tilskuddet etter reglene for offentlig støtte, skal gjeldende satser i reglene for bagatellmessig 
støtte og i det alminnelige gruppeunntaket følges. Alle tilskudd gitt etter reglene om offentlig 
støtte skal registreres i regionalforvaltning.no. De registrerte opplysninger skal oppbevares i ti 
år fra det tidspunkt støtten ble tildelt.» sitat slutt. 
Det stilles 6 vilkår som alle må være oppfylt for at et tilskudd skal defineres som offentlig støtte:  
 
1. Mottaker av støtte er et foretak som utøver en økonomisk aktivitet (foretaksvilkåret) 
2. Støtten er gitt av staten eller av statsmidler i enhver form. 
3. Støtten innebærer en økonomisk fordel for mottakeren 
4. Støtten begunstiger enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer eller tjenester 
(selektivitetsvilkåret) 
5. Støtten kan virke konkurransevridende 
6. Støtten kan påvirke samhandelen mellom EØS-landene 
 
Dersom alle vilkårene er oppfylt samtidig utgjør tiltaket offentlig støtte. Dersom et av vilkårene 
ikke er oppfylt, er ikke tiltaket eller tilskuddet offentlig støtte. Da trenger man heller ikke bry 
seg om reglene om offentlig støtte. 
 
I henhold til reglene til det kommunale næringsfondet så kan fondsstyret innvilge tilskudd på 
inntil 300 000 kr. For beløp over dette avgir formannskapet en innstilling til kommunestyret. 
Når det gjelder krisepakken som ble overført kommunene (1.7 millioner for Storfjord) så er det 
ikke gitt noen begrensning på oppadgående beløp, men kun begrenset i form av %-vis tildeling 
på maksimalt 50%. 
 
Per 11/11-20 så er det tildelt midler fra krisepakken på 298 212 kr (Inkludert ev. tilskudd til 
potetlager/fryseri på 100 000 kr). 

Vurdering 
North Experience AS er en av bedriftene i kommunen som er kraftig berørt av covid-19 
pandemien gjennom at kundegrunnlaget nærmest over natten ble borte. Alle bookinger som var 
gjort for vår-vinteren etter 13 mars ble kansellert, og siden bedriften i all hovedsak tilbød 
tjenester og produkter til vinter turister, var det umulig å ta igjen det tapte selv med økt 
innenlands turisme i sommer. Sesongen 20/21 er også sterkt berørt gjennom at reiseforbud 
opprettholdes uten at man kan si når dette blir bedre. 
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Bedriften tok derfor grep og startet omlegging av driften til å betjene et mer «lokalt» marked, 
noe som vil si norske og nordiske kunder. Og forhåpentligvis etterhvert også turister fra det 
øvrige Europa. Det satses nå fullt på å drive bedriften og alle aktiviteter fra ny lokalitet på 
Hatteng, samt å kjøpe aktiviteter mest mulig lokalt fra andre bedrifter i Storfjord. I så måte kan 
man si at det tross alt kommer noe positivt ut av et ellers tungt år økonomisk. 
 
Det foreligger svar fra Innovasjon Norge, og her gis bedriften en støtte på 400 000 kr. Dette er 
mindre enn omsøkt og Thomas Seppola opplyser at mellomlegget på 168 000 kr er dekket inn 
gjennom privat lån. Sametinget har ikke gitt skriftlig svar per dato, men Thomas har vært i 
telefon møte med saksbehandler og fått veldig positive signaler i forhold til omsøkt støtte. 
Det anbefales at Storfjord kommune også støtter søknaden om støtte gjennom å benytte 
krisepakken som kommunene er tildelt. Søknaden oppfyller de krav som stilles i den 
midlertidige forskriften, og oppfyller ikke vilkårene for å behandles som offentlig støtte. 
Størrelsen på støtten ligger innenfor %-satsen både for de lokale vedtekter og den midlertidige 
forskriften. 
 
I henhold til de lokale vedtektene til næringsfondet så skal formannskapet avgi en innstilling til 
kommunestyret i søknader om støtte over 300 000 kr. Men i henhold til den midlertidige 
forskriften til krisepakken så stilles det ikke noen slike krav. Formannskapet får derfor vurdere 
om de innstiller på vedtak direkte hvis de ønsker å støtte søknaden, eller om de henstiller til 
kommunestyret å gjøre endelig vedtak.  

Rådmannens innstilling 
North Experience AS innvilges inntil 337 500 kr fra tildelt kommunal covid-19 krisepakke til 
omstilling av bedriften og etablering av ny base på Hatteng. 
 
Vilkår for tilskuddet framgår av eget skriv vedlagt vedtaket. 
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Prosjektnavn
Søknad om midler til omstilling, utvikling og vekst

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     
North Experience AS

Kontaktperson:
Thomas Seppola

Adresse:
Postboks 75

Postnr.:
9142

Poststed:
SKIBOTN

Mobil:
90033609

Telefon:
-

Telefon arbeid:
-

E-post:
thomas@northexperience.no

Bankkonto:
47507772478

Organisasjonsnummer: 
913455894

Antall årsverk (heltid/deltid):

3 / 1

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Forretningsideen er salg av tjenester og opplevelser til besøkende i regionen. Våre gjester var stort sett 

internasjonale med en overvekt av asiatiske besøkende som kjøpte opplevelser hos oss. Forespørslene kom 

gjerne fra andre aktører innen overnatting, destinasjonsselskap eller tilsvarende. Koronautbrudd i mars medførte 

restriksjoner i form av innreiseforbud som gjorde at grunnlaget for store deler av selskapets virksomhet forsvant. 
Hele bransjen som var rettet mot reiseliv og aktiviteter innenfor dette har måttet nedskalere, bl.a. å si opp avtaler.

Også vi har måttet gjøre det samme. Det er heller ingen ting som tilsier at dette endres i nær fremtid. 

Konsekvensen er at for å drive selskapet fremover må vi "bygge om" internt; både mht. hva vi skal tilby, til 

hvem og hvordan.

Etter vurdering er vi kommet til at vi ønsker å fortsette virksomheten og etablere oss på 

Hatteng med infrastruktur og tilsvarende. Dette skal være basen vår fremover. Det gjør også at

vi selv i mye større grad kan ta hånd om og kontrollere smitteverntiltak som vi vurderer som 

sentralt fremover. Så langt har vi bygget om på gården. Låven er blitt omkledningsrom, det er 

bygget toaletter, en stor lavvo er satt opp, en "hyggeavdeling" med jacuzzi og sauna er og på 

plass. I tillegg er det ordnet parkering og opparbeidet tilførselsvei.

Aktiviteten våre fremover blir å skje på gården, i nærområdet og utmarka i kommunen vår. Til

dette disponerer vi 5 fatbike, 9 snøscootere, 2 bobiler og 2 stk. Aurora hytter av høy standard. 

Hyttene kan settes opp over alt og gir derfor mange muligheter for oss, hele året.

Vi vil fremover bruke egen kommune og lokale bedrifter til guiding, matopplevelser og 
samhandle med disse for tilbud. Vi vil selvsagt også tilby og selge våre tjenester utenfor 

kommunen, men målet er at leverandørene skal være fra Storfjord. Eller at aktivitetene 

gjennomføres her.

Vi startet med å bruke tid på å vente på "at dette skal gå over". Da det ikke skjedde, gjorde vi 

en strategisk beslutning og har brukt mye tid på å planlegge og utvikle nye produkter og 

aktiviteter som vi skal selge fremover. Vi vet gjennom tilbakemeldinger og gjenkjøp at vi 

leverer produkter av høy klasse. Selv om grunnlaget for det som var gjort ganske brutalt 

forsvant, ønsker vi ikke å gi opp men vil ta med oss kunnskapen og forståelsen vi har bygget 

mot nye markeder.
Jobben med selve utviklingen av nye produkter er finansiert av Innovasjon Norge, mens vi har
søkt Sametinget om finansiering til de fysiske investeringene vi gjør på gården. Det vi søker 

Søknad om - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
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om midler fra Storfjord kommune nå er til omstillingsprosessen til nye produkt og 

markedsføring av disse og oss selv.

Vi tilrettelegger også for og deltar med gjennomføring av filminnspillinger for store selskap 

som BBC og andre. De er svært fornøyd med måten vi har løst oppdragene, og ønsker å bruke

oss fremover. Dette vil også være et av fundamentene for selskapet fremover.

Økonomisk hadde vi en kraftig knekk i 2019 som skyldes at daglig leder var sykemeldt store 

deler av året. Av det lærte selskapet at den avhengigheten en har av en person er risikabel og 

skal endres fremover. Også 2020 blir et dårlig år økonomisk pga. svært lav omsetning. For 

2021 er vi mer optimistisk da våre planer for omstilling og endring skal være gjennomført. 

Disse tiltakene skal resultere i at vi igjen kan tjene penger i selskapet.

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Startdato: 12.11.2020 Sluttdato: 31.01.2021
Forretningsideen er beskrevet over. Denne er ikke endret, men produktene ved at disse fremover vil rette seg 
vesentlig mer mot det norske markedet, mot det skandinaviske og til en viss grad det europeiske. Disse 
markedene - i motsetning til det asiatiske - krever at vi må jobbe på en annen måte med å legge forholdene til 

rette for opplevelser slik at de selv gjennomfører opplevelsene. De blir ikke passive tilskuere, men aktive 

deltakere. Dette er avdekket gjennom jobben med nye produkt og pakker

Hvem som eier prosjektet / deltakere i prosjektet i tillegg til støttemottaker

Prosjekteier er North Experience AS

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel 2020 2021 SUM

01.Omstillingarbeid med innhold på gården 200 000 50 000   250 000
02. Markedsføring av nye produkter 75 000 50 000   125 000
03. Etablere samhandling med partnere 25 000 50 000   75 000

Sum kostnad 300 000 150 000 450 000

Finansieringsplan
Tittel 2020 2021 SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet 225 000 112 500   337 500
02.Lån i bank    0
03.Egenkapital 40 000 37 500   77 500
04.Eget arbeid 35 000   35 000
05.Andre finansieringskilder    0

Sum finansiering 300 000 150 000 450 000

Tilskudd/finansiering fra andre
Innovasjon har gitt tilsagn om midler til å lage nye produkter og teste disse. Det er også søkt om midler fra 

Sametinget til fysiske investeringer på gården.

Andre opplysninger
Kostnadene over er et anslag på hva det koster å drive et omstillingsarbeid. Arbeidet vil være en kombinasjon av 

egeninnsats og egne midler.

Har du/dere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket: Nei
Se kommentar tidligere
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Mottatt bagatellmessig støtte de tre siste regnskapsårene: Ja
NN

Begrunnelse for avslaget
Nei

Geografi
5425-Storfjord

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato
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Søknad Innovasjon Norge 

 

Kostnadsområde      Kostnad 

Vurdering risikoområder, planlegge smittevern   25.000 

Lage rutiner smittevern og implementere   25.000 

Flytting lokalitet, grunnarbeid for ny lavvo   100.000 

Gjennomføre miljøsertifisering, opplæring og kurs  50.000 

Utvikling nye produkter, kvalitetssjekk og test   400.000 

Tilpasning nettside for egen distribusjon og salg  50.000 

Uforutsette kostnader      60.000 

Sum        710.000 

 

Finansieringsplan (søknad): 

Egenkapital (eget arbeid)     142.000 

Tilskudd Innovasjon Norge     568.000 

Sum        710.000 

 

Søknad Sametinget 

Kjøp lavvo, bygging badstu     180.000 

Kjøp av igloo (Aurora Hut), 2 stk.    1.000.000 

Grunnarbeid badstu      40.000 

Ombygging fjøs til å inneholde spisesal, 

dusj/toalett/garderobe      180.000 

Jacuzzi        100.000 

Sum investeringer      1.500.000 

 

Finansieringsplan: 

Egenkapital       200.000 

Eget arbeid       200.000 

Tilskudd SUF       500.000 

Lån bank       600.000 

Sum        1.500.000 
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Kommentar: 

 

Søknaden til Innovasjon omfattet vesentlig «myke» verdier som smittevern, utvikling nye produkt og 
pakker, miljøsertifisering og tilsvarende. Mye av det en hadde utviklet frem til 12. mars 2020 var med 
bakgrunn i etterspørsel fra det internasjonale og spesielt asiatiske markedet. Restriksjonene som ble 
innført og fortsatt videreføres stoppet inntektsstrømmen. For å opprettholde selskapet, 
arbeidsplassene og den erfaringen en har bygget, er det nødvendig å jobbe mot andre markeder – 
det er dette en søkte Innovasjon om midler til. 

 

Søknaden til Sametinget omfatter de «harde» verdiene i form av ombygging og tilpasning lokaler, 
flyttbare iglooer mv. Disse er rettet mer mot det norske og skandinaviske markedet da det er ulike 
preferanser her sammenlignet med det internasjonale markedet. Smittesituasjonen og restriksjoner 
gjør at vi vurderer dette markedet som det mest tilgjengelige inntil videre. Produktene vi lager, skal 
bruke dette utstyret.
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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/310 -15 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Odd Geir Fagerli 

 Dato:                 11.11.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
67/20 Storfjord formannskap 25.11.2020 

 

Søknad om støtte til potetlager og fryseri fra Storfjord fiskeri og 
jordbruksnæring AS 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedtekter Storfjord kommunes næringsfond. 
 
Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19 utbruddet. 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte til utbygg på potetlager og bygging av større fryseri 

2 Tegning potetlager og fryseri 

Saksopplysninger 
Kåre Frydenlund søker på vegne av firmaet Storfjord fiskeri og jordbruksnæring AS om støtte 
fra næringsfondet om inntil 100 000 kr i støtte til bygging av nytt lager og fryseri. Totale 
kostnader er kr 582 800. Finansiering utover søknad til næringsfondet er kr 362 800 i 
egenkapital og 120 000 kr som eget arbeid. Det er ikke søkt andre eksterne finansieringskilder. 
Hoved investeringen vil skje i 2020, mens en liten del vil komme over på 2021. 
 
Søker driver firmaet Storfjord Fiskeri og Jordbruksnæring AS som han eier i sin helhet, firmaet 
har sin virksomhet både innen fiskeri og jordbruk som navnet tilsier. Foruten fiske så driver 
firmaet med potet- og grønnsaks produksjon, og har produksjonslokale på gården Kirkenes. 
Firmaet har tidligere søkt om og fått innvilget inntil 200 000 kr til innkjøp av ny fiskebåt i sak 
39/20, denne båten skal ifølge informasjonen per dato legges inn i skipsregistret i løpet av uke 
46. Banken kan deretter ta pant i båten og kjøpet kan gjennomføres. 
 
For å kunne drive både med jordbruk og fiske var søker avhengig av å ha en større båt med god 
lastekapasitet, med den gamle båten gikk det mye tid til transport til og fra fiskefelt, samt til 
fiskemottak. Den nye båten gir en mye mer effektiv drift fordi båten går raskere og har større 
kapasitet slik at levering til mottak gjøres sjeldnere. 
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100 000 kr utgjør ca. 17% av investeringen til potetlagret og fryseriet, og totalt innvilget støtte 
til både kjøp av båt og lager på 100 000 + 200 000 kr utgjør ca. 12% av den totale investeringen 
i bedriften. 
 
Storfjord fiskeri og jordbruksnæring AS er som så mange andre bedrifter berørt av covid-19 
pandemien, og har måttet tenke nytt og legge om deler av driften for å holde produksjonen oppe. 
Kåre skriver i søknaden følgende «Pga. Covid-19 blir jeg nødt til å lansere en lapskaus 
blanding i porsjonspakninger til private husholdninger. (Da trenger jeg et større fryselager for 
å kunne ha ferdig lapskaus blanding liggende på frys til enhver tid.) Dette pga. at omsetningen 
til min største kunde (Vollan Gjestestue) har gått kraftig ned dette året.» 
 
Undertegnede var sammen med ordfører og kommunalsjef utvikling på befaring hos bedriften 
den 26 oktober i år. Her fikk vi en omvisning og beskrivelse av driften. 
 
Søknaden kan komme inn under punkt II i de lokale vedtekter til næringsfondet hvor utviklings 
og vekstiltak er berettiget tilskudd. Det kan gis tilskudd på inntil 25% av de totale kostnader. 
Søknaden kommer også inn under forskriften til krisepakken som ble gitt kommunene for å 
motvirke de negative effekter av covid-19 pandemien. Sitat fra forskriften: 
 
«§ 2 Hvem og hva det kan gis tilskudd til: 
 
Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes 
en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.  
 
Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.  
 
I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på: 

a. i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på 
lokale utfordringer, behov og potensial  
b. i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede 
tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet  
c. hvor raskt tiltaket kan settes i gang» 

 
Videre sier forskriften følgende om størrelse på tilskudd, sitat: 

«§ 3 Tilskuddets størrelse  

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets 
kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.» sitat slutt. 
Byggingen av nytt lager/fryseri er godkjent av Storfjord kommune. 

Vurdering 
Etableringer innen primærnæringene er et satsingsområde i Storfjord, og Kåre er i høyeste grad 
en viktig bidragsyter til at kommunen når målet i «Styrking av landbruket i Storfjord». 
 
Bedriften har merket effektene av covid-19 pandemien gjennom at deres hovedkunde har kraftig 
redusert omsetning. Kåre har derfor måttet tenke nytt både for å holde omsetningen oppe, men 
også for å unngå at poteter og grønnsaker blir liggende på lager så lenge at de til slutt i verste 
fall må kastes. 
 

55



Lanseringen av et nytt produkt vil være positivt for bedriften både på kort og lang sikt. På kort 
sikt hjelper det til med å holde oppe omsetningen, og på lang sikt vil det forhåpentligvis gi en 
økt omsetning hvis hovedkunden igjen får «normal» aktivitet.  
 
Det jobbes også med at kommunens egne institusjoner skal kunne handle lokalt hos bedrifter 
lokalisert i Storfjord. Per i dag hindrer interkommunale innkjøpsavtaler i stor grad dette 
gjennom at kommunene er bundet til en stor leverandør. Når dette er på plass vil Storfjord 
fiskeri og landbruksnæring AS kunne selge produkter også lokalt. 
 
Søknaden kan støttes både i henhold til de kommunale vedtekter til næringsfondet, og også i 
henhold til den midlertidige forskriften for krisemidlene tildelt kommunen for å motvirke 
effektene av covid-19. 
 
Det innstilles derfor at søknaden støttes ved bruk av krisepakken. 
 

Rådmannens innstilling 
Storfjord Fiskeri og Jordbruksnæring AS innvilges inntil 100 000 kr fra tildelt kommunal covid-
19 krisepakke til bygging av utvidet potetlager og fryseri. 
 
Vilkår for tilskuddet framgår av eget skriv vedlagt vedtaket. 
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Prosjektnavn
Søknad om støtte til utbygg på potet lager og bygging av større fryseri

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     
Storfjord fiskeri og jordbruksnæring AS

Kontaktperson:
Kåre Frydenlund

Adresse:
Kjerkenesveien 26

Postnr.:
9046

Poststed:
OTEREN

Mobil:
90594331

Telefon:
90594331

Telefon arbeid:
90594331

E-post:
kfrydenlund@hotmail.no

Bankkonto:
15064240770

Organisasjonsnummer: 
924949511

Antall årsverk (heltid/deltid):

0 / 0

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Produksjon av poteter og grønnsaker/ 

videreforedling av poteter og grønnsaker

Kokte hele poteter/lapskaus terninger/ baking av potetlomper og potetlefser

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Startdato: 16.11.2020 Sluttdato: 04.01.2021
Bygger ut potetlageret grunnet plassmangel. Håper på å få levere ferdigkokt potet og grønnsaker til bedrifter i 

Storfjord kommune.

Pga. Covid-19 blir jeg nødt til å lansere en lapskaus blanding i porsjonspskkninger til private 

husholdninger. (Da trenger jeg et større fryselager for å kunne ha ferdig lapskaus blanding 

liggende på frys til en hver tid.) Dette pga. At omsetningen til min største kunde (Vollan 

Gjestestue) har gådd kraftig ned dette året.

Hvem som eier prosjektet / deltakere i prosjektet i tillegg til støttemottaker

Kåre Frydenlund, kjerkenesveien 26, 9046 Oteren

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel 2020 2021 SUM

01. Eget arbeid 550 000 32 800   582 800

Sum kostnad 550 000 32 800 582 800

Finansieringsplan
Tittel 2020 2021 SUM

01. Søknad næringsfond Storfjord 90 000 10 000   100 000
02. Eget arbeid 100 000 20 000   120 000
03. Egenkapital 282 800 80 000   362 800
04. Lån i bank    0

Søknad om - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
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05. Andre finansieringskilder    0

Sum finansiering 472 800 110 000 582 800

Tilskudd/finansiering fra andre
Ingen

Andre opplysninger
Ingen

Har du/dere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket: Nei

Mottatt bagatellmessig støtte de tre siste regnskapsårene: Nei

Begrunnelse for avslaget

Geografi
1939-Storfjord

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

tegninger utbygg.pdf  1 918 883 09.11.2020
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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2019/282 -78 

Arkiv: 151 

Saksbehandler:  Magne Wilhelmsen 

 Dato:                 19.11.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
68/20 Storfjord formannskap 25.11.2020 
 Storfjord kommunestyre  

 

Økonomirapportering drift 3. kvartal 2020 

Henvisning til lovverk: 
 

 Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven)  
 Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og 

fylkeskommuner mv 
 
 

Saksopplysninger 
Det er gjennomført budsjettkontroll for årets 9 første måneder, perioden 1. januar til 30. 
september 2020.  Budsjettkontrollen omfatter driftsbudsjettet, og øvrige vedtatte 
budsjettmessige forutsetninger.  
 
Sentrale generelle budsjettforutsetninger 2020 
Lønnvekst 3,1% 
Pensjonsinnskudd lærere 11,0% 
Pensjonsinnskudd sykepleiere 19,0% 
Pensjonsinnskudd øvrige ansatte 19,0% 
 
Budsjettet er i all hovedsak periodisert flatt på 12 måneder. Dette betyr at årsbudsjettet på de 
enkelte kontoene er budsjettert med likt beløp pr måned. Unntakene fra dette er: 
 
-Fastlønnsbudsjettet tar hensyn til feriepengeutbetalingen i juni ved at det er budsjettert med 11 
måneders lønnsutbetaling og lønnstrekk for fem ferieuker i juni.  
-Refusjon for ressurskrevende brukere inntektsføres i desember og derfor er budsjettet lagt på 
desember. Imidlertid er denne refusjonen nå periodisert per september. 
-Inntektsføring bruk av fond er budsjettert i desember. 
-Eiendomsskatt, samt VA-gebyr er periodisert til de månedene fakturering skjer. 
-Skatteinngang er periodisert etter gjennomsnitt de tre siste år 
-Rammetilskudd er periodisert på ti terminer 
-Rente- og avdragsutgifter er periodisert etter forfallstidspunkt 
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Sykefravær 3. kvartal 2020  
 
Det er registrert et sykefravær på 8,37 % i 3. kvartal i 2020 mot 6,46 % samme periode i fjor. 
 

Forvaltning av ledig likviditet 
Storfjord kommune har ingen ledig likviditet og har derfor ingen plassering av disse i markedet. 
 
Forvaltning av gjeldsportefølje 
 
Storfjord kommune har pr 30.09.20 kr 354 046 434 i langsiktig gjeld til egne investeringer. Pr 1. 
januar var den langsiktige gjelden på kr 290 778 132,-. Det er tatt opp lån til investeringer 
10.02.20 på kr 71 345 760. I tillegg utgjør Startlån fra Husbanken kr 50 766 408 etter opptak av 
årets vedtatte startlånsopptak på kr 8,0 mill. 19. oktober har Husbanken utbetalt ytterligere 
startlån på kr 4,0 mill. 
54,95 % av gjeldsporteføljen har fast rente pr 17.11.2020. For fire år siden hadde gjelds-
porteføljen en fordeling på 59% fast rente og 41 % flytende rente. I henhold til finans-
reglementet skal minst 1/3 være fastrente og 1/3 være flytende rente. 
 
Restgjeld fordelt pr långiver pr 17.11.2020:   
 

 
 
 
Produktfordeling pr 17.11.2020: 
 

 
 
 
Oversikt over langsiktige lån følger på neste side: 

61



30.09.2020
Utløpsdato

Fast/ 
flytende

Bindingstid Rente Saldo

LÅN NORDEA SERTIFIKAT 2009 3mnd Flytende 0,4 -24 835 000
LÅN NORDEA SERTIFIKAT 2011 3mnd Fast/swap 13.12.2021 1,5 -8 920 000
Kommunalbanken 20030329 02.01.2024 Flytende 1,8325 -4 590
Kommunalbanken 20040626 25.09.2034 Flytende 0,9199 -3 546 560
Kommunalbanken 20070670 21.12.2037 Flytende 0,97 -37 312 970
Kommunalbanken 20100675 22.10.2040 Fast 22.10.2025 2,62 -31 400 380
Kommunalbanken 20120480 19.10.2043 Flytende 0,91 -7 347 240
Kommunalbanken 20130748 19.12.2044 Flytende 0,97 -2 980 870
Kommunalbanken 20150660 08.12.2045 Flytende 0,98 -8 330 030
Kommunalbanken 20160651 14.12.2046 Fast 14.12.2022 2,3 -12 543 310
Kommunalbanken 20170662 11.12.2057 fast 13.12.2027 2,39 -36 478 100
Kommunalbanken 20180378 20.09.2058 fast 20.09.2028 2,66 -39 786 000
Kommunalbanken 20190272 30.06.2059 fast 28.06.2029 2,4 -41 437 000
Kommunalbanken 20190443 01.10.2049 fast 01.10.2024 2,22 -13 997 340
Kommunalbanken 20200053 10.02.2060 fast 11.02.2030 2,38 -47 563 804
Kommunalbanken 20200054 10.02.2060 Flytende 0,94 -23 781 956
KLP Kommunekreditt 83175193289 01.12.2022 Flytende 2 -1 186 000
KLP Kommunekreditt 83175178174 17.10.2029 Flytende 2,3 -6 636 540
KLP Kommunekreditt 83175353251 24.10.2044 Flytende 2 -5 958 744
HB 16715744 2009/2010 01.07.2027 Flytende 1,1 -1 336 443
HB 16716074 2010 01.11.2028 Flytende 0,8 -1 596 917
HB 16716160 2011 01.03.2036 Flytende 0,89 -1 787 849
HB 16716373 2012 01.04.2037 Flytende 0,82 -2 228 688
HB 16716557 2013 01.05.2038 Flytende 0,8 -1 174 685
HB 16716808 2014 01.06.2039 Flytende 1,3 -2 280 000
HB 16717052 2015 01.05.2045 Flytende 0,8 -3 333 330
HB 16717278 2016 01.11.2046 Flytende 0,8 -7 121 834
HB 16717467 2017 01.04.2047 Flytende 0,82 -7 066 662
HB 16717631 2018 01.04.2038 Flytende 0,82 -7 000 000
HB 16717775 2019 01.04.2044 Flytende 1,1 -7 840 000
HB 16717917 2020 01.04.2045 Flytende 0,82 -8 000 000

-404 812 842
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Driftsbudsjett og -regnskap pr 30. september 2020 
 
1.0 Politisk styring 
 

Regnskap Rev budsjett Avvik Forbruk i %
Lønn inkl sos. utg. 1 148 833 1 164 628 15 796 99
Øvrige utgifter 910 822 992 938 82 115 92
Inntekter -13 510 0 13 510 0
Politisk styring 2 046 145 2 157 566 111 421 95  

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, +mindreinntekt/merforbruk 

 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 
 
Mindreforbruk på kr 111 421 per 3. kvartal. 
 
Et lite overforbruk på ansvar for Politisk samarbeid som skyldes fakturering av helårsavgift fra 
Regionrådet. Mindreforbruket på ansvar Fellesutgifter Politikk skyldes 2. halvårsfaktura fra 
revisjonen som er kommet i oktober. Disse avvikene hentes inn gjennom året. 
 
1.1 Sentraladministrasjonen 
 

Regnskap Rev budsjett Avvik Forbruk i %
Lønn inkl sos. utg. 6 274 729 6 730 207 455 478 93
Øvrige utgifter 4 311 738 3 066 748 -1 244 990 141
Inntekter -353 152 -18 750 334 402 1 883
Sentraladministrasjon 10 233 315 9 778 205 -455 110 105  

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, +mindreinntekt/merforbruk 

 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 
 
Merforbruk totalt sett på kr 455 110 per 3. kvartal. 
 
Ansvar for fellesutgifter har isolert sett et merforbruk på kr 180 927 som hovedsakelig skyldes 
manglende budsjett på vedlikehold biler, at kommunen betaler halvårs- og årsutgifter tidlig i året 
for kontingenter, porto, forsikringer, lisenser etc. Merutgiften hentes delvis inn gjennom året. 
 
Ansvar for IT-avdeling har et merforbruk på kr 649 298. Budsjettavvik gjelder edb-lisenser og 
kjøp av datatjenester fra Kåfjord. Begge postene er underbudsjettert for 2020 og det må 
gjennomføres budsjettregulering her. 
 
Mindreforbruk på HMS på kr 170 166 blir hentet inn gjennom året. 
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1.2 Oppvekst og kultur 
 

Regnskap Rev budsjett Avvik Forbruk i %
Lønn inkl sos. utg. 35 970 939 32 929 540 -3 041 399 109
Øvrige utgifter 11 414 379 11 502 852 88 473 99
Inntekter -8 236 643 -5 866 770 2 369 873 140
Oppvekst- og kulturetaten 39 148 675 38 565 622 -583 053 102  

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, +mindreinntekt/merforbruk 

 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 
 
Merforbruk totalt sett på kr 583 053 per 3. kvartal. 
 
Følgende overskridelser må ses nærmere på og eventuelt budsjettreguleres i desembermøtet: 
 
1.Tilskudd Storfjord naturbarnehage 
2.Lønn og pensjon Skibotn skole og Oteren barnehage 
 
Avdelingene grunnskoler, kulturskole og barnehager har ikke fått kompensert fullt ut for 
kostnader til koronatiltak fordi midlene ikke er fordelt fullt ut til avdelinger i kommunen. 
Gjelder ekstrakostnader til bemanning, vikarer og tap foreldrebetaling. 
 
Storfjord språksenter står med ca kr 600 000 i merforbruk og det skyldes inntekter som kommer 
og vil regulere seg selv. 
 
Det må gjøres noen interne reguleringer mellom ansvar i etaten, men det har ikke innvirkning på 
totalen for kapittelet for oppvekst og kultur. 
 
 
1.3 Helse- og omsorgsetaten 
 

Regnskap Rev budsjett Avvik Forbruk i %
Lønn inkl sos. utg. 54 662 869 56 071 089 1 408 220 97
Øvrige utgifter 14 994 070 14 777 279 -216 791 101
Inntekter -18 468 152 -15 640 297 2 827 855 118
Helse- og omsorgsetaten 51 188 787 55 208 071 4 019 284 93  

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, +mindreinntekt/merforbruk 

 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 
 
Samlet sett går etaten med et mindreforbruk på 4 019 284 per 3. kvartal. En forutsetning her er 
at tilskudd ressurskrevende tjenester som regnskapsmessig er periodisert lik budsjett, er 
realistisk. 
 
Behandlende avdeling 
 
Ansvar 305 Behandlende avdeling 
Viser et overforbruk på kr 500 000. Det ble budsjettregulert kr 131 000 til lærlinger, kr 73 000 
ledelse og kr 200 000 til kjøp av plasser i kommunestyremøte i juni. Budsjettreguleringen er 
periodisert til desember måned, så dette vil delvis hentes inn i løpet av året. 
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Ansvar 314 Fysioterapeut 
Merforbruk på lønn, dette skyldes at det var budsjettert med 80 % stilling og hun har jobbet 
100%. Dekkes inn fra fondsmidler Hverdagsrehabilitering. 
 
Ansvar 373 Sykehjemsavdeling 
Det må budsjettreguleres, fra ref sykepenger til sykevikar lønn. Inntektsfokus resten av året. Det 
vil også mangle kost/plass betaling på en, da vederlag ikke er beregnet. 
 
Ansvar 310 Helsesjef 
Medisinske forbruksvarer ble budsjettregulert i kommunestyret i juni med kr 55 000 og 
periodisert på desember så dette vil delvis dekke merforbruket gjennom året. Inventar og utstyr: 
Kr 62 000 brukt på nytt telefon system korrigeres til investeringsbudsjettet. 
 
Ansvar 378 BPA Skolebakken 
Et lite merforbruk på kr 91 736 per 3 kvartal. Skyldes merkostnader pensjon. 
 
Ansvar 379 Hjemmetjenesten 
Underforbruk på fastlønn undersøkes nærmere ved lønnskontroll.  
Medisinske forbruksvarer viser et merforbruk som kan knyttes til koronapandemien i stor grad. 
 
 
Forebyggende avdeling 
Regnskapet viser totalt et mindre forbruk på kr 3 401 317 per 3. kvartal. Ved årets slutt vil det 
trolig bli et mindre for bruk estimert til ca kr 700-900 000 eksklusiv nedtak for 2020 og nedtak 
pr 30.09.20, og korrigert for reduserte inntekter.  

Ansvar 300 Forebyggende avdeling 
Mindreforbruk på ca 290 000 kr. Faktura på ca 325 000 kr tilskudd Lyngsalpan Vekst AS er 
ikke belastet regnskapet. 
 

Ansvar 311 Kriseteam 
Ingen betydelige avvik  
 

Ansvar 315 Psykolog 
Ingen avvik. 

Ansvar 316 Psykisk helse/rus 
Mindreforbruk på kr 687 719. Faktura fra krisesentret er ikke belastet ansvaret kostnad ca kr 
150 000. I tillegg er det vedtatt nedtak (2020) på 47 000 ekstrahjelp.  
 

Ansvar 318 Tjenestekjøp 
Mindreforbruk på kr 1 118 100. Dette er ikke reelt da tilskuddet for ressurskrevende tjenester vil 
bli betydelig redusert mht at tjenestenivået er nedskalert. Anslagsvis mellom kr 800 000 og kr 1 
mill i redusert tilskudd. Totalt sett blir det en reell innsparing – estimert til ca kr 500 000. 

 

Ansvar 320 Heldøgnsomsorg 
Mindreforbruk kr 517 110. Tilskudd ressurskrevende tjenester vil bli redusert pga at ansatte har 
vært omplassert til andre enheter. Det vil også bli gjort en budsjettregulering mht lønn ifht 
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omplassering. Utfordrende å si eksakt hva tilskuddet blir redusert med pr nå. Estimat på 
200 000. 

Ansvar 353 Ungdomsklubb 
Mindreforbruk kr 159 173 pga. at klubben har vært stengt flere måneder pga. koronapandemien. 

Ansvar 358 Flyktning 
Merforbruk kr 72 528. Her vil kommunen få integreringstilskuddet redusert med kr 233 750 
pga. at 5 bosatte har flyttet til en annen kommune. Eksakt dato for flytting kan bli litt mindre 
reduksjon avhengig av flyttedato. 
 
Ansvar 372 Valmuen 
Merforbruket på kr 467 460 knytter seg til blant annet feilføring av lønn. Ansatte som arbeider 
på flere steder er belastet bare på Valmuen, dette skal det rettes opp i og det skal budsjett 
reguleres slik at det blir riktig i regnskapet. Det skal budsjettreguleres fastlønn fra omsorg for 
utviklingshemmede til Valmuen. Valmuen har hatt lærling hele 2020 noe som må budsjett-
reguleres. I tillegg er har bruktbutikk og kjøkken vært stengt pga. koronapandemien som har 
medført mindre inntekter. 

Ansvar 374 Omsorgen for utviklingshemmede 
Mindreforbruk på lønn kr 780 000 - dette skyldes at planlagt avlastningstilbud ikke er kommet i 
drift, mindre forbruk på vikarutgifter omsorgslønn mm. Nedtak 30.09 kr 400 000. Kjøp fra 
andre, omsorgslønn, ekstrahjelp, overtid. I tillegg skal det budsjettreguleres på fast lønn til 
Valmuen. 
 
Ansvar 380 Frivillighetssentralen 
Her viser regnskapet et mindre forbruk på ca kr 55 000, dette pga. at frivilligsentralen er 
midlertidig lagt som et innsparingstiltak i 2020 fra 11.august. Nedtak i 2020 i 40 % stilling 
utgjør kr 273 000. 
 
Ansvar 386 Fritid og avlastning 
Mindre forbruk på ca kr 132 000. En del av årsaken er etterslep på innleverte timelister og noe 
pga. reelt mindre forbruk. Ansvaret vil jamne seg mer ut ved årets slutt i forhold til budsjett. 
 

Ansvar 387 Skibotn avlastning 
Her viser regnskapet mindre forbruk på lønnsarter kr ca kr 341 000, som igjen medfører 
reduksjon i tilskudd. Estimert til kr 350 000 på årsbasis. Men som totalt sett gir noe mindre 
forbruk på ansvaret. 

Ansvar 388 Dagsenter 
Mindreforbruk på kr 178 510. Dagsentret startet ikke opp 1. januar i år og det vil bli et mindre 
forbruk på dette ansvaret.  

Ansvar 389 Prosjekt forebyggende 
Merforbruk kr 539 817. Ungdomskontakt har stått vakant siden 1. august. Nedtak 30.09 kr 
100 000. Erfaringskonsulent gir besparelse pga sykemelding. Begge disse prosjektene er det 
tilknyttet tilskudd til, som må søkes overført til 2021. 
 
NAV, økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsstønad:   
Regnskapet viser et mindreforbruk på kr 265 000. Utgifter tjenestekjøp vedrørende 
interkommunalt samarbeid for drift av NAV Balsfjord og NAV Storfjord faktureres årlig. 
Utgifter per 3 kvartal er periodisert i regnskapet. På bakgrunn av rapportering fra NAV 
Balsfjord forventes et lite mindreforbruk i 2020. 
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1.4 Næringsetaten 
 

Regnskap Rev budsjett Avvik Forbruk i %
Lønn inkl sos. utg. 1 686 236 1 645 468 -40 768 102
Øvrige utgifter 1 629 341 2 301 382 672 041 71
Inntekter -1 309 410 -1 993 706 -684 296 66
Næringsetaten 2 006 167 1 953 144 -53 023 103  

 
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, +mindreinntekt/merforbruk 

 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 
 
Merforbruk totalt sett på kr 53 023 per 3. kvartal. 
 
Det er budsjettert med større bruk av næringsfond enn tilskudd næringsfond og det slår ut på 
avvik i forhold til regnskapet og det vil rette seg opp gjennom året. 
 
Lønn næringsavdeling prosjekter: Potensiell overforbruk på helår på prosjekt Grensetjeneste er 
avverget ved innvilget lønnstilskudd.  
 
Avtale med Lyngen kommune vedrørende skogmester fra 1.4.2020 er ikke periodisert inn i 
regnskapet per 3. kvartal.  
 
 
 
 
1.5 Konsesjonskraft 
 

Regnskap Rev budsjett Avvik Forbruk i %
Øvrige utgifter 3 259 868 5 899 393 2 639 525 55
Inntekter -7 781 009 -9 280 924 -1 499 915 84
Konsesjonskraft -4 521 141 -3 381 531 1 139 610 134  

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, +mindreinntekt/merforbruk 

 
De viktigste forklaringen til avvikene er: 
 
Markedet preges av lave priser for solgt kraft. Prissikring for finansielle oppgjør gjennom 
avtalen med Ishavskraft sørger imidlertid for at konsesjonskraftinntektene utgjør kr 1 051 000 
mindre enn budsjettert samtidig som uttak konsesjonskraft utgjør kr 306 000 mindre enn 
budsjettert, altså et netto negativt avvik på kr 745 000 per 3. kvartal. 
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1.6 Miljø, plan- og driftsetaten 
 

Regnskap Rev budsjett Avvik Forbruk i %
Lønn inkl sos. utg. 5 755 185 5 246 758 -508 427 110
Øvrige utgifter 5 328 205 6 449 875 1 121 671 83
Inntekter -4 041 956 -4 779 385 -737 429 85
Miljø, plan og driftsetaten 7 041 434 6 917 248 -124 186 102  

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, +mindreinntekt/merforbruk 

 
De viktigste forklaringene her: 
Merforbruk totalt sett på kr 124 186 per 3. kvartal. 
 
Avvikene skyldes i stor grad ekstra utgifter i forbindelse med ishøvling og snøbrøyting. 
Driftssjefen varsler om fakturaer vedrørende brøyting fra januar til mai som er innkommet etter 
at driftsrapporten for 3. kvartal ble kjørt ut tilsvarende ca 1,2 mill kr. Disse er ikke periodisert 
inn i merforbruket. 
 
 
1.7 Miljø, plan- og driftsetaten - bygg 
 

Regnskap Rev budsjett Avvik Forbruk i %
Lønn inkl sos. utg. 5 056 093 5 455 086 398 993 93
Øvrige utgifter 5 363 495 5 788 175 424 680 93
Inntekter -4 293 717 -4 023 420 270 297 107
Miljø, plan og drift - bygg 6 125 870 7 219 841 1 093 970 85  

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, +mindreinntekt/merforbruk 

 
De viktigste forklaringene her: 
Mindreforbruk totalt sett på kr 1 093 970 per 3. kvartal. Det er medgått en del ekstra utgifter til 
kommunale bygg. Tross stor aktivitet vil kapittelet gå med et mindreforbruk i år. 
 
 
 
1.9 Finans 
 

Regnskap Rev budsjett Avvik Forbruk i %
Lønn inkl sos. utg. 0 842 486 842 486 0
Øvrige utgifter 12 080 092 11 492 103 -587 989 105
Inntekter -125 129 174 -128 478 207 -3 349 033 97
Finans -113 049 082 -116 143 618 -3 094 535 97  

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, +mindreinntekt/merforbruk 

 
 
Lønnsoppgjøret  
 
Forhandlingene i lønnsoppgjøret startet 1. september og partene ble enige etter mekling 15. 
oktober, med unntak for noen grupper. Lønnsoppgjøret ble moderat og positivt avvik på lønn 
inklusive sosiale utgifter på kr 0,842 mill er forventet lønnsøkning som ikke er fordelt ut på 
rammene. Denne rammen ble halvert ved forrige budsjettregulering, da budsjettproposisjonen i 
mai dempet forventning om lønnsvekst til ca 1,5 % for 2020. Lønnsveksten ble iflg KLP på ca 
1,1% for 2020. 
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Eiendomsskatt for energiverkene er fakturert 2. termin med et positivt avvik på kr 1,13 mill fra 
budsjett. Imidlertid har kommunen 3 skatteklager til behandling, som kan endre dette 
inntektsbilde negativt i løpet av året, alt ut fra saksutfall. 
 
Skatteinngangen viser en merinntekt på kr 3 mill fra periodisert budsjett. Skatteinngangen for 
årets ni første måneder ligger kr 1,3 mill over samme periode i fjor.  
 
Rammetilskudd inklusive inntektsutjevningen viser en mindreinntekt på kr 0,12 mill i forhold til 
budsjett. Foreløpig er sum rammetilskudd altså omtrent på budsjett. 
 
Renteinntektene på bankinnskudd har en mindreinntekt på kr 127 124 per september og skyldes 
lavere innskudd samt lave renter.   
Rentekostnader og avdrag viser store avvik i forhold til budsjettet. Rentenivået har gått mye ned 
etter Norges bank sine koronajusteringer, men ca 55 % av våre lån er fastrentebetinget. Per 
september er det bokført 0,5 mill kr mer renter enn budsjett. Det er også periodisert 1,26 mill for 
lite på avdrag pr september. Kommunen har beregnet ekstra avdrag for 2018 og 2019 som ble 
tilbakebetalt i oktober. I tillegg må det beregnes minste tillatt avdrag for 2020 som eventuelt 
både skal avsettes i regnskapet og betales i år. 
 
Avsetning til disposisjonsfond, bruk av disposisjonsfond og tidligere års premieavvik er 
budsjettert med 1/12 pr mnd. Det posteres på disse ved årsavslutningen.  
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Oppdatert oversikt pr 30092020 
 

Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1 kroner
Regnskap 2020 

pr 300920
Regulert budsjett 

2020 pr 300920

Opprinnelig 
budsjett 2020 

pr 300920
Regnskap 2019 

pr 300919
DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger -3 733 858 -3 883 035 -4 050 285 -3 556 476
Andre salgs- og leieinntekter -16 560 650 -18 662 237 -19 504 487 -14 958 723
Overføringer med krav til motytelse -25 980 712 -20 725 496 -19 745 774 -25 246 937
Rammetilskudd -81 848 505 -81 732 175 -78 672 911 -76 557 633
Andre statlige overføringer -742 234 -517 506 -253 350 -558 630
Andre overføringer -162 157 -726 936 -726 936 -715 992
Inntekts- og formuesskatt -33 014 926 -30 006 860 -30 006 860 -31 739 703
Eiendomsskatt verk og bruk -9 126 876 -8 000 000 -8 000 000 -6 634 164
Eiendomsskatt annen fast eiendom 0 0 0 0
Andre direkte og indirekte skatter 0 -3 256 872 -3 256 872 0
Sum driftsinntekter -171 169 917 -167 511 116 -164 217 475 -159 968 257

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 96 277 347 96 386 129 95 954 390 95 730 911
Sosiale utgifter 15 222 778 14 735 964 13 937 886 15 588 328
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 20 307 680 21 377 304 20 281 179 20 029 971
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 14 803 493 16 120 487 15 648 737 12 403 262
Overføringer 13 252 151 11 974 201 11 974 201 11 938 489
Avskrivninger 0 9 953 550 9 953 550 0
Fordelte utgifter 0 0 0 0
Sum driftsutgifter 159 863 449 170 547 634 167 749 942 155 690 960

Brutto driftsresultat -11 306 469 3 036 518 3 532 468 -4 277 297

EKSTERNE FINANSINNTEKTER
Renteinntekter og utbytte -1 209 294 -1 260 000 -1 260 000 -1 264 181
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler) 0 0 0 0
Mottatte avdrag på lån -72 316 -82 500 -82 500 -95 586
Sum eksterne finansinntekter -1 281 611 -1 342 500 -1 342 500 -1 359 767

EKSTERNE FINANSUTGIFTER
Renteutgifter og låneomkostninger 4 947 866 4 545 036 4 545 036 3 270 365
Tap finansielle instrument (omløpsmidler) 0 0 0 0
Avdrag på lån 7 104 698 5 946 676 5 946 676 5 754 088
Utlån 22 700 82 500 82 500 23 325
Sum eksterne finansutgifter 12 075 264 10 574 212 10 574 212 9 047 778

Resultat eksterne finanstransaksjoner 10 793 653 9 231 712 9 231 712 7 688 011

Motpost avskrivninger 0 -9 953 550 -9 953 550 0
Netto driftsresultat -512 816 2 314 680 2 810 630 3 410 714

BRUK AV AVSETNINGER
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 0 -3 860 800 -2 650 300 -7 331 363
Bruk av bundne fond -1 221 283 -2 529 546 -2 529 546 -2 215 596
Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0
Sum bruk av avsetninger -1 221 283 -6 390 347 -5 179 847 -9 546 959

AVSETNINGER
Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0
Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk 0 0 0 0
Avsatt til disposisjonsfond 0 3 350 660 2 140 160 1 071 185
Avsatt til bundne fond 76 419 319 801 319 801 420 216
Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0
Sum avsetninger 76 419 3 670 461 2 459 961 1 491 401

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -1 657 679 -405 206 90 744 -4 644 844  
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Vurdering 
Netto driftsresultat 
 
Netto driftsresultat blir sett på som den viktigste enkeltindikatoren for å vurdere den 
økonomiske situasjonen i kommunen, og viser hva som er igjen etter at alle utgifter er trukket 
fra alle inntekter. Netto driftsresultat viser med andre ord hvor mye som kan benyttes til 
finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, og er dermed et utrykk for 
kommunens økonomiske handlefrihet. Det anbefalte nivå for netto driftsresultat er 1,75% av 
brutto driftsinntekter. 
 
Storfjord kommunes driftsregnskap per 3. kvartal viser et netto positivt driftsresultat på 0,5 mill 
kr mot et budsjettert netto negativt driftsresultat på 2,3 mill kr, altså ca 2,8 mill bedre enn 
budsjettert. Imidlertid er det innkommet inngående fakturaer vedrørende brøyting for sist vinter 
på 1,2 mill kr som ikke er periodisert inn i regnskapet per 3. kvartal. 
 
De totale lønns- og sosiale utgiftene har et merforbruk på kr 0,4 mill over budsjett per 
september. Lønnsoppgjøret ble moderat for 2020 og det foreligger en pott til fordeling på 
etatene på 1,2 mill kr for dette. I følge KLP ble lønnsoppgjøret på 1,1 % mot forventet 3,7%. 
Dette får positive konsekvenser for pensjonskostnaden men også negative konsekvenser for 
premieavviket. Netto vil dette ha negativ effekt for de sosiale utgiftene ved årets slutt. 
 
Momenter som tilsier negativt netto driftsresultat ved slutten av året: 
 

 Lønnsoppgjør, lavere lønnsoppgjør gir lavt inntektsført beløp premieavvik 
 Overskridelser brøyting 
 Usikre anslag inntekter/utgifter ressurskrevende tjenester 
 Lavere kraftpriser enn budsjettert 
 Avvik budsjettert avdrag mot minimumsavdrag på lån 

 
 
Det er nødvendig å gjøre endringer i driften av kommunen for å oppnå budsjettbalanse i de 
nærmeste årene. Gjeldsveksten de siste årene på grunn av høy investeringstakt gir store økninger 
i rente- og avdragsbeløpene. Driften i de ulike avdelingene må tilpasses vedtatte 
budsjettrammer.  
 

Rådmannens innstilling 
Økonomirapport drift 3. kvartal 2020 tas til orientering. 
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Saksbehandler:  Magne Wilhelmsen 
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Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
69/20 Storfjord formannskap 25.11.2020 
 Storfjord kommunestyre  

 

Gebyrregulativ 2021 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Gebyrregulativ 2021 
2 Brev fra 

Avfallsservice 
3 Gebyrsatser 

Avfallsservice 2021 
 

 

Saksopplysninger 
Gebyrer og betalingssatser har tidligere år vært en del av budsjettvedtaket. Fra og med 
budsjettåret 2017 ble det fremmet egen sak om endringer i gebyrer og betalingssatser som er 
innarbeidet i budsjettet. Ved å legge fram egen sak om gebyrer og betalingssatser sikres det at 
betalingssatser og priser blir endret i takt med kommunal deflator som hensyntar forventet 
lønnsvekst og generell prisstigning. Det er også viktig å sikre at kommunestyret har oversikt 
over hvilke priser som er vedtatt. Det vil også medføre at det finnes en samlet prisliste som gjør 
at innbyggere på en enkel måte kan finne priser og satser for ulike tjenester.  
  
Gebyrer for renovasjon og slam er basert på vedtak i styret for Avfallsservice AS (vedlegg)  
  
Renovasjonsgebyrene øker med 2,5 % og gebyr for slamtømming økes med 2,5 %.  Disse 
gebyrene er også underlagt selvkostprinsippet og etterberegning gjøres årlig ved 
regnskapsavslutningen.  
  
Satser for vann og avløp (årsgebyr, forbruksgebyr og tilknytningsgebyr) økes med 2,7 % for å 
oppnå selvkost som klarer å dekke inn kommunens investeringer innen selvkostområdet.  
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Øvrige satser er økt med kommunal deflator (Statsbudsjettets forventning til pris og lønnsvekst) 
for 2020 som er 2,7 %.  Det er dog noen unntak hvor det på grunn av sentrale lover og 
forskrifter fastsettes nasjonale satser. 

Vurdering 
 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2021 vedtas i henhold til vedlegg 
«gebyrregulativ 2021» 
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Gebyrregulativ og betalingssatser 

 
Gjeldene fra 01.01.21 

 
 

 
Vedtatt av Storfjord kommunestyre 16.12.20, sak xx/20 
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ENGANGSGEBYR FOR TILKNYTNING 

Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett enten  

direkte eller gjennom privat stikkledning. For mer info se  "Forskrift om vann- og avløpsgebyrer,  

Storfjord kommune, Troms". 

    

Kategori Enhet EKS. MVA INKL. MVA 

Engangsgebyr for tilknytning - vann Kr 13 534 16 917 

Engangsgebyr for tilknytning - avløp Kr 16 452 20 565 

 

ABONNEMENTSGEBYR/ÅRSGEBYR VANN 

Vedrørende bestemmelser se "Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Storfjord kommune, Troms" 

 

Bygningstype 
Kategori-

faktor EKS. MVA  INKL. MVA 

Bolig 1  2 705  3 381 

Hytte/fritidshus 1  1 893  2 366 

Næringsbygg, areal BRA 2  5 410  6 762 

Næringsbygg < 500 m3/år 2 5 410 6 762 

Næringsbygg 500-1000 m3/år 4 10 820 13 525 

Næringsbygg 1000-3000 m3/år 8 21 641 27 051 

Næringsbygg 3000-6000 m3/år 12 32 463 40 579 

Næringsbygg 6000-10 000 m3/år 16 43 283 54 104 

Næringsbygg 10 000-15 000 m3/år 18 48 694 60 867 

Næringsbygg 15 000-20 000 m3/år 21 56 808 71 010 

Næringsbygg 20 000-25 000 m3/år 24 64 923 81 154 

Næringsbygg 25 000-30 000 m3/år 27 73 039 91 299 

Næringsbygg > 30 000 m3/år 30 81 158 101 447 

Landbruksbygg 0,3 811 1 014 

Lag/foreninger/klubbhus 0,1 270 337 
   

 

ABONNEMENTSGEBYR/ÅRSGEBYR AVLØP 

Vedrørende bestemmelser se "Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Storfjord kommune, Troms" 

 

Bygningstype 
Kategori-

faktor 
KR EKS. 

MVA 

KR INKL. 

MVA 

Bolig 1  4 068  5 085 

Hytte/fritidshus 1 2 850 3 562 

Næringsbygg, areal BRA 2 8 141 10 176 

Næringsbygg < 500 m3/år 2 8 141 10 176 

Næringsbygg 500-1000 m3/år 3 12 210 15 262 

Næringsbygg 1000-3000 m3/år 5 20 351 25 439 

Næringsbygg 3000-6000 m3/år 7 28 492 35 615 

Næringsbygg 6000 – 10 000 m3/år 10 40 702 50 877 

Næringsbygg 10 000 – 15 000 m3/år 18 73 264 91 580 

Næringsbygg 15 000 – 20 000 m3/år 21 85 471 106 839 

Næringsbygg 20 000 – 25 000 m3/år 24 97 680 122 100 

Næringsbygg 25 000 – 30 000 m3/år 27 109 992   137 490 
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Næringsbygg > 30 000 m3/år 30 122 105 152 631 

Lag/foreninger/klubbhus 0,1 407 509 
   

 
 

   
 

 

 

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

 

Kategori   
KR EKS. 

MVA 

KR INKL. 

MVA 

Forbruksgebyr vann etter bruksareal - pris pr. m2 BRA   13,06 16,33 

Forbruksgebyr avløp etter bruksareal - pris pr. m2 BRA   17,52 21,90 

Forbruksgebyr vann- målt forbruk (vannmåler)   8,43 10,54 

Forbruksgebyr avløp- målt forbruk    11,33 14,16 

 
   

 

RENOVASJON (AVFALLSGEBYR)    

Vedrørende bestemmelser se "Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet  

Avfallsservice AS, Storfjord kommune, Troms" 

    

Kategori   
KR EKS. 

MVA 

KR INKL. 

MVA 

Standard abonnement 240 liter   3 591 4 488 

Stor abonnement 340 liter   5 219  6 524 

Mini abonnement    2 920  3 650 

Mini abonnement kompost   2 920 3 650 

Fritidsabonnement   913 1 142 

Fritidsabonnement med dunk   1 992 2 489 

Gebyr for bytte av dunk   282 352 

Kjøp av dunk   675 844 

Hentegebyr dunk inntil 6 m   1 054 1 317 
 

   
 

   

SLAMGEBYR (SEPTIKTANKER):    
Helårsboliger tømmes hvert 2. år og utgjør 50% av avgiftsgrunnlaget, og fritidsboliger, 

sesongboliger hvert 3. eller 4. år. For tømming av septiktanker og tette tanker betales et tømmegebyr 

som vist i tabell under. Vedrørende bestemmer se «Forskrift for renovasjon og slamtømming i  

Kommune tilsluttet Avfalsservice AS, Storfjord kommune, Troms» 

 

   

Kategori Enhet 
KR EKS. 

MVA 

KR INKL. 

MVA 

Slam inntil 4 m3 - tømming hvert år 
Pr. 

tømming 1 832 2 290 

Slam inntil 4 m3 - tømming hvert 2. år 
Pr. 

tømming 916 1 145 

Slam fritidsboliger - tømming hvert 3. år 
Pr. 

tømming 611 764 

Slam fritidsboliger - tømming hvert 4. år 
Pr. 

tømming 458 573 
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Slam pr. m3   504 630 

Ekstra tømming av septiktank 
Pr. 

tømming 2 416 3 020 

Ekstra tømming av septiktank i perioden 01.11. – 30.04. 
Pr. 

tømming 
3 623 

4 529 

Gebyr manglende merking/rydding   563 703 

 

FEIEAVGIFT    

Vedrørende bestemmelser se "Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr 

for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Storfjord kommune, Troms" 

 

Bygningstype Enhet 
KR EKS. 

MVA 

KR INKL. 

MVA 

Bolig  Pr. pipe 545 681 

Bolig  - fra pipe nr. 2 Pr. pipe  273 341 

Fritidsbolig Pr. pipe 382 477 

Fritidsbolig - fra pipe nr. 2 Pr. pipe 190 237 

    

MEGLERPAKKE/EIENDOMSOPPLYSNINGER    

Meglerpakke inneholder: Matrikkelrapport, opplysninger om kommunale avgifter/restanser, 

plantegninger (snitt og fasade), innvilget byggetillatelse, kartutskrift, ferdigattest (evt. midlertidig 

bruktstillatelse), gjeldende planstatus med bestemmelser og godkjent utslippstillatelse.   
Fellesbestemmelsene i "Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og  
konsekvensutredning -  byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyn – delingssaker/oppmålingsforretning m.m.- 

havneavgifter, Storfjord kommune, Troms" gjelder også for gebyrer i forhold til priser diverse  

kommunale tjenester.  

    

Kategori  Enhet  2020  2021 

Meglerpakke  Kr  
1 629  1 673  

Naboliste Kr  
214 220 

Ledningskart (under utarbeidelse) Kr  
163 167 

Matrikkelbrev inntil 10 sider Kr  
180 185 

Matrikkelbrev over 10 sider Kr  
361 371 

 
  

 

PRISER DIVERSE KOMMUNALE TJENESTER    

Fellesbestemmelsene i "Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og  
konsekvensutredning -  byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyn – delingssaker/oppmålingsforretning m.m. - 

havneavgifter, Storfjord kommune, Troms" gjelder også for gebyrer i forhold til priser diverse 

kommunale tjenester.  

    

Kategori Enhet     

KLOAKKSPYLING        

Det er påkrevd at det skal være 2 operatører       

 - timepris inkludert to driftsoperatører og spylevogn Kr/time   
 1 786  
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 - timepris med en driftsoperatør og spylevogn Kr/time   
 1 428  

      
     

STIMING      
     

Det er påkrevd at det skal være 2 operatører     
     

 - timepris inkluderert to driftsoperatører og stimevogn Kr/time   
1 786 

 - timepris med en driftsoperatør og stimevogn Kr/time   
1 428 

      
     

ARBEID SOM UTFØRES ETTER BESTILLING PÅ     
     

PRIVATE VANN- OG AVLØPSLEDNINGER     
     

Utføres med forbehold om kapasitet     
     

 - dagtid  Kr/time   
 610  

 - etter arbeidstid Kr/time   
1 089 

      
     

Behandling gravemelding Kr/melding   
596 

      
     

SATSER FOR KJØRING     
     

 - pr. bil Kr/km   
6,20 

 - tillegg ved behov for henger/spylevogn/stimevogn Kr/km   
2,10 

      
     

Administrasjonskostnader vedrørende festekontrakter Kr/kontrakt   
1 786 

eksempelvis inngåelse/forlengelse/innløsning av 

kommunalt      
     

eide festetomter (inkl. advokatkostnader)     
     

Tinglysingsgebyr (der det er behov for tinglysing, følger 

endring Statens kartverk) Kr/stk   
 562  

av staten     
     

      
     

Adm. kostnader vedrørende videreutleie - pr. kontrakt Kr/mnd   
 610  

 - Gjelder videreutleie av leiligheter som kommunen leier     
    

(eks. Hamarøymodellen)     
     

      
     

Saksbehandling/kontorarbeid Kr/time   
 997  
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Tilfeldig fakturering  Kr/time   
997 

 - Tjenester som ikke dekkes inn under andre punkter     
  

    

GEBYRER I FORHOLD TIL FORURENSNINGSLOVEN   

I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 52 a (gebyrer) 

Under behandling av ulovlig utslippssaker kan saksbehandlingen medføre vedtak om tvangsmulkt,  

betalingsansvar og straff. Satser for dette avgjøres i hver sak og fremkommer ikke i gebyrregulativ  

og betalingssatser. Fellesbestemmelsene i "Forskrift om gebyrregulativ for behandling av  

planforslag og konsekvensutredning -  byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyn –    
delingssaker/oppmålingsforretning m.m. - havneavgifter, Storfjord kommune, Troms" gjelder også 

for  

gebyrer i forhold til forurensingsloven.  

    

Kategori Enhet     

Forurensing/ulovlige utslipp (saksbehandling av 

forsøpling/utslipp ihht forurensningsloven)  Kr/sak   
2 868 

Utslippstillatelse (nytt utslipp/vesentlig økning av utslipp) 

mindre enn 15 pe (forurensingsforskriftens kap. 12) Kr/anlegg  
2 868 

Utslippstillatelse (nytt utslipp/vesentlig økning av utslipp) 

fra 15 til mindre enn 50 pe (forurensingsforskriftens kap. 

12) Kr/anlegg  

5 745 

Utslippstillatelse (nytt utslipp/vesentlig økning av utslipp) 

fra 50 pe og oppover (forurensingsforskriftens kap. 13) Kr/anlegg  
14 341 

Rehabilitering av eksisterende avløp og mindre endring av 

utslippstillatelse. 50% av gebyret for det antall pe søknaden 

gjelder. Kommunen avgjør hva som er mindre endring av 

utslippstillatelse og om vilkår i utslippstillatelsen brytes 

ved rehabilitering. Kr/anlegg   

 

BEHANDLINGSGEBYR LAND- OG SKOGBRUKSSAKER   

Fellesbestemmelsene i "Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og  
konsekvensutredning -  byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyn – delingssaker/oppmålingsforretning m.m.- 

havneavgifter, Storfjord kommune, Troms" gjelder også for gebyrer i forhold til betalingsgebyr 

land- og skogbrukssaker.  Saksbehandlingsgebyr for konsesjons- og delingssaker i henhold til  

"Lov om jord (jordlova)", settes til den enhver tid gjeldende maksimalsats i forskrift  
om gebyr for behandling av konsesjon- og delingssaker. Gebyresatsene endres i henhold til de 

justeringer SLF foretar. 

 

Kategori Enhet     

Konsesjonssaker Kr/sak   
5 000 

Behandlingsgebyr etter jordloven i delingssaker Kr/sak   
2 000 

    

PLANFORSLAG OG KONSEKVENSUTREDNING    

Vedrørende bestemmelser se "Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og  

konsekvensutredning -  byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyn – delingssaker/oppmålingsforretning m.m. – 
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havneavgifter, Storfjord kommune, Troms" 

    

Kategori Enhet     

Forhåndskonferanse/oppstartsmøte (inkl. kartgrunnlag) Kr    
4 015 

Beh. av private planforslag som er ihht overordnet plan Kr    
17 204 

Beh. av private planforslag som ikke er ihht overordnet 

plan Kr    
22 939 

Reguleringsendring, etter pbl 2008 § 12-14 1. ledd Kr    
16 057 

Mindre reguleringsendringer, etter pbl 2008 § 12-14 2. 

ledd  Kr   
5 735 

Tillegg ved krav om konsekvensutredning Kr    
4 588 

    

BYGGESAKER/ULOVLIG TILTAK/TILSYN    

Vedrørende bestemmelser se "Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og  

konsekvensutredning -  byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyn – delingssaker/oppmålingsforretning m.m. – 

havneavgifter, Storfjord kommune, Troms". 

    

Katogori Enhet     

Mindre tiltak på bebygd eiendom -        

pbl §20-2, bs §§ 3-1 og 3-2 Kr/søknad    1 148  

Enkelt tiltak, grunnbeløp komplett søknad - pbl § 20-1  Kr/søknad   3 668 

Delingstillatelse pbl § 20-1 bokstav  m) Kr/parsell   2 792 

 -Ved flere parseller tillegg på 50% pr. ekstra parsell     
 

NYBYGG BOLIG/FRITIDSBOLIG OGSÅ MED      
 

SEKUNDÆRLEILIGHET     
 

Ett-trinnssøknad BRA ≤ 200 m2 Kr/tillatelse   8 602 

Ett-trinnssøknad BRA > 200 m2 Kr/tillatelse   12 044 

Rammetillatelse BRA ≤ 200 m2 Kr/tillatelse   8 029 

Rammetillatelse BRA > 200 m2 Kr/tillatelse   10 322 

Igangsettingstillatelse BRA ≤ 200 m2 Kr/tillatelse   3 441 

Igangsettingstillatelse BRA > 200 m2 Kr/tillatelse   3 441 

      
 

BYGG MED FLERE LEILIGHETER, PRIS PR.      
 

LEILIGHET/BOENHET     
 

Ett-trinnssøknad BRA ≤ 120 m2 Kr/tillatelse   5 162 

Ett-trinnssøknad BRA > 120 m2 Kr/tillatelse   7 456 

Rammetillatelse BRA ≤ 120 m2 Kr/tillatelse   4 588 

Rammetillatelse BRA > 120 m2 Kr/tillatelse   6 881 

Igangsettingstillatelse BRA ≤ 120 m2 Kr/tillatelse   2 293 

Igangsettingstillatelse BRA > 120 m2 Kr/tillatelse   2 293 

      
 

TILLEGG TIL GEBYRER FOR ETT-TRINNSØKNAD     
 

OG RAMMETILLATELSE FOR NÆRINGSBYGG/     
 

OFFENTLIGE BYGG M.M. (GJELDER OGSÅ      
 

TILBYGG OG PÅBYGG, GIS FØLGENDE TILLEGG:     
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200 m2 < BRA ≤ 400 m2 Kr/tillatelse   2 868 

400 m2 < BRA ≤ 800 m2 Kr/tillatelse   5 736 

800 m2 < BRA ≤ 1000 m2 Kr/tillatelse   11 470 

BRA > 1000 m2 legges til på hver påbegynte 500 m2 Kr/tillatelse   11 470 

      
 

DISPENSASJONSSØKNADER     
 

Dispensasjonssøknad, en bestemmelse Kr/søknad   3 441 

Dispensasjonssøknad pr. bestemmelse mer enn en Kr/best.   1 720 

Tillegg med krav om høring i dispensasjonssaker Kr/søknad   1 720 

Tillegg med krav om politisk behandling og vedtak Kr/søknad   1 720 

      
 

ULOVLIGE TILTAK     
 

Oppfølging ulovlig tiltak i strid med gitt tillatelse Kr/time   997 

Oppfølging ulovlig tiltak uten tillatelse  Kr/time   997 

Ulovlig tiltak, ved søknad om godkjenning, faktureres     
 

1 1/2, 2 eller 3 ganger gebyr for tilsvarende tiltak (se punkt     
 

3.3.3 i forskriften nevnt ovenfor).     
 

      
 

Timepris når behandling etter medgått tid benyttes  Kr/time   997 

Tekn. inst., oppføring, endring og reparasjon pbl. § 20-1, f) Kr/søknad   804 

Endringssøknad pågående byggesak etter at tillatelse er gitt Kr/søknad   1 148 

Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest Kr/attest   1 664 

Bruksendring faktureres medgått tid – pbl. § 20-1, d), g) Kr/time   997 

Riving av bygg, mindre tiltak, pbl. §§ 20-2 og 20-3  Kr/time   997 

Riving av bygg, søknadspliktig tiltak pbl. § 20-1 Kr/time   997 

Søknad om areal til oppdrettsanlegg (nyanlegg) Kr/søknad   11 641 

Søknad om areal til oppdrettsanlegg (endring av eks) Kr/søknad   5 849 

Avbrutt tiltak etter medgått tid (min 50 % av      
 

fullstendig gebyr) Kr/time   997 

Avviksbehandling pr avvik som skal følges opp Kr/time   997 

    
 

 

 

 

DELINGSSAKER/OPPMÅLINGSFORRETNING M.M.   

Vedrørende bestemmelser se "Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og  

konsekvensutredning -  byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyn – delingssaker/oppmålingsforretning m.m. – 

havneavgifter, Storfjord kommune, Troms". 

    

Kategori Enhet     

Tinglysingsgebyr pr. tinglysing (følger Statens sats) Kr   525 

Oppretting av grunneiendom, festegrunn, anleggseiendom og punktfeste. Inkluderer inntil 5 

grensemerker 

  

  

  

  Areal 0-1000 m2 Kr/enhet    10 274  

  Areal over 1000 m2 og mindre eller lik 2000 m2 Kr/enhet   11 390 
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 Tillegg pr 1000 m2 for areal større enn 2000 m2 og mindre 
eller lik 5 000 m2 Kr/1000 m2   

 1 117  

Tillegg pr 1000 m2 for areal større enn 5000 m2 og mindre 
eller lik 20 000 m2 Kr/1000 m2  

218 

Tillegg pr 1000 m2 for areal større enn 20 000 m2  Kr/1000 m2  109 

Skrivebordsforretninger- ikke måling i marka. Gebyrlegges 

med 70% av gebyret for tilsvarende arealstørrelse under 

«Oppretting av grunneiendom festegrunn, anleggseiendom 

og punktfeste»       

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn 

 -følger priser for oppretting av grunneiendom, festegrunn, anleggseiendom og punktfeste 

Oppmåling av uteareal på eierseksjon. Inkluderer inntil 5 

grensemerker       

Areal til og med 2000 m2 Kr/enhet   6 700 

Areal over 2000 m2 Kr/enhet   7 818 

Registering av jordsameie Kr/time   997 

Grensejustering. Grensemerke kommer som tillegg 

  

  

  

Areal fra 0-250 m2 Kr/enhet   2 457 

Areal over 250 m2 og mindre eller lik 500 m2 Kr/enhet   3 909 

 Grensejustering anleggseiendom. Grensemerke kommer som tillegg 

  

  
 Areal fra 0-250 m2 Kr/enhet   3 350 

 Areal over 250 m2 og mindre eller lik 500 m2 Kr/enhet   4 803 

Arealoverføring. Grensemerke kommer som tillegg 

  

  
 -Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Kr/time   997 

 - Anleggseiendom Kr/time   997 

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er 

koordinatbestemt ved oppmålingsforretning. Grensemerke 

kommer som tillegg Kr/time   

997 

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke 

tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av 

rettigheter. Grensemerke kommer som tillegg Kr/time   

997 

Privat grenseavtale. Grensemerke kommer som tillegg Kr/time   997 

Godkjente grensemerker KR/stk  103 
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HAVNEAVGIFTER    

Vedrørende bestemmelser se "Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og  

konsekvensutredning -  byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyn – delingssaker/oppmålingsforretning m.m. – 

havneavgifter, Storfjord kommune, Troms". 

    

Kategori Enhet EKS. MVA INKL. MVA 

ANLØPSAVGIFT       

Fartøyer fra 15 til og med 1000 br.reg.tonn (brt) Kr/anløp 80,29 100,36 

Fartøyer over 1000 og til og med 5000 br.reg.tonn (brt) Kr/anløp 172,05 215,07 

Fartøyer over 5000 br.reg.tonn (brt) Kr/anløp 344,08 430,09 

      

KAIAVGIFT     

Fartøyer fra 15 til og med 1000 br.reg.tonn (brt) Kr/ brt 0,70 0,87 

Fartøyer over 1000 og til og med 5000 br.reg.tonn (brt) Kr/ brt 0,45 0,56 

Fartøyer over 5000 br.reg.tonn (brt) Kr/ brt 0,15 0,19 

Minsteavgift pr. fartøy Kr 103,22 129,03 

Fiskefartøyer fast årlig avgift Kr/år 1 376,32 1 720,40 

      

VAREAVGIFT     

Vareavgift pr. tonn Kr/tonn 28,68 35,86 

Tungt kolli, minimum 3 tonn Kr/tonn 49,32 61,65 

Sprengstoff  Kr/tonn 142,96 178,70 

Gjødning og veigrus (inkl. asfalt) inntil 2000 tonn Kr/tonn 19,49 24,37 

Gjødning og veigrus (inkl. asfalt) over 2000 tonn Kr/tonn 16,05 20,07 

Minsteavgift pr. forsendelse Kr 28,68 35,86 

    

 

BETALINGSSATSER OG ORDNINGER OPPVEKST OG KULTUR 

Tjeneste og betalingsordning 2020 2021 

Skolefritidsordning 100% (Full plass er over 10 timer pr. uke.) 2510 2577 

Skolefritidsordning 50 % (inntil 10 t/u) 1253 1287 

Timepris for korttidsopphold i SFO for barn som har plass 67 69 

Sommer SFO -Barnehagesats omregnes til uker og dager   

Gebyr for for-sent hentede barn i barnehage og SFO. Pris for hver påbegynt 

time 

330 339 

Barnehage 100 % (Statens makspris skal følges)          3135 3230* 

Ekstra dag barnehage 222 228 

Kostpenger pr. måned barnehage 350 350 

Kulturskoleundervisning 2816 2892 

Kulturskole barnekor og teater 50 % av full pris 1408 1446 

Instrumentlån pr. halvår 420 420 
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Utstyrslån lag/foreninger/privatpersoner (kr/døgn) 1090 1090 

Utstyrslån lag/foreninger/privatpersoner med tekniker 2160 2160 

Voksenopplæring pr. time 

Gjelder de som ikke har rett til norskopplæring, eks. arbeidsinnvandrere. 

67 69 

UKM- forestilling (årlig) Inntekten går til å finansiere arrangementet med 

lyd/lys mm. 

Barn under 6 år 

Barn over 6 år 

Voksen (over 18 år) 

Familie 

 

 

Gratis 

kr. 30 

kr. 60 

kr. 120 

 

Som 2020 

 

* Statlig sats makspris fra 1.1.2021 er fulgt. 

Satser i kursiver økt med deflator: 2,7  

Beskrivelse av vedtatte og gjeldende søskenmoderasjonsordninger i Storfjord  

Barnehage-vedtekter: «Søskenmoderasjon gis med 50 % av satsen for tildelt plass til 2. og 3.barn. 

Søskenmoderasjon skal gjelde for SFO og barnehage i Storfjord kommune sett under ett. Når søsken 

er tildelt hel og halv plass, regnes barnet med hel plass som første barn. Ved deltidsplasser, regnes 

barnet med størst plass som første barn.»  

 

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 (budsjettsak) ang. barnehage:  

Fra 1.1.16 gis barn nr.2 50 % søskenmoderasjon. Barn nr. 3 og flere gis 100 % søskenmoderasjon 

også for matpenger.» 

SFO-vedtekter: «Søskenmoderasjon, dvs. der mer enn ett barn fra samme familie har plass i SFO, gis 

med 20 % av satsen for tildelt plass til 2.barn og 40 % for 3.barn og videre. Når søsken benytter ulikt 

antall timer pr. uke regnes barnet med størst plass som første barn.  

Når samme familie har barn i både SFO og barnehager i Storfjord kommune, gjelder § 9 i vedtektene 

for de kommunale barnehagene. Søskenmoderasjon gis med 50 % av satsen for tildelt plass nr. 2 og 

3.barn. Søskenmoderasjon skal gjelde for SFO og barnehage i Storfjord kommune sett under ett. Når 

søsken er tildelt hel og halv plass, regnes barnet med hel plass som første barn. Ved deltidsplasser 

regnes barnet med størst plass som første barn.” 
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Egenbetaling praktisk bistand (G= kr. 100 853,-) 

Inntekt pr.år Satser 2020 Nye satser 2021 

Inntil 2G                   201 706 Følger vederlagsforskriften Følger vederlagsforskriften 

2-3 G      (201 706 – 302 599) 982 1008 

3-4 G      (302 599 – 403 412) 1616 1659 

4-5 G      (403 412 – 504 265) 1888 1938 

Over 5 G ( 504 265 --) 2869 2946 

 

Timeprisen er selvkost, tilsvarende kr. 305,00 pr. time. For de som benytter færre timer enn 

det de har vedtak på, betaler timepris pr. time (inntil taket), jfr. den inntektskategorien 

bruker tilhører. 

Tjeneste Satser pr. mnd 2020  Nye satser 2021 

Trygghetsalarm (*) 282  283 

 

Matombringing 111 uten dessert  

126 med dessert 

115 uten dessert 

130 med dessert 

 

Korttidsopphold, dag-/nattopphold og langtidsopphold følger Forskrift om egenandel i kommunale 

helse- og omsorgstjenester. 
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Avfallsservice AS 
Deres ref:   Vår ref.:   Deres dato:   Vår dato: 

Adresse    Telefon  E-post    Hjemmeside: 
Galsomelen 56, 9154 Storslett 77 77 00 00          firmapost@avfallsservice.no      www.avfallsservice.no 

          14.10.2020 
 
 
 
 
Til eierkommunene 
v/rådmann/kommunedirektør 
 
 
 
 
 
RENOVASJONS-/SLAMGEBYRER 2021 
 
Styret har i styremøte den 8.10.20 vedtatt pris for kommunal renovasjon og slam for 2021. Disse 
følger vedlagt.  
 
Gebyrene er endret som følger: 
Renovasjonsgebyrene er økt med 2,5 % og slamgebyrene med 2,5 %. 
 
Prisjusteringer foregående år: 
 
    Renovasjon Slam 
2016    1,0 %  0,0 % 
2017    2,5 %  2,0 % 
2018    1,0 %  2,0 %  
2019    4,0 %  4,0 % 
2020    3,0 %  3,5 % 
 
Selvkostkalkyler som ligger til grunn for prisøkningen følger vedlagt. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Avfallsservice AS 
 
 
Øyvind Mikalsen 
Økonomisjef 
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Økning 
renovasjon 2,5 %

     Tekst          |        År     
Økning 
miniab. 2,5 %

Type abonnement  Eks. mva.  Inkl. mva.  Eks. mva.  Inkl. mva. Økning 
fritidsab. 2,5 %

RENOVASJON
Økning 
slam 2,5 %

Standardabonnement             3 503             4 379             3 591             4 488 

Miniabonnement             2 849             3 561             2 920             3 650 

Miniabonnement kompost             2 849             3 561             2 920             3 650 

Storabonnement             5 092             6 365             5 219             6 524 

Fritidsabonnement                891             1 114                913             1 142 

Fritidsabonnement m/dunk             1 943             2 429             1 992             2 489 

Byttegebyr dunk                275                344                282                352 

Kjøp av dunk                659                824                675                844 

Hentegebyr dunk inntil 6 mtr.             1 028             1 285             1 054             1 317 

SLAM
Slam inntil 4 m3

-         tømming hvert år             1 787             2 234             1 832             2 290 
-         tømming hvert 2. år                894             1 118                916             1 145 

Slam  fritidsboliger
-         tømming hvert 3. år                596                745                611                764 
-         tømming hvert 4. år                447                559                458                573 

Slam pr. m3 (> 4 m3)                492                615                504                630 

Ekstra tømming septik             2 357             2 946             2 416             3 020 
Ekstra tømming i per. 1.11-30.04             3 535             4 419             3 623             4 529 

Gebyr manglende merking/rydding                549                686                563                703 

Gjelder fra 01.01.2021

Kommunal renovasjon eierkommunene

2020 2021

AVFALLSSERVICE AS

RENOVASJONSGEBYR TIL FORBRUKER 2021
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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2020/303 -6 

Arkiv: 151 

Saksbehandler:  Magne Wilhelmsen 

 Dato:                 19.11.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
70/20 Storfjord formannskap 25.11.2020 
 Storfjord kommunestyre  

 

Budsjett 2021 og Økonomiplan 2021-2024 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Rådmannens forslag til Budsjett 2021 og Økonomiplan 2021-2024 med økonomiske 

forutsetninger 
2 Rådmannens budsjettforslag med tiltak 
3 Rådmannens tiltaksrapport - alle tiltak 
4 Etatenes budsjettkommentarer 2021 
5 Bevilgningsoversikt drift 
6 Bevilgningsoversikt rammeområder 
7 Bevilgningsoversikt investering 
8 Økonomisk oversikt drift 
9 Investeringsprogram 2021-2024 
10 Menighetsrådets budsjett 2021 
11 Kontrollutvalgets budsjettnotat 2021 
 

 

Saksopplysninger 
Formannskapet innstiller til at kommunestyret gjør slikt vedtak for budsjettforslag for 2021 og 
økonomiplan for perioden 2022-2024 i balanse med innarbeidet forslag til nye tiltak.  
Kommentarer og talldel danner forutsetninger for forslaget og følger saken som vedlegg. 

Rådmannens innstilling 
1. Budsjett og økonomiplan vedtas med obligatoriske oppstillinger og budsjettskjema, samt 

økonomiske handlingsregler, mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som 
fremgår av dokumentet. 

2. Årsbudsjett 2021 for Storfjord kommune vedtas med en inntektsramme på  
kr 221 134 466. 
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Rammen for tjenesteproduksjon settes med slik fordeling: 
 

Rammeområder 2021 
Politisk aktivitet 3 066 177 
Sentraladministrasjon og NAV 13 666 265 
Oppvekst 43 419 437 
Helse, pleie, omsorg 72 180 652 
Kraftsalg -3 786 614 
Miljø, plan og drift og utvikling 11 617 201 
Drift av egne bygg 6 961 568 
Finans -147 124 686 

 
3. Det vedtas et investeringsprogram med en total investeringsramme på kr 14 892 989. 

3.1. Investeringer med tilhørende finansiering vedtas i henhold til bevilgningsoversiktene for 
investering. 

3.2. For 2021 vedtas samlet låneopptak av investeringer med inntil 11,3 mill. kr., fordelt 
med 7,8 mill kr i ordinære lån og 3,5 mill kr til selvfinansierende prosjekt. 

3.3. Rådmannen er i finansreglementet gitt fullmakter vedrørende låneopptak og 
gjeldsforvaltning. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler i tråd med forutsetningene 
i budsjett og handlings- og økonomiplan. 

3.4. Det tas opp 8 mill. kr i startlån i Husbanken. 
 

4. Skattevedtak 2021 
4.1. For eiendomsskatteåret 2021 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, 

vindkraftverk, kraftnettet og anlegg som omfattet av særskattereglene for petroleum, jf 
eigedom-skattelova (esktl.) § 3 første legg 

4.2. For eiendomsskatteåret 2021 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 2021 være lik 4/7 av 
eiendomsskattegrunnlaget i 2018 for objekter som ikke er omfattet av pkt 1.1. i dette 
vedtak 

4.3. Det kommunale skatteøret settes til høyeste tillatte sats. 
4.4. Handlings- og økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2021 
4.5. Handlings og økonomiplan med årsbudsjett vedtas i henhold til bevilgningsoversikt drift 

og oversikt for rammefordeling 
4.6. Kommunale avgifter, gebyrer, brukerbetalinger, husleie m.v. vedtas i henhold til egen 

sak om gebyrregulativ. 
4.7. Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til rådmannen. 
4.8. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre de personalmessige konsekvenser av 

kommunestyrets budsjettvedtak. 
4.9. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp kassakreditt på inntil 10 mill kr i 

2021. 
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5. Økonomiplan 2021-2024 
5.1. Økonomiplanen vedtas for de kommende 4 år med de oppførte rammene i tabellen 

under som er i henhold til vedlegg 6 
Rammeområde 2021 2022 2023 2024 
Politisk aktivitet 3 066 177 2 866 177 3 086 177 2 886 177 
Sentraladministrasjon 
og NAV 

13 666 265 13 822 265 13 822 265 13 822 265 

Oppvekst  43 419 437 42 638 537 42 776 537 42 426 537 
Helse, pleie, omsorg  72 180 652 70 846 959 71 448 082 71 448 082 
Kraftsalg -3 786 614 -3 918 614 -4 214 614 -4 214 614 
Miljø, plan og drift og 
utvikling 

11 617 201 11 676 687 11 681 687 11 676 687 

Drift av egne bygg 6 961 568 6 961 568 6 961 568 6 961 568 
Finans -147 124 686 -144 913 579 -145 561 702 -145 006 702 

 
5.2. Det vedtas en investeringsramme for årene 2022-2024 ihht vedlegg 9 

2022  kr 30 650 000          
2023    kr 26 330 000 
2024    kr 28 350 000 

 
6.  Rådmannen gis følgende fullmakter innenfor budsjettets rammer:   

6.1. Budsjettreguleringer som følger av sentrale og lokale lønnsoppgjør.  
6.2. Budsjettreguleringer innenfor sektorenes rammer.  
6.3. Gjennomføre låneopptak av nye lån og refinansiere tidligere låneopptak. Herunder 

aksept av lånebetingelser, inngå avtaler om fastrente og underskrift av gjeldsbrev på 
vegne av kommunen.  

6.4. Beslutte oppstart av investeringer finansiert av ubundne kapitalfond, driftsmidler, 
næringsfond, lån og tomtefond. Disponere rammebevilgning avsatt til samfunnsformål i 
henhold til kommuneplanens handlingsdel.  

6.5. Fordeling av bevilgning til småinvesteringer innenfor rammen på 1,0 mill. kr.  
6.6. Regulering av teknisk art innenfor drift og finans.  
6.7. Kjøp og salg av boliger finansiert av boligfond. 
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RÅDMANNENS 

FORSLAG 

04.11.2020 

BUDSJETT 2021 
ØKONOMIPLAN 2021-2024 

 

Storfjord kommune 
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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 (2021). Økonomiplanen frem mot 2024 

omfatter antatte driftsutgifter og nye investeringer, og som igjen angir styringsretning. 

I årsbudsjettet vedtas bevilgninger og rammer som kommunestyret 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, ustabile kraftpriser, og reduksjoner i eiendomsskatten på 

kraftverk/maskiner, resulterer i at økonomien blir hardt presset fremover. En høy 

investeringstakt de siste årene og derav økte kapital- og driftsutgifter, nye statlige pålegg, 

samt demografiendringer gjør at kommunen utfordres til å gjøre større interne driftsendringer 

og omprioritering av totalbudsjettet. Et større initiativ til interkommunalt samarbeid er 

fremdeles nødvendig.   

Inneværende økonomiplan gir bud om en lavere investeringstakt på grunn av store 

kapitalutgifter og dette er krevende. Det tvinger seg frem store investeringer innen vann og 

avløp. Kirkegården på Hatteng må utvides. Klargjøring av boligfelt og industriområder er 

viktig for økt folketall. 

Utfordringsbildet 

- Koronapandemien gir utfordringer økonomisk for kommunen og for innbyggerne 

- Demografiske endringer, det blir dramatisk flere eldre 

- Rammetilskuddet til småkommunene har en realnedgang 

- Nye oppgaver overføres til kommunene gjennom rammetilskudd uten tilstrekkelig 

finansiering 

- Kraftkommunenes ekstrainntekter er under press 

- Et distriktsbasert og relativt sett, svakt og sårbart næringsliv   

- Økt fokus 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 

- Mer robuste IT-tjenester – digitalisering – fiber til «alle» 
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- Synligjøre satsinger på samfunnsplanens prioriteringer 

- Fortsette å jobbe med måltallet på 7 % vedrørende sykefraværet 

 

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 

konsesjonskraften muliggjør et noe større utgiftsnivå. Inneværende år har imidlertid 

kommunen opplevd en liten økning i folketallet, men utsiktene for realøkning i 

rammetilskuddet for de neste årene er foreløpig ikke synlig. 

Streng økonomistyring framover blir nødvendig. Det økonomiske handlingsrommet til 

kommunen ble sterkt svekket i løpet av 2019, og det har vært nødvendig å sette inn flere tiltak 

i 2020 i et forsøk på å komme i balanse mellom driftsinntekter og driftsutgifter. Kommunene 

blir nå merkbart pålagt flere oppgaver, og spørsmålet er om det medfølger tilstrekkelig statlig 

finansiering, det er og blir omdiskutert. Krav om å budsjettere med anbefalt netto driftsresultat 

på 1,75% av inntektene, blir fremdeles en utfordring i første del av økonomiplanen, men en 

målsetning som kommunen bør jobbe mot å oppnå i løpet av økonomiplanen.  

Det er potensiale for en mer effektiv tjenesteproduksjon, når alle omsorgsboligene står klare 

til bruk. Her bør det ligge muligheter også for økonomiske besparelser, eller iallfall forhindre 

økt bemanning de kommende år.  

Innføring av velferdsteknologi er 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 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.  

    

Økt lånegjeld og betjening av lån krever større andel av ramma. Flere store prosjekt har 

måttet få tilleggsbevilgning ved bruk av nye lån.  

 

Driftsregnskapet for 2019 viste et netto driftsresultat på -11,6 mill. Disposisjonsfondet er etter 

rådmannens budsjettforslag for 2021 på kr 8,4 mill under forutsetning av at regnskapet for 

2020 går som revidert budsjett, det vil si i balanse. 

Det ligger forøvrig et inntektspotensiale ved innføring av eiendomsskatt på bl.a. boliger. Både 

eiendomsskatt og skolestruktur har vært «fredet» så langt i de siste valgperiodene. 

 

2020 har vært et annerledes år for alle. Koronapandemien har rammet enkeltmennesker, 

økonomi, samfunnsliv og næringsliv hardt. Siden mars har kommunen forsøkt å balansere en 

krevende situasjon for å sikre lovpålagte tjenester. Mye tyder på at 2021 også vil bli preget av 

pandemien og samfunnets håndtering av denne. 

 

Regjeringen la 12. november fram et tilleggsnummer til statsbudsjettet for 2021 med tiltak for 

å begrense de økonomiske konsekvensene av covid-19 pandemien. Det foreslås blant annet en 

økning i kommunenes rammetilskudd med 6,2 mrd. kroner. For Storfjord kommune blir 
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konsekvensen av denne økningen foreslått til kr 2,019 mill når en ser rammetilskudd, 

inntektsutjevning og skatteinntekter under ett. Samtidig setter kommunen av midler i 

budsjettet til covid-19 pandemien. 

 

Investeringsprogrammet 

Investeringsprogrammet er et resultat av kommende demografiske utfordringer, statlige 

pålegg, men også politiske prioriteringer. Det er fortsatt stort behov for investeringer i vann 

og avløp i årene fremover. Likeså for å tilrettelegge for kirkegård, boligbygging og nærings-

etableringer. På grunn av svekket økonomisk handlingsrom har rådmannen vært nødt til å 

prioritere strengt framover for å sikre at nytt låneopptak ikke overstiger den samlede 

nedbetaling av avdrag på lån per år. Samlet låneopptak for 2021 er satt til kr 11 300 000 

hvorav kr 3 500 000 er på vann-avløpssektoren.  

Det vises ellers til investeringsbudsjettet og kommentarer til denne.    

 

  

 

 

 

 

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, og vi har 

hatt en liten økning i antall innbyggere i 2020. 

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 fortsatt utfordringer i sitt omdømmearbeid.   

 

Hvor går Storfjord?   

Storfjord har valgt å fortsette som egen kommune. Regjeringa vil imidlertid fortsette med 

kommunereformen.  Det nye inntektssystemet ga gir Storfjord kommune realnedgang på 1,3% 

i 2021. Her må man hele tiden tenke muligheten for å jobbe smartere, men også være åpne for 

økt interkommunalt samarbeid. Det blir nødvendig å følge med den digitaliseringen som 
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skjer, og delta i samarbeidsprosjekter der dette er tema. Økt fibertilgang kan være et element 

som påvirker bolyst og næringsetableringer.  

Demografitallene viser dramatisk økning av eldre, større utfordringer innen rus og psykisk 

helse, og svakere barnetall i barnehage og skolepliktig alder.  

 

Samfunnsplan 

På bakgrunn av innspill og folkemøter i fjor vedtok kommunestyret i juni 2020 vår nye 

samfunnsplan som vil være førende for våre prioriteringer i mange år framover. 

Satsingsområdene er: 

• Næringsutvikling 

• Bolyst 

• Kultur, frivillighet og friluftsliv 

 

Høsten 2020 har det vært gjennomført omfattende prosesser med samhandling med 

innbyggere, næringsliv, bygdeutvalg, lag og foreninger og regionale samarbeidspartnere for å 

få innspill og ideer til konkrete tiltak til en handlingsplan for å følge opp prioriteringene i 

samfunnsplanen. Mange har engasjert seg og kommet med innspill gjennom våre digitale 

plattformer, og det har vært 6 bredt sammensatte arbeidsgrupper i sving for å gi best mulig 

medvirkning. Over 100 ideer og forslag er nå i bearbeiding, og rådmannen tar sikte på å 

invitere kommunestyret til en egen møtedag tidlig på nyåret med fokus på handlingsplanen. 

For kommende år vil handlingsplanen bli en del av økonomiplanprosessen. Det jobbes ut fra 

at tiltakene i handlingsplanen skal finansieres gjennom eget arbeid, bruk av egne 

utviklingsmidler, og/eller gjennom finansiering/medfinansiering av eksterne midler. 
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2 Økonomiske forutsetninger 

 

Kommuneøkonomi 

Sunn kommuneøkonomi kjennetegnes ved at kommunen har evne til å håndtere uforutsette 

hendelser og ha handlingsrom til å kunne foreta egne valg på kort og lang sikt. 

Kommunal drift styres i samsvar med de budsjettbetingelser som kommunestyret setter i 

årsbudsjett og økonomiplan. Langsiktig må kommunen løpende tilpasse utgiftene i forhold til 

inntektsgrunnlaget. 

 

 
 

Netto driftsresultat (normtall 1%) er definert som kommunens økonomiske handlefrihet og er 

det overskuddet som er disponibelt til investeringer og avsetninger. Over fremgår kommunens 

handlefrihet eller netto driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter i Storfjord sammenlignet 

med gjennomsnittet i Kostragruppe 6. 

For perioden under ett ligger Storfjord kommune under gjennomsnittet i Kostragruppe 6. De 

siste to årene er netto driftsresultat for Storfjord kommune lavere enn sammenlignings-

kommunene. 

 

 
 

Grafen illustrerer lånegjeldsutviklingen (normtall 75%) i Storfjord i prosent av driftsinntekter 

sammenlignet med gjennomsnittet i kommunegruppe 6.  
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Indikatoren viser netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter. Netto lånegjeld er definert 

som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte 

lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån (som startlån) og ansvarlige lån (utlån av egne 

midler). Indikatoren omfatter dermed utlån hvis mottatte avdrag skal inntektsføres i 

investeringsregnskapet, i tillegg til innlån som skal avdras i driftsregnskapet. 

 

Netto lånegjeld utgjorde iflg Kostra 148,1 prosent av brutto driftsinntekter i 2019. Netto 

lånegjeld øker i Storfjord som følge av økt investeringstakt. 

 

 
 

Indikatoren viser fri egenkapital (normtall 5%) til driftsformål i prosent av driftsinntektene. 

Fri egenkapital drift angir differansen mellom midlene som står på disposisjonsfond og 

regnskapsmessig mindreforbruk minus regnskapsmessig merforbruk. Disposisjonsfondet ble 

kraftig redusert i 2019 fra 16 til 6 mill kr. 

 

Utvalgte styringsparametre økonomi 

 

Økonomi 

Indikator: 
2019 Mål 2021 

Budsjett 

2021 

Status 

2021 

Netto driftsresultat -5,1 % 1,75 %  1,32%  Gult 

Gjeldsgrad 109,9 % 75 %  139,0%  Rødt 

Disposisjonsfond 3,4 % 5 %  4,02%  Gult 

 

 

Frie inntekter 

Kommunens inntekter omfatter ulike komponenter som skatteinntekter, rammetilskudd, 

øremerkede tilskudd og brukerbetalinger.  

Kommunenes frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd og utgjør ca 69 % av 

Storfjord kommunes driftsinntekter i 2021. 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 26 % av de frie inntektene. Dette inkluderer inntektsutjevningen 
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og naturressursskatt. Inntektsutjevningen er en omfordeling av skatteinntekter mellom 

kommuner for å utjevne forskjeller i skatteinntektene. For 2021 er inntektsutjevningen anslått 

til kr 5 016 000 for Storfjord kommune.   

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

tilskuddsordninger.  

 

Nasjonale forutsetninger 

Det legges opp til en realvekst i frie inntekter til kommunesektoren på 2,0 mrd. kr (1,3 mrd. kr 

i 2020). Av dette går 1,6 mrd. kr til kommunene. 

Samlet lønns- og prisvekst fra 2020 til 2021 anslås til 2,7 prosent. Årslønnsveksten forventes 

å bli på 2,2 prosent, mens prisveksten anslås til 3,5 prosent.  

Realveksten på 2,0 mrd. kr er knyttet til:  

• Merkostnader demografi 1,1 mrd. kr  

• Satsninger på 0,2 mrd. kr  

Viktige tjenester som barnehage, skole, helse og omsorg finansieres gjennom kommunenes 

frie inntekter, som fordeles gjennom inntektssystemet. 

Det foreslås ingen vesentlige endringer i inntektssystemet for 2021, men regjeringen har satt 

ned et utvalg som skal gå igjennom hele inntektssystemet. Utvalget skal levere sin utredning 

innen 1.juni 2022. 

Flere øremerkede tilskudd innlemmes i rammetilskuddet i tillegg er det gjort flere uttrekk og 

korrigeringer som følge av oppgaveendringer.  

Vesentlige endringer fra 2021: 

• 100 mill. kr til særskilt satsning på barn og unges psykiske helse.  

• 100 mill. kr til habilitering og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt 

funksjonsevne.  

• Helårseffekt av inntektsgradert foreldrebetaling i SFO 1.-4.trinn, samt gratis SFO for 

elever med særskilte behov på 5.-7.trinn.  

• Tilskudd til tros- og livssynssamfunn overføres til staten.  

• Redusert pensjonstilskudd til private barnehager.  

• Helårseffekt ved overføring av skatteoppkrevingen til staten fra 1.november 2020.   

 

Ressurskrevende tjenester  

Innslagspunktet i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester foreslås økt til  

kr 1 430 000. Dette er en økning på 46 000 kr ut over generell lønns- og prisvekst. For 

Storfjord kommune utgjør endringen en økt egenfinansiering av ordningen på ca kr 200 000. 

Lokale forutsetninger 

Frie inntekter 

For Storfjord kommunes del har Kommunal- og regionaldepartementet anslått en nominell 

vekst i frie inntekter på 1,4 % fra 2020 til 2021. Dette utgjør kr 2 101 000. Dette gir en 

realnedgang på 1,3 %.  
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Den kommunale skattøren angir hvilken andel skatt på alminnelig inntekt for personlige 

skattytere som tilfaller kommunesektoren. Regjeringen foreslår å øke den kommunale 

skattøren med 1,05 % til 12,15% i 2021.  Forslaget til skattøre er tilpasset forutsetningen om 

en skatteandel på 40 % i 2021. 

 

 

Skatteinntekter 

Det er budsjettert med en skatteinngang fra formues- og inntektsskatten til Storfjord i 2021 på 

kr 53 093 300. Av dette er kr 4 487 200 naturressursskatt i forbindelse med kraftproduksjon. 

Dersom en ser naturressursskatt, ordinær skatteinngang og inntektsutjevning under ett er det 

benyttet samme anslaget i Regjeringens anslag som i vårt anslag som baserer seg på KS sin 

modell. 

 

Rammetilskuddet 

Rammetilskuddet for Storfjord kommune er fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

oppgitt til kr 95 182 000. I tillegg kommer inntektsutjevningen som er nevnt i punktet foran. 

Det ordinære rammetilskuddet tar utgangspunkt i et innbyggertilskudd som fordeles med et 

likt beløp per innbygger. For Storfjord kommune utgjør dette kr 45 932 313 (kr 24 761 * 1855 

innbyggere). Innbyggertilskuddet korrigeres videre for utgiftutjevning, beregnet etter 

objektive kriterier som kalles kostnadsnøkkel. Når en kommune har en lavere behovsindeks 

enn 1, får den en reduksjon i tilskuddet. Omfordeling skjer til de kommunene som har 

kostnadsindeks over 1. Storfjord har en beregnet behovsindeks på 1,221 som innebærer en 

utgiftsutjevning i 2021 på kr 23 087 432.  

Innbyggertilskudd korrigeres videre for elever i statlige og private skoler. For Storfjord utgjør 

dette en økning i tilskuddet på kr 1 156 976. 

For 2021 er det gitt midler til enkeltsaker som styrking av helsestasjons- og skolehelsetjeneste 

med kr 274 000, kompensasjon for endringer i regelverket for eiendomsskatt med kr 75 000, 

innlemming av tilskudd til økt lærertetthet med kr 100 000 samt tilskudd til habilitering og 

avlastning med kr 58 000, til sammen kr 507 000. I 2021 er frivilligsentralen flyttet over til 

øremerket tilskudd. 

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 400 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 tilskudd på kr 896 316. 

Distriktstilskudd Nord-Norge gis med en sats pr innbygger på kr 4 206 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 13 

068 000,- Samlet distriktstilskudd utgjør kr 20 761 000,- 

I tillegg er Storfjord kommune tildelt kr 822 000 i skjønnstilskudd som er fordelt av 

Fylkesmannen i Troms.  
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Andre inntekter 

Egenbetalinger for kommunale tjenester 

 

Rådmannen foreslår for 2021 å prisjustere betalingssatser med 2,7 % hvis ikke gebyret eller 

betalingssatsen nevnes spesielt i vedtaket med tilhørende prisjustering. Dette er i tråd med den 

pris- og kostnadsjusteringsfaktoren (deflator) som staten benytter i forhold til kommunene. 

Rådmannen anbefaler å øke de generelle egenbetalingene i tråd med gjeldende regler og 

forskrifter. Det er i hovedsak egenbetalinger innen pleie- og omsorg som er forskriftsregulert.  

Betaling for barn i barnehage følger statlige maksimumssatser.  

En fullstendig oversikt over endringene i avgifter, gebyrer og egenbetaling fremkommer i en 

egen sak om gebyrregulativ 2021. 

 

Konsesjonskraftinntekter 

 

Storfjord kommune har, som følge av konsesjonsvilkårene for kraftproduksjonen i Skibotn, 

konsesjonskraft på 32 900 000 kwh til videresalg eller eget bruk. Det ligger også en 

begrensning knyttet til det totale strømforbruket innenfor kommunens grenser. 

Denne konsesjonskraften videreselges og ligger i økonomiplanperioden med følgende 

inntekter: 

 

 2021 2022 2023 2024 

Salgsinntekt 8 062 000 8 194 000 8 490 000 8 490 000 

Kjøp 4 772 000 4 772 000 4 772 000 4 772 000 

 

 

Storfjord kommune selger konsesjonskraften videre til selskaper som selger kraften på det 

åpne markedet. Det er foreløpig ikke inngått avtale om forvaltning av konsesjonskraft i 2021. 

Tidligere avtaler med Ishavskraft har en avtalt en budsjettpris som kommunen kan legge til 

grunn i sine budsjetter og så skal Ishavskraft gjennom sine disposisjoner i markedet forsøke å 

gi best mulig samlet resultat for Storfjord gjennom salg og eventuelt egen bruk av 

konsesjonskraft i kommunale bygg. Det er ikke avsatt midler fra kraftsalg til disposisjonsfond 

i årene framover grunnet lave priser på konsesjonskraft.  

 

Eiendomsskatt 

Endring av regelverk 

Stortinget vedtok ved behandlingen av Statsbudsjett 2019 å fjerne verker og bruk som 

kategori for eiendomsskatt og at produksjonsutstyr og installasjoner ikke skal beskattes fra og 

med 2019.  Eiendomsskatten i Storfjord vil som følge av denne endringen bli redusert med 

totalt 0,6 mill. kr i året, når endringen får full effekt fra og med 2025. Kommunene skulle 

kompenseres for deler av tapet, og det ligger inne kr 75 000 til kompensasjon for dette 

inntektsbortfallet i rammeinntekten, under saker med særskilt fordeling. 
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Eiendomsskatt videreføres på dagens nivå med en skattesats på 7 promille. Dette utgjør 

inntekter på kr 9 000 000,- en reduksjon fra kr 127 000,- i forhold til inntektsnivå i 2020. Det 

er hovedsakelig Troms kraftforsyning og energi AS som står for størstedelen av dette på 

grunn av kraftverk i kommunen og Statnetts utbygging av ny kraftlinje – reduksjonen skyldes 

nedtrapping av de av våre eiendomsskatteobjekt som ikke er kraftrelatert og at disse objektene 

er under utfasing. År 2021 er år 3 av utfasingen som skjer over 7 år.  

Felles for alle kraftanlegg er at det er Sentralskattekontoret som fastsetter 

eiendomsskattetaksten. Øvrige eiendomsskatteobjekt fastsettes av kommunens takstnemnd. 

Siste alminnelige re-taksering ble gjennomført i 2016. 

 

Lønns-, pris- og renteforutsetninger 

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. 

For 2021 er deflatoren anslått til 2,7 % og lønnsveksten til 2,2 %.  

Lønnsveksten på 2,2 % er lagt inn i konsekvensjustert budsjett. Når det gjelder prisvekst så er 

ikke rammene til det enkelte ansvar justert for dette annet enn for enkeltposter på lisenser og 

abonnementer. 

Renteforutsetninger 

Rentenivået i Norge og verden forøvrig er sterkt preget av pandemien. De korte rentene (3 

mnd. NIBOR) har i 2020 sunket fra over 1,8 prosent i gjennomsnitt i januar til at den i 

oktober var 0,28 prosent. Norges bank senket i løpet av våren styringsrenten til historiske null 

prosent. 

 

Storfjord kommune vil ved utgangen av 2020 ha egne lån på ca kr 308 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.  

Følgende tabell viser budsjettrenter som er lagt inn. Forslaget til gjennomsnittlige 

budsjettrenter er utarbeidet ved innhenting av informasjon fra Kommunalbanken.  

 

 Budsjettrenter 

2021 1,86% 

2022 1,88% 

2023 1,92% 

2024 1,97% 

 

Investeringsplanen medfører låneopptak omtrent tilsvarende avdragsbetaling i 2021.  

Virkningene av investeringsplanen er lagt inn i konsekvensjustert budsjett for 
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økonomiplanperioden.  Låneopptakene tas opp i tidligere i året og det er lagt inn helårs 

rentevirkning i låneopptakåret. I tillegg til låneopptak finansieres investeringsprosjektene 

hovedsakelig med momskomp og tilskudd. 

Gjennomførte investeringer i perioden presser likviditeten og renteinntektene i perioden.  

 

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 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 2021 

SPK – lærere 11,00% 

KLP – sykepleiere 19,00% 

KLP – øvrige ansatte 19,00% 

 

 

Det er tatt med inntektsføring av premieavvik i 2021. Samlet er det budsjettert med et netto 

premieavvik på kr 4 439 447 som en inntekt fra både KLP og SPK. Det er avtalt å bruke 

premiefondet til dekning av fakturaer fra KLP for å redusere det budsjetterte premieavviket 

noe, også de neste 2 årene. Dette ble gjennomført på 4. kvartalsfaktura i 2020. Dette vil 

medføre at vi får et noe mindre premieavvik og at pensjonsbelastningen på etatene blir 

tilsvarende mindre. Amortiseringen av tidligere års premieavvik er med som en kostnad.  

 

2.4 Investeringer og finansiering 

 

Investeringsprogrammet for 2021 har en utgiftsramme på kr 14 892 989. Nye låneopptak for 

2021 er kr 11 300 000, fordelt på kr 3 500 000 innenfor VAR og kr 7 800 000 til øvrige 

investeringer. Det legges også opp til bruk av ubrukte lånemidler på kr 800 000. 

Egenkapitalinnskuddet til KLP finansieres med salg av anleggsmidler.  
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Utgiftsramme for investeringsplan 2021-2024: 

 

 2021 2022 2023 2024 

Utgifter 14 892 989 30 650 000 26 330 000 28 350 000 

 

 

Når det gjelder budsjettert rente og avdragsutvikling vises det til dette punktet. 

 

Hovedprioriteringer investering 

 

Se tabell som vedlegg i budsjettsaken for investeringsprogrammet for perioden 2021-2024. 
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Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag 
Formannskapets innstilling 25112020  

---- ---- 

 

- - 

2021 2022 2023 2024 

- 

Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett  4 195 962 5 063 362 5 529 362 5 274 362 

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett  0 0 0 0 

Valgte driftstiltak  -4 195 962 -5 063 362 -5 529 362 -5 274 362 

Mer-/mindreforbruk budsjettversjon  0 0 0 0 

- 

Valgte tiltak: 

- 

1,1 Sentraladministrasjonen  -916 695 -760 695 -760 695 -760 695 

    Ansvar 121 Nedtak 60 % servicekontoret  -310 695 -310 695 -310 695 -310 695 

        Sentral adm (121)  -310 695 -310 695 -310 695 -310 695 

    Ansvar 122 Økonomiavdeling nedtak 30 % stilling fra 

1.7.2021 

 -106 000 -210 000 -210 000 -210 000 

        Økonomi avdeling (122)  -106 000 -210 000 -210 000 -210 000 

    Ansvar 198 Besparelse kjøregodtgjørelse  -400 000 0 0 0 

        rammeendring sentraladm (198)  -400 000 0 0 0 

    Ansvar 198 Oppsagte abonnement  -100 000 -240 000 -240 000 -240 000 

        rammeendring sentraladm (198)  -100 000 -240 000 -240 000 -240 000 

- 

1,2 Oppvekst og kultur  -1 393 800 -2 429 100 -2 291 100 -2 641 100 

    Ansvar 200 Utredning av skolestruktur - bør drøftes  0 0 0 0 

        Oppvekstsjef (200)  0 0 0 0 

    10100 200 211 nedtak støttepedagog 20% -barnehage  -95 000 -128 100 -128 100 -128 100 

        Oppvekstsjef (200)  -95 000 -128 100 -128 100 -128 100 

    10100 210 202 nedtak 50 % sosialpedagog Hatteng  -225 000 -300 000 -300 000 -300 000 

        Hatteng skole (210)  -225 000 -300 000 -300 000 -300 000 

    10100 212.202 nedtak 100 % lærerstilling Skibotn skole  -320 000 -640 000 -640 000 -640 000 

        Skibotn skole (212)  -320 000 -640 000 -640 000 -640 000 

    10100 216 383 nedtak 100 % stilling kulturskolelærer  -228 300 -570 000 -570 000 -570 000 

        Kulturskole (216)  -228 300 -570 000 -570 000 -570 000 

    10100.202 213 Nedtak 76 % lærerstilling Voksenopplæringa  0 0 0 0 

        Voksenopplæring (202)  0 0 0 0 

    10100.210.202 Nedtak 100 % lærerstilling Hatteng skole  -320 000 -640 000 -640 000 -640 000 

        Hatteng skole (210)  -320 000 -640 000 -640 000 -640 000 
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    10100.212.202 Nedtak 10 % sekretær Hatteng skole  -47 500 -63 000 -63 000 -63 000 

        Hatteng skole (210)  -47 500 -63 000 -63 000 -63 000 

    10100.212.202 nedtak 50 % sosialpedagog Skibotn skole  -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 

        Skibotn skole (212)  -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 

    10501 222 201 Ny lærling Furuslottet  142 000 212 000 350 000 0 

        Furuslottet barnehage (222)  142 000 212 000 350 000 0 

- 

1,30 Kommunalsjef Helse og Omsorg  -286 000 -286 000 -286 000 -286 000 

    Ansvar 300 Besparelse  -70 000 -70 000 -70 000 -70 000 

        Forebyggende avdeling (300)  -70 000 -70 000 -70 000 -70 000 

    Ansvar 305 Omgjøring av stilling - Saksbehandlerstilling  0 0 0 0 

        Behandlende avdeling (305)  0 0 0 0 

    Ansvar 397 Nedtak leasingskostnader  -216 000 -216 000 -216 000 -216 000 

        rammekorrigering forebyggende (397)  -216 000 -216 000 -216 000 -216 000 

- 

1,31 Familieenheten  397 400 397 400 397 400 397 400 

    Ansvar 252 Barnevern Utgiftsdekning  447 400 447 400 447 400 447 400 

        Barne-ungdomsvern (252)  447 400 447 400 447 400 447 400 

    Ansvar 313 Besparelse jordmor  -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 

        Jordmor (313)  -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 

- 

1,32 Psykisk helse, rus, utv hemm  -3 357 623 -3 650 123 -3 049 000 -3 049 000 

    Ansvar 318  Reduksjon i tjenesteomfang  -1 700 000 -1 700 000 -1 700 000 -1 700 000 

        Tjenestekjøp heldøgn (318)  -1 700 000 -1 700 000 -1 700 000 -1 700 000 

    Ansvar 372  Nedtak nedtak 20 % Valmuen - møteplass for 

eldre 

 -76 500 -102 000 -102 000 -102 000 

        Valmuen arb og akt senter (372)  -76 500 -102 000 -102 000 -102 000 

    Ansvar 372 Nedtak 50 % stilling Valmuen  -204 000 -255 000 -255 000 -255 000 

        Valmuen arb og akt senter (372)  -204 000 -255 000 -255 000 -255 000 

    Ansvar 374 Nedtak  Omsorgen for utv.hem  -605 000 -605 000 -605 000 -605 000 

        Omsorg utvikl hemmede (374)  -605 000 -605 000 -605 000 -605 000 

    Ansvar 374 Nedtak ekstrahjelp tilsv 10 % stilling  -51 000 -51 000 -51 000 -51 000 

        Omsorg utvikl hemmede (374)  -51 000 -51 000 -51 000 -51 000 

    Ansvar 374 Nedtak 40 % st Omsorgen for utv.hem  -154 000 -205 000 -205 000 -205 000 

        Omsorg utvikl hemmede (374)  -154 000 -205 000 -205 000 -205 000 

    Ansvar 376 Nedtak fritidskontakt  -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 

        Fritid og avlastning (386)  -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 

    Ansvar 387 Nedtak Skib.avlastning 10 % stilling  -51 000 -51 000 -51 000 -51 000 

        Barne og avlastningsbolig (387)  -51 000 -51 000 -51 000 -51 000 

    Ansvar 389 Nedtak prosjektstilling Erfaringskonsulent  -144 555 -199 555 0 0 
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        Prosjekt forebyggende (389)  -144 555 -199 555 0 0 

    Ansvar 389 Nedtak prosjektstilling Ungdomskontakt  -291 568 -401 568 0 0 

        Prosjekt forebyggende (389)  -291 568 -401 568 0 0 

- 

1,33 Sykehjem og hjemmetjeneste  899 193 -142 000 -142 000 -142 000 

    Ansvar 373 Nattevakt til tiltak i hjemmetjenesten  1 041 193 0 0 0 

        Sykehjem og hjemmetjeneste (373)  1 041 193 0 0 0 

    Ansvar 373 Nedtak 50 % Omsorgsstønad  -142 000 -142 000 -142 000 -142 000 

        Sykehjem og hjemmetjeneste (373)  -142 000 -142 000 -142 000 -142 000 

    Ansvar 373 Omgjøring av stilling 

sykehjemmet/hjemmetjeneste 

 0 0 0 0 

        Sykehjem og hjemmetjeneste (373)  0 0 0 0 

- 

1,6 Miljø, drift og beredskap  -8 000 150 000 150 000 150 000 

    Ansvar 650 Uniformer  30 000 0 0 0 

        Brannvern (650)  30 000 0 0 0 

    Ansvar 698 Vakant ingeniørstilling 100 %. 6 måneder.  -440 000 0 0 0 

        rammenedtak kap 6 (698)  -440 000 0 0 0 

    630.12300.360 - Handtering av overflatevann i Skibotn  150 000 0 0 0 

        Naturskade (630)  150 000 0 0 0 

    650.10500.339 - Økte rammer for beredskap og utrykninger  150 000 150 000 150 000 150 000 

        Brannvern (650)  150 000 150 000 150 000 150 000 

    650.11202.339 - Tynne redningsdresser Brannkorpset  57 000 0 0 0 

        Brannvern (650)  57 000 0 0 0 

    650.12000.339 - Treningsutstyr Brann  45 000 0 0 0 

        Brannvern (650)  45 000 0 0 0 

- 

1,6 Utviklingsetaten  -756 500 -855 014 -850 014 -855 014 

    Ansvar 124 nedtak 30 % stilling biblioteksjef fra 1.7.2021  -85 100 -178 614 -178 614 -178 614 

        Bibliotek (124)  -85 100 -178 614 -178 614 -178 614 

    Ansvar 260 Nedtak driftstilskudd private og kirkelig fellesråd  -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 

        Overføring kirke (260)  -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 

    Ansvar 380 Nedtak frivilligsentral 40 %  -256 400 -256 400 -256 400 -256 400 

        Frivillighetssentralen (380)  -256 400 -256 400 -256 400 -256 400 

    Ansvar 440 Reduksjon tiltak Lyngsalpan Vekst AS alternativ 

25% 

 -270 000 -270 000 -270 000 -270 000 

        Næringsmedarbeider (440)  -270 000 -270 000 -270 000 -270 000 

    250.231 UKM Storfjord husleieutgifter  5 000 0 5 000 0 

        Kulturkonsulent (250)  5 000 0 5 000 0 

    620.12202.303 - Nytt måleutstyr for landmåling -utgår til  0 0 0 0 

106



Storfjord Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling 25112020 

Storfjord kommune                                                                                                                          Side 4 av 6 

 

Invest. 

        Oppmåling (620)  0 0 0 0 

- 

1,7 Driftsetaten - bygg  -942 028 -942 028 -942 028 -942 028 

    Ansvar 714 Salg av Vestersiasenteret  -292 028 -292 028 -292 028 -292 028 

        Vestersiasenteret (714)  -292 028 -292 028 -292 028 -292 028 

    Ansvar 716 Vurdere omfang av svømmeundervisning og 

åpningstider 

 -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 

        Oppvekstsjef (200)  0 0 0 0 

        Basseng Hatteng (716)  -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 

    Ansvar 799 Reduksjon av rammer for bygningsmasser  -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 

        rammenedtak kap 7 (799)  -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 

- 

1,9 Finans  2 168 091 3 454 198 2 244 075 2 854 075 

    Ansvar 990 Avsetning til disposisjonsfond  2 916 005 4 054 198 2 744 075 3 254 075 

        Finanstransaksjoner (990)  2 916 005 4 054 198 2 744 075 3 254 075 

    Ansvar 990 Nedtak kursbudsjetter  -600 000 -200 000 -200 000 -200 000 

        Finanstransaksjoner (990)  -600 000 -200 000 -200 000 -200 000 

    Ansvar 990 nedtak overtid  -397 914 0 0 0 

        Finanstransaksjoner (990)  -397 914 0 0 0 

    Ansvar 990 Strømutgifter  -500 000 -400 000 -300 000 -200 000 

        Finanstransaksjoner (990)  -500 000 -400 000 -300 000 -200 000 

    Ansvar 990 Økte utgifter koronapandemi 2021  750 000 0 0 0 

        Finanstransaksjoner (990)  750 000 0 0 0 

- 

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen: 

- 

- 

1,1 Sentraladministrasjonen  0 0 0 0 

    Ansvar 341 Familieveileder, sosial IKS  205 000 205 000 205 000 205 000 

        NAV sjef (340)  0 0 0 0 

        Økonomisk sosialhjelp (341)  205 000 205 000 205 000 205 000 

    Ansvar 341 20 % økt stilling gjeldsrådgiver, IKS  39 000 39 000 39 000 39 000 

        Økonomisk sosialhjelp (341)  39 000 39 000 39 000 39 000 

- 

1,2 Oppvekst og kultur  0 0 0 0 

    10100 201 10100 Nedtak 20 % logopedstilling  -112 000 -149 000 -149 000 -149 000 

        Oppvekstsjef (200)  -112 000 -149 000 -149 000 -149 000 

    10100 210 202 Nedtak 50 % assistent/miljøarbeider skole/SFO 

Hatteng skole 

 -104 600 -250 000 -250 000 -250 000 
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        Hatteng skole (210)  -104 600 -250 000 -250 000 -250 000 

    10100 212 202 Nedtak 50 % assistent/miljøarbeider Skibotn skole  -104 600 -250 000 -250 000 -250 000 

        Skibotn skole (212)  -104 600 -250 000 -250 000 -250 000 

    10100 212 202 Nedtak 50 % lærerstilling Skibotn skole  -160 000 -320 000 -320 000 -320 000 

        Skibotn skole (212)  -160 000 -320 000 -320 000 -320 000 

    10100.210.202 Nedtak 50 % lærerstilling Hatteng skole  -160 000 -320 000 -320 000 -320 000 

        Hatteng skole (210)  -160 000 -320 000 -320 000 -320 000 

    216.383 Kulturskolen - Friplasser og gratis utlån av instrumenter 

v1 

 20 000 20 000 20 000 20 000 

        Kulturskole (216)  20 000 20 000 20 000 20 000 

    216.383 Kulturskolen - Instrumenter til utleie elever 2020  30 000 1 000 1 000 1 000 

        Kulturskole (216)  30 000 1 000 1 000 1 000 

- 

1,31 Familieenheten  0 0 0 0 

    Ansvar 252  Økte driftsutgifter barnevern  728 579 591 579 591 579 591 579 

        Barne-ungdomsvern (252)  728 579 591 579 591 579 591 579 

    Ansvar 252 Videreføring av tiltak Barnevern midlertidig styrking i 

2020 med 50 % stilling 2020 

 290 000 0 0 0 

        Barne-ungdomsvern (252)  290 000 0 0 0 

- 

1,32 Psykisk helse, rus, utv hemm  0 0 0 0 

    Ansvar 316 Nedtak 80 % stilling psyk helse/rus  -406 500 -542 000 -542 000 -542 000 

        Psykisk helse og rusomsorg (316)  -406 500 -542 000 -542 000 -542 000 

- 

1,33 Sykehjem og hjemmetjeneste  0 0 0 0 

    Ansvar 372 Nedtak 50 % hjemmehjelp  -183 000 -244 000 -244 000 -244 000 

        Sykehjem og hjemmetjeneste (373)  -183 000 -244 000 -244 000 -244 000 

    Ansvar 373 Nedtak demenssykepleier  -285 000 -285 000 -285 000 -285 000 

        Sykehjem og hjemmetjeneste (373)  -285 000 -285 000 -285 000 -285 000 

    Ansvar 373 Nedtak kreftsykepleier  -285 000 -285 000 -285 000 -285 000 

        Sykehjem og hjemmetjeneste (373)  -285 000 -285 000 -285 000 -285 000 

    Ansvar 373 Nedtak sykehjemsplasser  -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 

        Sykehjem og hjemmetjeneste (373)  -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 

    Ansvar 373 Nedtak 100 % st sykehjem  -384 000 -514 000 -514 000 -514 000 

        Sykehjem og hjemmetjeneste (373)  -384 000 -514 000 -514 000 -514 000 

    Ansvar 373 Videreføring styrking hjemmetjeneste 2021  912 729 0 0 0 

        Sykehjem og hjemmetjeneste (373)  912 729 0 0 0 

- 

1,6 Miljø, drift og beredskap  0 0 0 0 

    Ansvar 698 Vakant ingeniørstilling 100%  -880 000 0 0 0 
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        Driftssjef (600)  0 0 0 0 

        rammenedtak kap 6 (698)  -880 000 0 0 0 

    600.10100.120 - Øke ledende renholdstilling fra 30 % til 50 %  110 860 110 860 110 860 110 860 

        Driftssjef (600)  110 860 110 860 110 860 110 860 

    672.12304.332 - Økte rammer for sandstrøing  100 000 100 000 100 000 100 000 

        Veier (672)  100 000 100 000 100 000 100 000 

    672.12404.332 - Økte rammer for snøbrøytting  400 000 400 000 200 000 200 000 

        Veier (672)  400 000 400 000 200 000 200 000 

- 

1,6 Utviklingsetaten  0 0 0 0 

    Ansvar 440 Nedtak nærings- og utviklingsrådgiver fra 1.4.2021  -523 004 -697 839 -697 839 -697 839 

        Næringsmedarbeider (440)  -523 004 -697 839 -697 839 -697 839 

    Ansvar 440 Reduksjon tilskudd Lyngsalpan Vekst AS alternativ 35 

% 

 -120 000 -120 000 -120 000 -120 000 

        Næringsmedarbeider (440)  -120 000 -120 000 -120 000 -120 000 

    Ansvar 440 Tilskudd til geotekniske undersøkelser  0 0 0 0 

        Næringsmedarbeider (440)  0 0 0 0 

        Plan (625)  0 0 0 0 

- 

1,7 Driftsetaten - bygg  0 0 0 0 

    740.14705.283 - Tilskudd boligbygging  0 0 0 0 

        Bolig og miljø (740)  0 0 0 0 
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Kapittel : 1,1 Sentraladministrasjonen 

Tiltak 076: Ansvar 121 Nedtak 60 % servicekontoret 

Beskrivelse Nedtak 60% stilling på servicekontoret. Kontormedarbeider. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Sentral adm (121) 

    1.10100.120.0 

        LØNN FASTE STILLINGER 

 -310 695 -310 695 -310 695 -310 695 -1 242 780 

Sum utgifter  -310 695 -310 695 -310 695 -310 695 -1 242 780 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  -310 695 -310 695 -310 695 -310 695 -1 242 780 

SUM NETTO TILTAK  -310 695 -310 695 -310 695 -310 695 -1 242 780 

- 

Tiltak 090: Ansvar 122 Økonomiavdeling nedtak 30 % stilling fra 1.7.2021 

Beskrivelse Reduksjon av stilling på økonomiavdeling med 30 % fra 1.7.2021. Gjelder oppgaver innenfor økonomi og lønnsområdet. Konsekvenser: 

større sårbarhet på lønn, risiko for tap vedrørende innfordring. Samtidig foreligger det mulige effektivitetsgevinster i form av å ta i bruk 

Agresso og verktøyene som foreligger der. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Økonomi avdeling (122) 

    1.10100.120.0 

        LØNN FASTE STILLINGER 

 -89 000 -177 000 -177 000 -177 000 -620 000 

    1.10900.120.0 

        PENSJON 

 -17 000 -33 000 -33 000 -33 000 -116 000 

Sum utgifter  -106 000 -210 000 -210 000 -210 000 -736 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 
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Sum netto  -106 000 -210 000 -210 000 -210 000 -736 000 

SUM NETTO TILTAK  -106 000 -210 000 -210 000 -210 000 -736 000 

- 

Tiltak 085: Ansvar 198 Besparelse kjøregodtgjørelse 

Beskrivelse Besparelse kjøregodtgjørelse Rådmannens forslag 4.11.2020 kr 200 000,-. Ytterligere nedtak kr 200 000 til 25.11.2020 da en ser at 

koronapandemien fortsetter ut i 2021 samt at møter vil bli holdt på teams framover. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: rammeendring sentraladm (198) 

    1.11600.120.0 

        Kjøregodtgjørelse 

 -400 000 0 0 0 -400 000 

Sum utgifter  -400 000 0 0 0 -400 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  -400 000 0 0 0 -400 000 

SUM NETTO TILTAK  -400 000 0 0 0 -400 000 

- 

Tiltak 086: Ansvar 198 Oppsagte abonnement 

Beskrivelse Oppsagte abonnement i 2020 med virkning for senere år 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: rammeendring sentraladm (198) 

    1.11000.120.0 

        KONTORUTGIFTER 

 -100 000 -240 000 -240 000 -240 000 -820 000 

    1.14290.120.0 

        MOMS 

 -25 000 -60 000 -60 000 -60 000 -205 000 

    1.17291.120.0 

        REFUSJON MOMS DRIFT 

 25 000 60 000 60 000 60 000 205 000 
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Sum utgifter  -125 000 -300 000 -300 000 -300 000 -1 025 000 

Sum inntekter  25 000 60 000 60 000 60 000 205 000 

Sum netto  -100 000 -240 000 -240 000 -240 000 -820 000 

SUM NETTO TILTAK  -100 000 -240 000 -240 000 -240 000 -820 000 

- 

Tiltak 068: Ansvar 341 Familieveileder, sosial IKS 

Beskrivelse Viser til plan for å forebygge barnefattigdom i Storfjord kommune 2021-2024 (til politisk behandling). Oppstart av arbeid med en egen 

handlingsplan i Balsfjord kommune vurderes høst 2020. Målet med et slikt planarbeid er: 1.Utarbeide tiltak som bedrer situasjonen for 

lavinntektsfamilier, for å kompensere for de belastninger og hindringer som de opplever i hverdagen. 2. Å forebygge barnefattigdom 

gjennom tiltak som sikrer alle barn (og unge) et best mulig utgangspunkt for deltakelse i arbeidslivet. 

Familieveileder har vært et flerårig kommunalt prosjekt i NAV for å forebygge og redusere barnefattigdom og fremme sosial inkludering. 

Tjenesten fattes vedtak på, og gis etter § 17 Opplysning, råd og veiledning i lov om sosiale tjenester i NAV. Tjenesten ivaretar de 

vanskeligst stilte i samfunnet, og er et sikkerhetsnett for familier som ikke får tilbud gjennom andre ordninger, med spesielt vekt på utsatte 

barn og unges behov. 

Familieveileder som prosjekt har tilskudd ut 2020. Fra 2021 anbefales stillingen som en fast, og felles tjeneste for Balsfjord og Storfjord 

kommune.  

Tiltaket forutsettes vedtatt i både Balsfjord og Storfjord. Storfjords andel utgjør 32,3 % av utgifter til stillingen. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Økonomisk sosialhjelp (341) 

    1.14761.281.0 

        Bidrag forebyggende tiltak 

 205 000 205 000 205 000 205 000 820 000 

Sum utgifter  205 000 205 000 205 000 205 000 820 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  205 000 205 000 205 000 205 000 820 000 

SUM NETTO TILTAK  205 000 205 000 205 000 205 000 820 000 

- 
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Tiltak 069: Ansvar 341 20 % økt stilling gjeldsrådgiver, IKS 

Beskrivelse Balsfjord kommune har en 50 % stillingshjemmel for gjeldsrådgivning til kommunens innbyggere. En generell trend i samfunnet både før 

og etter Korona-krisen, har ført til at flere har, og vil ha behov for tjenesten gjeldsrådgivning hos NAV. For å imøtekomme dagens, og 

framtidas behov, ser vi det som nødvendig å øke stillingshjemmelen for gjeldsrådgivning fra 50 % til 70 % stilling. Dagens stillingshjemmel 

er presset mtp saksmengde, tempo og kompleksitet i opptak av forbruksgjeld. NAV ser behov for å jobbe både mer forebyggende med 

økonomisk rådgivning, og det er behov for økt kapasitet for å kunne håndtere en generelt økende portefølje med gjeldssaker. Det 

forventes også at flere vil ta opp forbruksgjeld som følge av lavere inntekt pga koronakrisen. 

Kommunen har etter sosialtjenestelovens §17 et særlig ansvar for økonomisk rådgivning til innbyggere som har behov for det. Økonomisk 

rådgivning er sentral i kommunens veiledningsplikt. Økonomiske problemer har stor innvirkning på hele livssituasjonen, og det er viktig at 

de som trenger det får tilbud om økonomisk rådgivning så tidlig som mulig. Rådgivertjenesten skal også søke å forebygge at økonomiske 

problemer oppstår. 

Det forutsettes at tiltaket vedtas i begge kommuner. Storfjords andel utgjør 32,3 %. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Økonomisk sosialhjelp (341) 

    1.14761.281.0 

        Bidrag forebyggende tiltak 

 39 000 39 000 39 000 39 000 156 000 

Sum utgifter  39 000 39 000 39 000 39 000 156 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  39 000 39 000 39 000 39 000 156 000 

SUM NETTO TILTAK  39 000 39 000 39 000 39 000 156 000 

- 

Kapittel : 1,2 Oppvekst og kultur 

Tiltak 079: Ansvar 200 Utredning av skolestruktur - bør drøftes 

Beskrivelse Barnetallsutvikling, tilrettelegge for ombygging/utbygging for både Skibotn og Hatteng skoler. Oppdatering av data i fht tidligere grundige 

utredninger. 

- 
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SUM NETTO TILTAK  0 0 0 0 0 

- 

Tiltak 007: 10100 200 211 nedtak støttepedagog 20% -barnehage 

Beskrivelse Begrunnelse:  

Det er opprettet en 40 % stilling som støttepedagog/spesialpedagog som et felles tiltak for barnehagene for å sikre best mulig kompetanse 

for barn med spesialpedagogisk hjelp. Denne er senere blitt kombinert med en 20 % logopedstilling spes. for barn/unge, og 

logopedressursen server også f.eks afasi og stemmeutfordringer hos voksne 

Konsekvenser: behovene har endret seg og ressursen kan tas ned uten at det får store konsekvenser for tjenesten. Ved nedtak ivaretas 

den ansatte gjennom nedbemanningsprosedyrene til kommunen. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Oppvekstsjef (200) 

    1.10100.211.0 

        LØNN FASTE STILLINGER 

 -80 000 -108 000 -108 000 -108 000 -404 000 

    1.10900.120.0 

        PENSJON 

 -15 000 -20 100 -20 100 -20 100 -75 300 

Sum utgifter  -95 000 -128 100 -128 100 -128 100 -479 300 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  -95 000 -128 100 -128 100 -128 100 -479 300 

SUM NETTO TILTAK  -95 000 -128 100 -128 100 -128 100 -479 300 

- 

Tiltak 057: 10100 201 10100 Nedtak 20 % logopedstilling 

Beskrivelse Begrunnelse: Storfjord kommunes økonomiske situasjon fra 2021 og framover 

 

LOGOPED: Storfjord kommune har en 20 % fast logopedstilling spesialt knyttet til barn/unge. Stillingen er ikke lovpålagt i omfang 

.Logopedhjelp og audiopedagogiske tjenester til barn, ungdom og voksne kan inngå som en del av det spesialpedagogiske tilbudet. 

Dersom kommunen ikke har egen logoped- eller audiopedagogtjeneste, plikter kommunen å sørge for at eleven får tilbud om dette på 
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annen måte. Dvs. kjøpe tjenester eksternt. Hvis det er sykdom eller skade, så vil det kunne dekkes av HELFO, og det kan kjøpes tjeneste.  

Vurdering: det er ikke tilrådelig å inndra 20 % logoped, da det er et forebyggende og tidlig innsats tiltak i alle barnehager og skoler der det 

er behov. Ofte er det uttaleproblemer som kan rettes opp i barnehage, før barnet begynner på skolen. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Oppvekstsjef (200) 

    1.10100.211.0 

        LØNN FASTE STILLINGER 

 -95 000 -126 000 -126 000 -126 000 -473 000 

    1.10900.211.0 

        PENSJON 

 -17 000 -23 000 -23 000 -23 000 -86 000 

Sum utgifter  -112 000 -149 000 -149 000 -149 000 -559 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  -112 000 -149 000 -149 000 -149 000 -559 000 

SUM NETTO TILTAK  -112 000 -149 000 -149 000 -149 000 -559 000 

- 

Tiltak 088: 10100 210 202 Nedtak 50 % assistent/miljøarbeider skole/SFO Hatteng skole 

Beskrivelse Begrunnelse: Etter arbeidsmøte i Formannskapet 4.11 ble det bedt om å levere et nedtak på 8 stillinger i tillegg til Rådmannens 

budsjettfremlegg. 

 

Etter en gjennomgang av etatens muligheter for ytterligere nedtak fremmes det forslag om 50 % assistentstilling/miljøarbeiderstilling på 

hver av skolene fra 1.8.21. 50 % stilling innebærer 18 uketimer. Det er et hardt presset grunnskolesystem som ikke ser hvordan 

nedtakene vil virke inn på drift av skolene. Assistenttimene er i hovedsak bundet opp av vedtak basert på sakkyndig vurdering og elevers 

helse. En mulighet for å redusere bruk av assistenttimer vil være å vurdere assistentbruken gjennom det strategiarbeidet som nå startes 

opp sammen med PPT, for å løsne noe opp den individuelle bindinga til enkeltelever, 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Hatteng skole (210) 
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    1.10100.202.0 

        LØNN FASTE STILLINGER 

 -90 000 -215 000 -215 000 -215 000 -735 000 

    1.10900.202.0 

        PENSJON 

 -14 600 -35 000 -35 000 -35 000 -119 600 

Sum utgifter  -104 600 -250 000 -250 000 -250 000 -854 600 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  -104 600 -250 000 -250 000 -250 000 -854 600 

SUM NETTO TILTAK  -104 600 -250 000 -250 000 -250 000 -854 600 

- 

Tiltak 020: 10100 210 202 nedtak 50 % sosialpedagog Hatteng 

Beskrivelse Begrunnelse: Kommunens økonomiske situasjon 

Gjelder fra: 1.8.2021 

Konsekvenser: 

Fjerner et tilbud fra elever som sliter mest med å finne seg til rette på skolen. 

Kontaktlærerne på ta mer av det sosialpedagogiske arbeidet for elevene. 

Mister et par ekstra øyne som ser elevene som enkeltelever og i gruppesituasjoner, inne og ute på skolen. 

 

Ved nedtak ivaretas den ansatte gjennom nedbemanningsprosedyrene til kommunen. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Hatteng skole (210) 

    1.10100.202.0 

        LØNN FASTE STILLINGER 

 -207 000 -275 000 -275 000 -275 000 -1 032 000 

    1.10900.202.0 

        PENSJON 

 -18 000 -25 000 -25 000 -25 000 -93 000 

Sum utgifter  -225 000 -300 000 -300 000 -300 000 -1 125 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 
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Sum netto  -225 000 -300 000 -300 000 -300 000 -1 125 000 

SUM NETTO TILTAK  -225 000 -300 000 -300 000 -300 000 -1 125 000 

- 

Tiltak 089: 10100 212 202 Nedtak 50 % assistent/miljøarbeider Skibotn skole 

Beskrivelse Begrunnelse: Etter arbeidsmøte i Formannskapet 4.11 ble det bedt om å levere et nedtak på 8 stillinger i tillegg til Rådmannens 

budsjettfremlegg. 

 

Etter en gjennomgang av etatens muligheter for ytterligere nedtak fremmes det forslag om 50 % assistentstilling/miljøarbeiderstilling på 

hver av skolene fra 1.8.21. 50 % stilling innebærer 18 uketimer. Det er et hardt presset grunnskolesystem som ikke ser lyst på hvordan 

nedtakene samlet vil virke inn på drift av skolene. Assistenttimene er i hovedsak bundet opp av vedtak basert på sakkyndig vurdering og 

elevers helse. En mulighet for å redusere bruk av assistenttimer vil være å vurdere assistentbruken gjennom det strategiarbeidet som nå 

startes opp sammen med PPT, for å løsne noe opp den individuelle bindinga til enkeltelever. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Skibotn skole (212) 

    1.10100.202.0 

        LØNN FASTE STILLINGER 

 -90 000 -215 000 -215 000 -215 000 -735 000 

    1.10900.202.0 

        PENSJON 

 -14 600 -35 000 -35 000 -35 000 -119 600 

Sum utgifter  -104 600 -250 000 -250 000 -250 000 -854 600 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  -104 600 -250 000 -250 000 -250 000 -854 600 

SUM NETTO TILTAK  -104 600 -250 000 -250 000 -250 000 -854 600 

- 

Tiltak 078: 10100 212 202 Nedtak 50 % lærerstilling Skibotn skole 

Beskrivelse Begrunnelse: kommunens økonomiske situasjon 

Konsekvenser: 
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Flere klasser sammenslått i fag i enkelttimer eller som fast ordning mellom klasser (alle uketimer sammenslått) 

Færre timer til tilpasset opplæring.  

Større grupper i spesialundervisninga, med ulike behov og utfordringer. 

Lavere voksentetthet inne og ute med tanke på trygt skolemiljø. 

Større belastning på den enkelte ansatt kan medføre at sykefraværet igjen vil øke på skolene og redusere kvaliteten på opplæringa 

 

Ved nedtak ivaretas den ansatte gjennom nedbemanningsprosedyrene til kommunen. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Skibotn skole (212) 

    1.10100.202.0 

        LØNN FASTE STILLINGER 

 -145 000 -288 000 -288 000 -288 000 -1 009 000 

    1.10900.202.0 

        PENSJON 

 -15 000 -32 000 -32 000 -32 000 -111 000 

Sum utgifter  -160 000 -320 000 -320 000 -320 000 -1 120 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  -160 000 -320 000 -320 000 -320 000 -1 120 000 

SUM NETTO TILTAK  -160 000 -320 000 -320 000 -320 000 -1 120 000 

- 

Tiltak 018: 10100 212.202 nedtak 100 % lærerstilling Skibotn skole 

Beskrivelse Begrunnelse: kommunens økonomiske situasjon 

 

Konsekvenser: 

Flere klasser sammenslått i fag i enkelttimer eller som fast ordning mellom klasser (alle uketimer sammenslått) 

Færre timer til tilpasset opplæring.  

Større grupper i spesialundervisninga, med ulike behov og utfordringer. 

Lavere voksentetthet inne og ute med tanke på trygt skolemiljø. 

Større belastning på den enkelte ansatt kan medføre at sykefraværet igjen vil øke på skolene og redusere kvaliteten på opplæringa 
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Ved nedtak ivaretas den ansatte gjennom nedbemanningsprosedyrene til kommunen. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Skibotn skole (212) 

    1.10100.202.0 

        LØNN FASTE STILLINGER 

 -290 000 -576 000 -576 000 -576 000 -2 018 000 

    1.10900.202.0 

        PENSJON 

 -30 000 -64 000 -64 000 -64 000 -222 000 

Sum utgifter  -320 000 -640 000 -640 000 -640 000 -2 240 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  -320 000 -640 000 -640 000 -640 000 -2 240 000 

SUM NETTO TILTAK  -320 000 -640 000 -640 000 -640 000 -2 240 000 

- 

Tiltak 019: 10100 216 383 nedtak 100 % stilling kulturskolelærer 

Beskrivelse Begrunnelse: Kommunens økonomiske situasjon  

 

Konsekvenser for tjenesten:  

 

Nedtak av en 100 % stilling vil føre til at kulturskolen vil stå igjen med kun 2,08 årsverk hvorav 0,4 er administrasjon. Ved permanent 

nedtak av stillingshjemmel vil konsekvensene bli:   

 

- Oppsigelse av lærere (2 av 4)  

- Korte breddekurs innenfor andre uttrykk enn musikk vil ikke lenger kunne gis  

- Påbegynt oppbygging av og rekruttering til tilbud innen dans og visuell kunst vil stoppe opp   

- Eksisterende elever vil miste plassen sin (ca. 15 elever) 

- Kulturskolens totale undervisningsressurs reduseres med en tredel  

- Kulturskolerådets mål om at 30 % av grunnskoleelevene skal ha et kulturskoletilbud, vil bli vanskelig å oppnå  
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- Reduksjon på antall elevplasser med over 30 %   

- Nedgang i inntekter fra elevbetalinger  

- Bolysten og rekrutteringen av nye innbyggere kan svekkes  

 

UKM  Storfjord:   

- Færre kulturskoleelever og dermed lavere deltakelse  

- Redusert mangfold av uttrykksformer  

- Færre hender til forarbeid, øving, undervisning og gjennomføring  

 

Kunnskapsdepartementets Strategi , Skaperglede, engasjement og utforskertrang gir kulturskolen en vesentlig plass i de 

praktisk-estetiske fagene i opplæringsløpet.    

 

Kulturskolerådets rammeplan for kulturskoler, Mangfold og Fordypning framhever skoleeiers ansvar for å følge nasjonale føringer. 

Kommunen har vedtatt en strategiplan for Storfjord kulturskole som bygger på denne. Her er det fire satsningsområder for perioden 

2019-2023.   

 

Dersom stillingshjemmelen videreføres gir det mulighet for å kunne jobbe i henhold til vedtatte strategiplan. Kulturskolen kan da fortsette 

med planlagt rekruttering av lærere og samtidig ha muligheten til å bygge opp interessen hos elevene for andre uttrykk.  

 

En reduksjon av kulturskolens rammer, vil gjøre det vanskelig å nå vedtatte mål om å være et kulturelt ressurssenter og gi tilbud innen alle 

kunstuttrykk. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Kulturskole (216) 

    1.10100.383.0 

        LØNN FASTE STILLINGER 

 -237 500 -550 000 -550 000 -550 000 -1 887 500 

    1.10900.383.0 

        PENSJON 

 -20 800 -50 000 -50 000 -50 000 -170 800 

    1.16000.383.0  30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 
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        EGENANDELER 

Sum utgifter  -258 300 -600 000 -600 000 -600 000 -2 058 300 

Sum inntekter  30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 

Sum netto  -228 300 -570 000 -570 000 -570 000 -1 938 300 

SUM NETTO TILTAK  -228 300 -570 000 -570 000 -570 000 -1 938 300 

- 

Tiltak 037: 10100.202 213 Nedtak 76 % lærerstilling Voksenopplæringa 

Beskrivelse Begrunnelse:  

Med den kunnskapen vi har pr okt 20, så er det ikke flere voksne elever som starter på grunnskole høst 2021.Lærerressursen kan dermed 

tas ned som en følge av manglende elevgrunnlag. Dette er allerede gjort i konsekvensjustert budsjett (lønnsark i ARENA) 

- 

SUM NETTO TILTAK  0 0 0 0 0 

- 

Tiltak 017: 10100.210.202 Nedtak 100 % lærerstilling Hatteng skole 

Beskrivelse Begrunnelse: kommunens økonomiske situasjon 

 

Konsekvenser: 

Flere klasser sammenslått i fag i enkelttimer eller som fast ordning mellom klasser (alle uketimer sammenslått) 

Færre timer til tilpasset opplæring.  

Større grupper i spesialundervisninga, med ulike behov og utfordringer. 

Lavere voksentetthet inne og ute med tanke på trygt skolemiljø. 

Større belastning på den enkelte ansatt kan medføre at sykefraværet igjen vil øke på skolene og redusere kvaliteten på opplæringa. 

 

Ved nedtak ivaretas den ansatte gjennom nedbemanningsprosedyrene til kommunen. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Hatteng skole (210) 
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    1.10100.202.0 

        LØNN FASTE STILLINGER 

 -290 000 -576 000 -576 000 -576 000 -2 018 000 

    1.10900.202.0 

        PENSJON 

 -30 000 -64 000 -64 000 -64 000 -222 000 

Sum utgifter  -320 000 -640 000 -640 000 -640 000 -2 240 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  -320 000 -640 000 -640 000 -640 000 -2 240 000 

SUM NETTO TILTAK  -320 000 -640 000 -640 000 -640 000 -2 240 000 

- 

Tiltak 077: 10100.210.202 Nedtak 50 % lærerstilling Hatteng skole 

Beskrivelse Begrunnelse: kommunens økonomiske situasjon 

Konsekvenser: 

Flere klasser sammenslått i fag i enkelttimer eller som fast ordning mellom klasser (alle uketimer sammenslått) 

Færre timer til tilpasset opplæring.  

Større grupper i spesialundervisninga, med ulike behov og utfordringer. 

Lavere voksentetthet inne og ute med tanke på trygt skolemiljø. 

Større belastning på den enkelte ansatt kan medføre at sykefraværet igjen vil øke på skolene og redusere kvaliteten på opplæringa 

 

Ved nedtak ivaretas den ansatte gjennom nedbemanningsprosedyrene til kommunen. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Hatteng skole (210) 

    1.10100.202.0 

        LØNN FASTE STILLINGER 

 -145 000 -288 000 -288 000 -288 000 -1 009 000 

    1.10900.202.0 

        PENSJON 

 -15 000 -32 000 -32 000 -32 000 -111 000 

Sum utgifter  -160 000 -320 000 -320 000 -320 000 -1 120 000 
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Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  -160 000 -320 000 -320 000 -320 000 -1 120 000 

SUM NETTO TILTAK  -160 000 -320 000 -320 000 -320 000 -1 120 000 

- 

Tiltak 061: 10100.212.202 Nedtak 10 % sekretær Hatteng skole 

Beskrivelse Begrunnelse: Storfjord kommune sin økonomiske status. 

 

Hatteng skole har i dag 50 % sekretær. Ved å ta ned 10 % vil det være sekretærhjelp to dager pr uke i stedet for 2,5 dag. Skolen har 

behov for all adm. hjelp den kan ha, men pga økonomiske hensyn er nedtaket  foreslått. 

 

Den ansatte blir ivaretatt gjennom kommunens nedbemanningsprosedyrer. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Hatteng skole (210) 

    1.10100.202.0 

        LØNN FASTE STILLINGER 

 -40 000 -53 000 -53 000 -53 000 -199 000 

    1.10900.202.0 

        PENSJON 

 -7 500 -10 000 -10 000 -10 000 -37 500 

Sum utgifter  -47 500 -63 000 -63 000 -63 000 -236 500 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  -47 500 -63 000 -63 000 -63 000 -236 500 

SUM NETTO TILTAK  -47 500 -63 000 -63 000 -63 000 -236 500 

- 

Tiltak 021: 10100.212.202 nedtak 50 % sosialpedagog Skibotn skole 

Beskrivelse Begrunnelse: kommunens økonomiske situasjon 

 

Konsekvenser:  
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Fjerner et tilbud fra elever som sliter mest med å finne seg til rette på skolen. 

Kontaktlærerne på ta mer av det sosialpedagogiske arbeidet for elevene. 

Mister et par ekstra øyne som ser elevene som enkeltelever og i gruppesituasjoner, inne og ute på skolen. 

 

Ved nedtak ivaretas den ansatte gjennom nedbemanningsprosedyrene til kommunen 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Skibotn skole (212) 

    1.10100.202.0 

        LØNN FASTE STILLINGER 

 -275 000 -275 000 -275 000 -275 000 -1 100 000 

    1.10900.202.0 

        PENSJON 

 -25 000 -25 000 -25 000 -25 000 -100 000 

Sum utgifter  -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 -1 200 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 -1 200 000 

SUM NETTO TILTAK  -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 -1 200 000 

- 

Tiltak 048: 10501 222 201 Ny lærling Furuslottet 

Beskrivelse 
- 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Furuslottet barnehage (222) 

    1.10501.201.0 

        LØNN LÆRLINGER 

 142 000 212 000 350 000 0 704 000 

Sum utgifter  142 000 212 000 350 000 0 704 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  142 000 212 000 350 000 0 704 000 
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SUM NETTO TILTAK  142 000 212 000 350 000 0 704 000 

- 

Tiltak 044: 216.383 Kulturskolen - Friplasser og gratis utlån av instrumenter v1 

Beskrivelse Et av våre satsingsområder i kulturskolen både sentralt og lokalt er å jobbe for å hindre utenforskap. Vi vil derfor innføre friplasser og 

gratis instrumentlån til elever som kan bli holdt utenfor tilbudet på grunn av familiens økonomiske situasjon. Det er vanskelig å stipulere 

hva tiltaket vil koste, men det er tatt utgangspunkt i at 10 prosent av barna i Norge lever under fattigdomsgrensen. Kulturskolen har nå 70 

elever og dermed kan dette gjelde ca 7 elever. Elevbetaling og instrumentleie vil komme på ca 3000 kroner i året pr elev. Dette rundes av 

til en reduksjon i inntekt av elevbetaling på 20.000 kroner i året. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Kulturskole (216) 

    1.16000.383.227 

        EGENANDELER 

 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 

Sum utgifter  0 0 0 0 0 

Sum inntekter  20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 

Sum netto  20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 

SUM NETTO TILTAK  20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 

- 

Tiltak 045: 216.383 Kulturskolen - Instrumenter til utleie elever 2020 

Beskrivelse Kulturskolen leier ut instrumenter for hjemme-øving til elever. Instrumentene vi leier ut er veldig gamle og slitte, noe vi og fikk 

tilbakemelding på i brukerundersøkelsen som ble gjennomført i år.  

Vi trenger å kjøpe inn nye keyboards, el-gitarer med øve-forsterker, bassgitarer med øve-forsterker og akustiske gitarer. tilsammen bør vi 

ha ca ti instrumenter med gjennomsnittspris på ca 3000,- til utleie. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Kulturskole (216) 

    1.12000.383.0  30 000 0 0 0 30 000 
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        Inventar og utstyr 

    1.12403.383.0 

        VEDLIKEHOLD UTSTYR 

 0 1 000 1 000 1 000 3 000 

    1.14290.383.0 

        MOMS 

 7 500 250 250 250 8 250 

    1.17291.383.0 

        REFUSJON MOMS DRIFT 

 -7 500 -250 -250 -250 -8 250 

Sum utgifter  37 500 1 250 1 250 1 250 41 250 

Sum inntekter  -7 500 -250 -250 -250 -8 250 

Sum netto  30 000 1 000 1 000 1 000 33 000 

SUM NETTO TILTAK  30 000 1 000 1 000 1 000 33 000 

- 

Kapittel : 1,30 Kommunalsjef Helse og Omsorg 

Tiltak 066: Ansvar 300 Besparelse 

Beskrivelse Nedtak  kr 70 000  pga at tilskudd ASVO ikke har øket slik som forventet 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Forebyggende avdeling (300) 

    1.14714.273.0 

        TILSKUDD ASVO 

 -70 000 -70 000 -70 000 -70 000 -280 000 

Sum utgifter  -70 000 -70 000 -70 000 -70 000 -280 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  -70 000 -70 000 -70 000 -70 000 -280 000 

SUM NETTO TILTAK  -70 000 -70 000 -70 000 -70 000 -280 000 

- 

Tiltak 052: Ansvar 305 Omgjøring av stilling - Saksbehandlerstilling 

Beskrivelse På grunn av utfordringer ved saksbehandling ihht offentlig forvaltning/saksbehandling/klagesaker,  er det påkrevet å omgjøre interne 
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ressurser til en saksbehandlerstilling. For å dekke hele helse- og omsorgfeltet er det helt nødvendig for en 100 % stilling. Per i dag utøves 

saksbehandling ute på alle enhetene - ved en intern omgjøring av ressurser kvalitetssikres saksbehandlingen og kompetansen. Følgende 

stillingsressurser omgjøres: 

15 % - Ledelse 

20 % - Koordinerende enhet  

20 % - Psykisk helse og rus 

20 % - Sykehjem 

10 % - Skibotn avlastning 

15 % - Omsorgen for utviklingshemmede 

- 

SUM NETTO TILTAK  0 0 0 0 0 

- 

Tiltak 072: Ansvar 397 Nedtak leasingskostnader 

Beskrivelse Besparelse leasingkostnader 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: rammekorrigering forebyggende (397) 

    1.12100.120.0 

        LEASING KJØRETØY 

 -216 000 -216 000 -216 000 -216 000 -864 000 

    1.14290.120.0 

        MOMS 

 -54 000 -54 000 -54 000 -54 000 -216 000 

    1.17291.120.0 

        REFUSJON MOMS DRIFT 

 54 000 54 000 54 000 54 000 216 000 

Sum utgifter  -270 000 -270 000 -270 000 -270 000 -1 080 000 

Sum inntekter  54 000 54 000 54 000 54 000 216 000 

Sum netto  -216 000 -216 000 -216 000 -216 000 -864 000 

SUM NETTO TILTAK  -216 000 -216 000 -216 000 -216 000 -864 000 
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- 

Kapittel : 1,31 Familieenheten 

Tiltak 032: Ansvar 252  Økte driftsutgifter barnevern 

Beskrivelse For lavt budsjettert i forhold til faktiske driftsutgifter over flere år. Enkelte poster har det ikke vært budsjettert med i det hele tatt.  

Økte kostnader pga. økning i antall fosterhjem, noe som bl.a. medfører økte kostnader til tilsynsførere, avlastning etc.  

Det er iverksatt flere forebyggende tiltak i hjemmet. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Barne-ungdomsvern (252) 

    1.10502.252.0 

        FOSTERHJEMSLØNN 

 336 579 336 579 336 579 336 579 1 346 316 

    1.10504.251.0 

        LØNN FOREBYGGENDE TILTAK 

 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 

    1.11204.251.0 

        DIV. PASIENTUTGIFTER 

 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 

    1.11223.252.0 

        HOTELL/OVERNATTING 

 12 000 12 000 12 000 12 000 48 000 

    1.11300.244.0 

        TELEFON 

 13 000 13 000 13 000 13 000 52 000 

    1.11304.244.0 

        INTERNETT 

 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 

    1.11500.244.0 

        KURS/OPPLÆRING 

 17 000 10 000 10 000 10 000 47 000 

    1.11610.244.0 

        Kostgodtgjørelse 

 7 000 7 000 7 000 7 000 28 000 

    1.11701.244.0 

        VEDLIKEHOLD BILER 

 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 
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    1.11750.244.0 

        Driftsutgifter egne biler 

 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 

    1.12400.244.0 

        SERVICEAVTALER 

 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 

    1.13000.251.0 

        TJENESTEKJØP FRA STATEN 

 130 000 0 0 0 130 000 

    1.13500.252.0 

        TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM 

 9 000 9 000 9 000 9 000 36 000 

    1.13704.251.0 

        TOLKETJENESTE 

 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 

    1.13709.251.0 

        DIV. KJØP FRA ANDRE 

 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 

    1.13709.252.0 

        DIV. KJØP FRA ANDRE 

 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 

    1.14290.244.0 

        MOMS 

 6 000 6 000 6 000 6 000 24 000 

    1.14290.251.0 

        MOMS 

 13 250 13 250 13 250 13 250 53 000 

    1.14290.252.0 

        MOMS 

 960 960 960 960 3 840 

    1.14761.251.0 

        Bidrag forebyggende tiltak 

 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 

    1.17291.244.0 

        REFUSJON MOMS DRIFT 

 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 -24 000 

    1.17291.251.0 

        REFUSJON MOMS DRIFT 

 -13 250 -13 250 -13 250 -13 250 -53 000 

    1.17291.252.0 

        REFUSJON MOMS DRIFT 

 -960 -960 -960 -960 -3 840 
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Sum utgifter  748 789 611 789 611 789 611 789 2 584 156 

Sum inntekter  -20 210 -20 210 -20 210 -20 210 -80 840 

Sum netto  728 579 591 579 591 579 591 579 2 503 316 

SUM NETTO TILTAK  728 579 591 579 591 579 591 579 2 503 316 

- 

Tiltak 034: Ansvar 252 Barnevern Utgiftsdekning 

Beskrivelse Underbudsjettert tidligere. Faktiske tall lagt til grunn på antall fosterhjem vi har. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Barne-ungdomsvern (252) 

    1.11653.252.0 

        UTGIFTSDEKNING 

 447 400 447 400 447 400 447 400 1 789 600 

Sum utgifter  447 400 447 400 447 400 447 400 1 789 600 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  447 400 447 400 447 400 447 400 1 789 600 

SUM NETTO TILTAK  447 400 447 400 447 400 447 400 1 789 600 

- 

Tiltak 047: Ansvar 252 Videreføring av tiltak Barnevern midlertidig styrking i 2020 med 50 % stilling 2020 

Beskrivelse Formål med å videreføre midlertidig styrking med 50 % stilling:  

Det vil være et intensiv som kan bidra til at de ansatte kan makte å ta igjen etterslep som har hopet seg opp ila året der det har vært flere 

lange sykemeldinger. Den midlertidige styrkinga har bidratt til å holde hjulene i gang i vanlig drift, og har ikke kunnet bidra inn de 

oppgaven styrkinga var tiltenkt. Barnevernet jobber under stort press med lovpålagte frister som skal holdes. Jfr budskapet fra 

Fylkesmannen under Folkevalgtopplæringa nå i høst.. 

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. Nå er alle tilbake og de trenger styrkinga som et ledd i å komme 

opp av en ond sirkel der oppgavene er flere enn de kan håndtere innafor normal arbeidstid. 

- 
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- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Barne-ungdomsvern (252) 

    1.10100.244.0 

        LØNN FASTE STILLINGER 

 250 000 0 0 0 250 000 

    1.10900.244.0 

        PENSJON 

 40 000 0 0 0 40 000 

Sum utgifter  290 000 0 0 0 290 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  290 000 0 0 0 290 000 

SUM NETTO TILTAK  290 000 0 0 0 290 000 

- 

Tiltak 062: Ansvar 313 Besparelse jordmor 

Beskrivelse Pga interkommunal samarbeidsavtale med Balsfjord legges det inn en besparelse på kr 50 000 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Jordmor (313) 

    1.10100.232.0 

        LØNN FASTE STILLINGER 

 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000 

Sum utgifter  -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000 

Sum inntekter  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 

- 

Kapittel : 1,32 Psykisk helse, rus, utv hemm 

Tiltak 096: Ansvar 316 Nedtak 80 % stilling psyk helse/rus 

Beskrivelse Konsekvenser: 

Et slikt nedtak medfører høy risiko for mangelfull forsvarlighet og oppfølging av enkelt brukere. I tillegg vil det i stor grad føre til forskyvning 
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av arbeidsoppgaver til andre kommunale tjenester. Tjenesten vil  måtte prioritere brannslukking fremfor behandling og forebygging, dette 

er ikke i tråd med intensjonene i Opptrapingsplanen for rusfeltet og vil vanskeliggjøre en målsetting om varig styrking av fagfeltene psykisk 

helse og rus.  Mindre forebygging og behandling vil føre til økt behov for mer ressurskrevende tjenester for kommunens innbyggere. 

Psykisk helse- og rusomsorgen utfører lovpålagte tjenester og vil uavhengig av nedtak måtte utføre arbeidsoppgavene, med mindre 

bemanning vil det bli et økt arbeidspress på ansatte som blir igjen. Noe som etter kort tid vil føre til overtidsbruk, overbelastning og fare for 

sykemeldinger. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Psykisk helse og rusomsorg (316) 

    1.10100.242.0 

        LØNN FASTE STILLINGER 

 -342 000 -456 000 -456 000 -456 000 -1 710 000 

    1.10900.242.0 

        PENSJON 

 -64 500 -86 000 -86 000 -86 000 -322 500 

Sum utgifter  -406 500 -542 000 -542 000 -542 000 -2 032 500 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  -406 500 -542 000 -542 000 -542 000 -2 032 500 

SUM NETTO TILTAK  -406 500 -542 000 -542 000 -542 000 -2 032 500 

- 

Tiltak 053: Ansvar 318  Reduksjon i tjenesteomfang 

Beskrivelse Reduksjon i tjenesteomfang og endring i tjenestetilbudet. Konsekvenser av reduksjonen vil være at en må sette inn kommunale tjenester 

på et lavere tjenestenivå for eksempel dag- og aktivitetstilbud. Dette må vurderes fortløpende i løpet av 2021. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Tjenestekjøp heldøgn (318) 

    1.13700.254.0 

        DRIFTSAVTALE 

 -3 852 000 -3 852 000 -3 852 000 -3 852 000 -15 408 000 

    1.17002.254.0  2 152 000 2 152 000 2 152 000 2 152 000 8 608 000 
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        REFUSJON RESSURSKREVENDE 

TJENESTER 

Sum utgifter  -3 852 000 -3 852 000 -3 852 000 -3 852 000 -15 408 000 

Sum inntekter  2 152 000 2 152 000 2 152 000 2 152 000 8 608 000 

Sum netto  -1 700 000 -1 700 000 -1 700 000 -1 700 000 -6 800 000 

SUM NETTO TILTAK  -1 700 000 -1 700 000 -1 700 000 -1 700 000 -6 800 000 

- 

Tiltak 092: Ansvar 372  Nedtak nedtak 20 % Valmuen - møteplass for eldre 

Beskrivelse 10-12 brukere benytter seg av møteplass tilbudet. Konsekvensen for flere av brukerne vil være redusert sosial kontakt og større grad av 

ensomhet.  

Møteplassen benyttes også som informasjonskanal, eks koronasituasjonen, nedstenging av bank/minibank, postomlegging og diverse info 

fra Storfjord kommune,  her oppklares  misforståelser av informasjon de ikke har oppfattet riktig.  

Dersom Møteplassen legges ned vil  andre tjenestetilbud trolig øke, som fritidskontakt og hjemmetjeneste. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Valmuen arb og akt senter (372) 

    1.10100.234.0 

        LØNN FASTE STILLINGER 

 -64 500 -86 000 -86 000 -86 000 -322 500 

    1.10900.234.0 

        PENSJON 

 -12 000 -16 000 -16 000 -16 000 -60 000 

Sum utgifter  -76 500 -102 000 -102 000 -102 000 -382 500 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  -76 500 -102 000 -102 000 -102 000 -382 500 

SUM NETTO TILTAK  -76 500 -102 000 -102 000 -102 000 -382 500 

- 

Tiltak 095: Ansvar 372 Nedtak 50 % stilling Valmuen 

Beskrivelse Konsekvenser:  
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Valmuen yter tjenester til personer med store og sammensatt behov, de aller fleste mottar flere tjenester fra det kommunale 

hjelpeapparatet. Reduksjonen vil føre til at det blir en høyere terskel for å få et tilbud på dagsenteret grunnet kapasitet.  Ved reduksjon i 

bemanning på  Valmuen vil tilbudet på dagtid til brukerne med store og sammensatte behov reduseres, noe som vil medføre økt trykk i 

andre deler av tjenestetilbudet. For eksempel mer bistand i hjemmet. Et dagtilbud på Valmuen for denne brukergruppen bidrar også  til at 

noen pårørende med særlig tunge omsorgsoppgaver får avlasting. Ved bortfall/reduksjon av tilbudet vil det medføre merbelastning for 

pårørende. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Valmuen arb og akt senter (372) 

    1.10100.273.0 

        LØNN FASTE STILLINGER 

 -171 000 -214 000 -214 000 -214 000 -813 000 

    1.10900.273.0 

        PENSJON 

 -33 000 -41 000 -41 000 -41 000 -156 000 

Sum utgifter  -204 000 -255 000 -255 000 -255 000 -969 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  -204 000 -255 000 -255 000 -255 000 -969 000 

SUM NETTO TILTAK  -204 000 -255 000 -255 000 -255 000 -969 000 

- 

Tiltak 059: Ansvar 374 Nedtak  Omsorgen for utv.hem 

Beskrivelse Konsekvenser: 

Nedtak av omsorgslønn, ekstrahjelp, overtid og kjøp fra andre - her vil det ikke være noen konsekvenser av nedtaket.  

Vedrørende 40 % stilling 

I 2020 har en 80 % stilling stått vakant - pga at denne ressursen var tiltenkt nytt avlastningstilbud på Skibotn.  

det er nå avklart at avlastningstilbudet ikke vil bli så omfattende som først antatt, men at avlastningstilbudet heller vil øke i omfang på sikt.  

Det er derfor nå mulig å nedbemanne med 40 % stilling. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 
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Sted Ansvar: Omsorg utvikl hemmede (374) 

    1.10100.254.0 

        LØNN FASTE STILLINGER 

 -205 000 -205 000 -205 000 -205 000 -820 000 

    1.10302.254.0 

        LØNN ANNEN EKSTRAHJELP 

 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000 

    1.10400.254.0 

        OVERTID 

 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000 

    1.10503.254.0 

        OMSORGSLØNN 

 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -400 000 

    1.13709.254.0 

        DIV. KJØP FRA ANDRE 

 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 -800 000 

Sum utgifter  -605 000 -605 000 -605 000 -605 000 -2 420 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  -605 000 -605 000 -605 000 -605 000 -2 420 000 

SUM NETTO TILTAK  -605 000 -605 000 -605 000 -605 000 -2 420 000 

- 

Tiltak 093: Ansvar 374 Nedtak ekstrahjelp tilsv 10 % stilling 

Beskrivelse Forslag til nedtak i tjenesten medfører også reduksjon i behovet for ferievikar/vikar/sykevikar. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Omsorg utvikl hemmede (374) 

    1.10202.254.0 

        LØNN FERIEVIKARER 

 -43 000 -43 000 -43 000 -43 000 -172 000 

    1.10900.254.0 

        PENSJON 

 -8 000 -8 000 -8 000 -8 000 -32 000 

Sum utgifter  -51 000 -51 000 -51 000 -51 000 -204 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 
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Sum netto  -51 000 -51 000 -51 000 -51 000 -204 000 

SUM NETTO TILTAK  -51 000 -51 000 -51 000 -51 000 -204 000 

- 

Tiltak 094: Ansvar 374 Nedtak 40 % st Omsorgen for utv.hem 

Beskrivelse Konsekvens: 

Reduksjon i tjenestenivå for flere brukere,  blant annet oppfølging i helg reduseres fra annenhver helg til  en helg i mnd/gruppetilbud. 

Etter foreslått nedtaket driftes tjenesten på et marginalt nivå og tjenestetilbudet  til hver bruker må følges nøye opp og evalueres 

fortløpende slik at kommunen er sikker på at det ytes helse- og omsorgstjenester på et forsvarlig nivå.  Risikoen er her at det må 

iverksettes kompenserende tiltak for enkelte brukere.  Usikkerhet mht hvordan effekten av nedtaket vil virke på sikt for den enkelte 

bruker.  Full effekt av nedtaket fra og med 01.04.21. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Omsorg utvikl hemmede (374) 

    1.10100.254.0 

        LØNN FASTE STILLINGER 

 -129 000 -172 000 -172 000 -172 000 -645 000 

    1.10900.254.0 

        PENSJON 

 -25 000 -33 000 -33 000 -33 000 -124 000 

Sum utgifter  -154 000 -205 000 -205 000 -205 000 -769 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  -154 000 -205 000 -205 000 -205 000 -769 000 

SUM NETTO TILTAK  -154 000 -205 000 -205 000 -205 000 -769 000 

- 

Tiltak 063: Ansvar 376 Nedtak fritidskontakt 

Beskrivelse Nedtak kr 80 000 fritidskontakt.  

Konsekvens: 

Tjenesten må i enda større grad vurdere andre lavterskeltilbud som andre etablerte møteplasser, Valmuen ol.  Samt opprette flere tilbud i 

grupper som er et rimeligere alternativ til individuell fritidskontakt. 
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- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Fritid og avlastning (386) 

    1.10504.234.0 

        LØNN FOREBYGGENDE TILTAK 

 -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 -320 000 

Sum utgifter  -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 -320 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 -320 000 

SUM NETTO TILTAK  -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 -320 000 

- 

Tiltak 060: Ansvar 387 Nedtak Skib.avlastning 10 % stilling 

Beskrivelse Konsekvens: 

Merarbeid for leder mht direkte brukerrelaterte oppfølgingsarbeid, rutine og prosedyrearbeid, veilednig av personell mv. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Barne og avlastningsbolig (387) 

    1.10100.253.0 

        LØNN FASTE STILLINGER 

 -43 000 -43 000 -43 000 -43 000 -172 000 

    1.10900.253.0 

        PENSJON 

 -8 000 -8 000 -8 000 -8 000 -32 000 

Sum utgifter  -51 000 -51 000 -51 000 -51 000 -204 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  -51 000 -51 000 -51 000 -51 000 -204 000 

SUM NETTO TILTAK  -51 000 -51 000 -51 000 -51 000 -204 000 

- 

Tiltak 084: Ansvar 389 Nedtak prosjektstilling Erfaringskonsulent 

Beskrivelse Erfaringskonsulent - konsekvenser ved nedtak: 
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Arbeidet med brukermedvirkning og utviklingsarbeidet i tjenestene vil ikke få det løftet som trengs. Erfaringskonsulenten kan, med sin 

kompetanse, komme i kontakt med tjenestemottakere på et annet nivå enn tjenesten, og med det få frem brukerperspektivet. 

Erfaringskonsulenten skal også arbeide på systemnivå og ved å ta ned denne stillingen vil vi kunne miste en pådriver og en som passer 

på at hensyn til brukere ivaretas i det overordna planleggingsarbeidet. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Prosjekt forebyggende (389) 

    1.10305.243.0 

        LØNN PROSJEKTARBEID 

 -259 219 -259 219 0 0 -518 438 

    1.10307.243.0 

        SØN/HELG/KVELD/NATTILLEGG 

 -7 271 -7 271 0 0 -14 542 

    1.10900.243.0 

        PENSJON 

 -50 065 -50 065 0 0 -100 130 

    1.10903.243.0 

        GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR. 

 -500 -500 0 0 -1 000 

    1.11000.243.0 

        KONTORUTGIFTER 

 -500 -500 0 0 -1 000 

    1.11056.243.0 

        AKTIVITETSMATERIELL 

 -2 000 -2 000 0 0 -4 000 

    1.11100.243.0 

        MEDISINSKE FORBRUKSVARER 

 -1 000 -1 000 0 0 -2 000 

    1.11153.243.0 

        BEVERTNING/REPRESENTASJ. 

 -4 000 -4 000 0 0 -8 000 

    1.11201.243.0 

        ANDRE DRIFTSUTGIFTER 

 -4 000 -4 000 0 0 -8 000 

    1.11202.243.0 

        ARBEIDSTØY 

 -5 500 -5 500 0 0 -11 000 
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    1.11203.243.0 

        FORBRUKSVARER 

 -2 000 -2 000 0 0 -4 000 

    1.11213.243.0 

        Utgifter arrangement 

 -10 000 -10 000 0 0 -20 000 

    1.11300.243.0 

        TELEFON 

 -500 -500 0 0 -1 000 

    1.11304.243.0 

        INTERNETT 

 -1 500 -1 500 0 0 -3 000 

    1.11500.243.0 

        KURS/OPPLÆRING 

 -5 000 -5 000 0 0 -10 000 

    1.11610.243.0 

        Kostgodtgjørelse 

 -1 000 -1 000 0 0 -2 000 

    1.11653.243.0 

        UTGIFTSDEKNING 

 -1 000 -1 000 0 0 -2 000 

    1.11706.243.0 

        DRIVSTOFF LEASINGBILER 

 -5 000 -5 000 0 0 -10 000 

    1.11951.243.0 

        EDB lisenser 

 -1 500 -1 500 0 0 -3 000 

    1.11954.243.0 

        Kontingenter 

 -3 000 -3 000 0 0 -6 000 

    1.14290.243.0 

        MOMS 

 -5 875 -5 875 0 0 -11 750 

    1.17291.243.0 

        REFUSJON MOMS DRIFT 

 5 875 5 875 0 0 11 750 

    1.18300.243.0 

        TILSKUDD FRA FYLKET 

 220 000 165 000 0 0 385 000 

Sum utgifter  -370 430 -370 430 0 0 -740 860 

Sum inntekter  225 875 170 875 0 0 396 750 
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Sum netto  -144 555 -199 555 0 0 -344 110 

SUM NETTO TILTAK  -144 555 -199 555 0 0 -344 110 

- 

Tiltak 083: Ansvar 389 Nedtak prosjektstilling Ungdomskontakt 

Beskrivelse Prosjektstillingene er  ikke en lovpålagt stilling  

Ved nedtak av prosjektstillingen blir det forebyggende arbeid   for barn og unge satt tilbake.  

Redusert: 

- aktivitetstilbud i fritiden 

- oppfølging/veiledning/samtaler/rådgivning 

- redusert mulighet til å følge opp sårbare barn og unge 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Prosjekt forebyggende (389) 

    1.10302.243.0 

        LØNN ANNEN EKSTRAHJELP 

 -12 000 -12 000 0 0 -24 000 

    1.10305.243.0 

        LØNN PROSJEKTARBEID 

 -518 438 -518 438 0 0 -1 036 876 

    1.10307.243.0 

        SØN/HELG/KVELD/NATTILLEGG 

 -15 000 -15 000 0 0 -30 000 

    1.10900.243.0 

        PENSJON 

 -100 130 -100 130 0 0 -200 260 

    1.10903.243.0 

        GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR. 

 -500 -500 0 0 -1 000 

    1.11000.243.0 

        KONTORUTGIFTER 

 -500 -500 0 0 -1 000 

    1.11056.243.0 

        AKTIVITETSMATERIELL 

 -3 000 -3 000 0 0 -6 000 
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    1.11100.243.0 

        MEDISINSKE FORBRUKSVARER 

 -1 000 -1 000 0 0 -2 000 

    1.11153.243.0 

        BEVERTNING/REPRESENTASJ. 

 -6 000 -6 000 0 0 -12 000 

    1.11201.243.0 

        ANDRE DRIFTSUTGIFTER 

 -6 000 -6 000 0 0 -12 000 

    1.11202.243.0 

        ARBEIDSTØY 

 -5 500 -5 500 0 0 -11 000 

    1.11203.243.0 

        FORBRUKSVARER 

 -2 500 -2 500 0 0 -5 000 

    1.11213.243.0 

        Utgifter arrangement 

 -30 000 -30 000 0 0 -60 000 

    1.11300.243.0 

        TELEFON 

 -1 000 -1 000 0 0 -2 000 

    1.11304.243.0 

        INTERNETT 

 -1 500 -1 500 0 0 -3 000 

    1.11500.243.0 

        KURS/OPPLÆRING 

 -10 000 -10 000 0 0 -20 000 

    1.11610.243.0 

        Kostgodtgjørelse 

 -3 000 -3 000 0 0 -6 000 

    1.11653.243.0 

        UTGIFTSDEKNING 

 -1 000 -1 000 0 0 -2 000 

    1.11706.243.0 

        DRIVSTOFF LEASINGBILER 

 -10 000 -10 000 0 0 -20 000 

    1.11951.243.0 

        EDB lisenser 

 -1 500 -1 500 0 0 -3 000 

    1.11954.243.0 

        Kontingenter 

 -3 000 -3 000 0 0 -6 000 
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    1.14290.243.0 

        MOMS 

 -8 125 -8 125 0 0 -16 250 

    1.17291.243.0 

        REFUSJON MOMS DRIFT 

 8 125 8 125 0 0 16 250 

    1.18300.243.0 

        TILSKUDD FRA FYLKET 

 440 000 330 000 0 0 770 000 

Sum utgifter  -739 693 -739 693 0 0 -1 479 386 

Sum inntekter  448 125 338 125 0 0 786 250 

Sum netto  -291 568 -401 568 0 0 -693 136 

SUM NETTO TILTAK  -291 568 -401 568 0 0 -693 136 

- 

Kapittel : 1,33 Sykehjem og hjemmetjeneste 

Tiltak 104: Ansvar 372 Nedtak 50 % hjemmehjelp 

Beskrivelse Kommunen har i dag 100 % stilling som hjemmehjelp som utfører praktisk bistand i form av husvask etc i hjemmet. Praktisk bistand er en 

lovpålagt tjeneste.  Dette er en allerede en presset tjeneste som ikke er i stand å yte god nok bistand grunnet tidspress og økt behov hos 

brukere. 

En reduksjon i tjenestetilbudet vil medføre at brukerne ikke vil få tilstrekkelig hjelp og konsekvensen kan bli  innleggelse i sykehjem 

tidligere en nødvendig. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Sykehjem og hjemmetjeneste (373) 

    1.10100.254.0 

        LØNN FASTE STILLINGER 

 -154 000 -205 000 -205 000 -205 000 -769 000 

    1.10900.254.0 

        PENSJON 

 -29 000 -39 000 -39 000 -39 000 -146 000 

Sum utgifter  -183 000 -244 000 -244 000 -244 000 -915 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 
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Sum netto  -183 000 -244 000 -244 000 -244 000 -915 000 

SUM NETTO TILTAK  -183 000 -244 000 -244 000 -244 000 -915 000 

- 

Tiltak 049: Ansvar 373 Nattevakt til tiltak i hjemmetjenesten 

Beskrivelse Hjemmetjenesten har de siste 18 mnd hatt inne nattevakt i et hjem pga behov for helsehjelp og avlastning. Fylkesmannen har pålagt 

kommunen å videreføre tiltaket, da de mener det er behov for bistand. Tjenesten kjøpes i dag fra privat omsorgs firma, men kommunen 

skal nå lyse ut stillinger og tilsette egne nattevakter midlertidig ut 2021. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Sykehjem og hjemmetjeneste (373) 

    1.10107.254.0 

        SØN/HELG/KVELD/NATTILLEGG 

 130 000 0 0 0 130 000 

    1.10201.254.0 

        LØNN SYKEVIKARER 

 18 541 0 0 0 18 541 

    1.10203.254.0 

        LØNN ANDRE VIKARER 

 60 000 0 0 0 60 000 

    1.10302.254.0 

        LØNN ANNEN EKSTRAHJELP 

 741 652 0 0 0 741 652 

    1.10900.254.0 

        PENSJON 

 91 000 0 0 0 91 000 

Sum utgifter  1 041 193 0 0 0 1 041 193 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  1 041 193 0 0 0 1 041 193 

SUM NETTO TILTAK  1 041 193 0 0 0 1 041 193 

- 

Tiltak 065: Ansvar 373 Nedtak demenssykepleier 

Beskrivelse Stillingen er ikke lovpålagt 
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Et nedtak vi medføre omfattende konsekvenser i form av bortfall av oppfølging/kartlegging/støtte, veiledning og behandlign i hjemmet til 

pasienter og pårørende,  noe som i neste omgang vil resultere i at pasienter tidligere må flytte til sykehjem. Pasienter med demens er en 

økende og ressurskrevende pasientgruppe som har behov for mye oppfølging både for pasienten og pårørende.  

Med nedtak av av denne stillingen vil kommunen også  miste/få redusert nødvendig kompetanse for å ivareta veiledning av annet 

personell 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Sykehjem og hjemmetjeneste (373) 

    1.10100.254.0 

        LØNN FASTE STILLINGER 

 -285 000 -285 000 -285 000 -285 000 -1 140 000 

Sum utgifter  -285 000 -285 000 -285 000 -285 000 -1 140 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  -285 000 -285 000 -285 000 -285 000 -1 140 000 

SUM NETTO TILTAK  -285 000 -285 000 -285 000 -285 000 -1 140 000 

- 

Tiltak 064: Ansvar 373 Nedtak kreftsykepleier 

Beskrivelse Stillingen er ikke lovpålagt 

Konsekvens for kommunens innbyggere vil være omfattende. vil medføre at pasienter ikke kan motta oppfølging og behandling i 

hjemmet/egen kommune. Pasienter må dra til legekontor/UNN for oppfølging og behandling. 

Med nedtak av av denne stillingen vil kommunen også  miste/få redusert nødvendig kompetanse for å ivareta veiledning av annet 

personell 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Sykehjem og hjemmetjeneste (373) 

    1.10100.254.0 

        LØNN FASTE STILLINGER 

 -285 000 -285 000 -285 000 -285 000 -1 140 000 

Sum utgifter  -285 000 -285 000 -285 000 -285 000 -1 140 000 
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Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  -285 000 -285 000 -285 000 -285 000 -1 140 000 

SUM NETTO TILTAK  -285 000 -285 000 -285 000 -285 000 -1 140 000 

- 

Tiltak 051: Ansvar 373 Nedtak sykehjemsplasser 

Beskrivelse Nedtak av 3 sykehjemsplasser (2 plasser demens avd og 1 plass somatisk avd) gir mulighet for å ta ned 2,5 stillinger.  

Det er ikke et bestemt lovkrav til antall sengeplasser i kommunen, kravet er at kommunen skal tilby heldøgnsomsorg til de som har behov 

for dette. Rett til å få plass i institusjon eller bolig med heldøgnsomsorgstjenester inntrer når kommunen ikke kan gi forsvarlig hjelp i 

hjemmet. Etter 01.01.21 har ikke hjemmetjenesten ressurser til å foreta tungpleie i hjemmet.  Et nedtak av sykehjemsplasser vil gi 

konsekvenser i form av:  Kjøp av tjenester i andre kommuner, kommunen får redusert mulighet til å ta imot utskrivningsklare fra UNN. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Sykehjem og hjemmetjeneste (373) 

    1.10100.253.5731 

        LØNN FASTE STILLINGER 

 -1 900 000 -1 900 000 -1 900 000 -1 900 000 -7 600 000 

    1.13709.253.0 

        DIV. KJØP FRA ANDRE 

 400 000 400 000 400 000 400 000 1 600 000 

    1.16000.254.0 

        EGENANDELER 

 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 

Sum utgifter  -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000 -6 000 000 

Sum inntekter  500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 

Sum netto  -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -4 000 000 

SUM NETTO TILTAK  -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -4 000 000 

- 

Tiltak 103: Ansvar 373 Nedtak 100 % st sykehjem 

Beskrivelse Nedtaket medfører reduksjon i bemanning på dagvakter, dvs fra tre til to personale. Pasienter på sykehjem er multisyke og som oftest så 

pleietrengende så pleietrengende at det er nødvendig med to pleiere i stell, forflytning og behandling. Dersom bemanningen reduserer 
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uten å redusere antall sykehjemsplasser er risikoen for avvik og svikt i pasientbehandlingen stor. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Sykehjem og hjemmetjeneste (373) 

    1.10100.253.0 

        LØNN FASTE STILLINGER 

 -324 000 -432 000 -432 000 -432 000 -1 620 000 

    1.10900.253.0 

        PENSJON 

 -60 000 -82 000 -82 000 -82 000 -306 000 

Sum utgifter  -384 000 -514 000 -514 000 -514 000 -1 926 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  -384 000 -514 000 -514 000 -514 000 -1 926 000 

SUM NETTO TILTAK  -384 000 -514 000 -514 000 -514 000 -1 926 000 

- 

Tiltak 105: Ansvar 373 Nedtak 50 % Omsorgsstønad 

Beskrivelse Omsorgsstønad er en ordning til pårørende som innehar særlig krevende omsorgsoppgaver i hjemmet. Dette bidrar til at pasienter får 

bistand og omsorg på et kostnadseffektivt nivå. Konsekvensen av å redusere på denne tjenesten er at kommunen må inn med annen type 

bistand som hjemmesykepleie, avlastning, korttidsopphold og tilslutt institusjonsplass. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Sykehjem og hjemmetjeneste (373) 

    1.10503.254.0 

        OMSORGSLØNN 

 -142 000 -142 000 -142 000 -142 000 -568 000 

Sum utgifter  -142 000 -142 000 -142 000 -142 000 -568 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  -142 000 -142 000 -142 000 -142 000 -568 000 

SUM NETTO TILTAK  -142 000 -142 000 -142 000 -142 000 -568 000 

- 
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Tiltak 050: Ansvar 373 Omgjøring av stilling sykehjemmet/hjemmetjeneste 

Beskrivelse I forbindelse med integrering av sykehjem og hjemmetjeneste omgjøres  40% stilling ved kjøkken til Fagutviklerstilling.  

Pga innføring av kok/kjøl kan det frigjøres 40 % stilling på institusjonskjøkkenet 

 

Integreringen av sykehjem og hjemmetjeneste  utgjør en stor enhet, og det vurderes derfor som helt nødvendig å kvalitetssikre faget med 

tilhørende helselovgivning.  De tjenester som skal utøves har stor kompleksitet og inkluderer flere helsefaglige områder. En fagutvikler vil  

bidra til å sikre at den faglige forsvarligheten som er pålagt tjenestene ved lovgivning, og redusere avvik i pasientbehandlingen. 

- 

SUM NETTO TILTAK  0 0 0 0 0 

- 

Tiltak 058: Ansvar 373 Videreføring styrking hjemmetjeneste 2021 

Beskrivelse I tråd med nasjonaleføringer har Storfjord kommune over år jobbet målrettet for at  pasienter skal få bo hjemme så lenge de ønsker og så 

lenge det er mulig å tilrettelegge for det.  Dette har vært en faglig hovedretning i alle år.  I dette ligger det at pasienter med større 

pleiebehov og som er i terminal stadiet skal få motta  pleie og omsorg i sitt eget hjem. Dette betinger at styrking på kveldsvakt 

videreføres. Fra og med 01.01.21 er grunnbemanningen på kveldsvakter 2 personer. Dersom tiltaket ikke videreføres medfører det at 

pasienter med større pleiebehov må inn på institusjon og tidligere enn ellers nødvendig. Fra og med 01.01.21. I 2020 ble tiltaket beregnet 

med 1,7 årsverk, men nå vurderes effekt av samlokalisering i omsorgsboligene og behovet reduseres til 1,4 årsverk. I denne beregningen 

er det en ekstra helsepersonell på kveldsvakt alle ukedager. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Sykehjem og hjemmetjeneste (373) 

    1.10100.254.0 

        LØNN FASTE STILLINGER 

 609 409 0 0 0 609 409 

    1.10107.254.0 

        SØN/HELG/KVELD/NATTILLEGG 

 161 150 0 0 0 161 150 

    1.10900.254.0 

        PENSJON 

 140 670 0 0 0 140 670 

    1.10903.254.0  1 500 0 0 0 1 500 
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        GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR. 

Sum utgifter  912 729 0 0 0 912 729 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  912 729 0 0 0 912 729 

SUM NETTO TILTAK  912 729 0 0 0 912 729 

- 

Kapittel : 1,6 Miljø, drift og beredskap 

Tiltak 055: Ansvar 650 Uniformer 

Beskrivelse 3 sett uniformer til brannkorpset. Manglende bekledning. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Brannvern (650) 

    1.11202.339.0 

        ARBEIDSTØY 

 30 000 0 0 0 30 000 

    1.14290.339.0 

        MOMS 

 7 500 0 0 0 7 500 

    1.17291.339.0 

        REFUSJON MOMS DRIFT 

 -7 500 0 0 0 -7 500 

Sum utgifter  37 500 0 0 0 37 500 

Sum inntekter  -7 500 0 0 0 -7 500 

Sum netto  30 000 0 0 0 30 000 

SUM NETTO TILTAK  30 000 0 0 0 30 000 

- 

Tiltak 074: Ansvar 698 Vakant ingeniørstilling 100% 

Beskrivelse Holde ingeniørstilling i 100% vakant. Konsekvensene er at vi ikke klarer å redusere etterslepet vi har på arbeidsoppgaver generelt. Dette 

gjelder særlig fradeling og byggsak hvor vi har store restanser.  

Det vil ikke være ressurser til å prioritere miljøfokuset som k styret ønsker å prioritere. 
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Vi har en midlertidig løsning fram til 1.1.2021. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: rammenedtak kap 6 (698) 

    1.12000.120.0 

        Inventar og utstyr 

 -880 000 0 0 0 -880 000 

    1.14290.120.0 

        MOMS 

 -220 000 0 0 0 -220 000 

    1.17291.120.0 

        REFUSJON MOMS DRIFT 

 220 000 0 0 0 220 000 

Sum utgifter  -1 100 000 0 0 0 -1 100 000 

Sum inntekter  220 000 0 0 0 220 000 

Sum netto  -880 000 0 0 0 -880 000 

SUM NETTO TILTAK  -880 000 0 0 0 -880 000 

- 

Tiltak 098: Ansvar 698 Vakant ingeniørstilling 100 %. 6 måneder. 

Beskrivelse Holde ingeniørstilling i 100% vakant i 6 mnd grunnet tid til å rekruttere. Konsekvensene for første halvår er at vi ikke klarer å redusere 

etterslepet vi har på arbeidsoppgaver generelt. Dette gjelder særlig fradeling og byggsak hvor vi har store restanser.  

Det vil ikke være ressurser til å prioritere miljøfokuset som k styret ønsker å prioritere. 

Vi har en midlertidig løsning fram til 1.7.2021. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: rammenedtak kap 6 (698) 

    1.12000.120.0 

        Inventar og utstyr 

 -440 000 0 0 0 -440 000 

    1.14290.120.0 

        MOMS 

 -110 000 0 0 0 -110 000 
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    1.17291.120.0 

        REFUSJON MOMS DRIFT 

 110 000 0 0 0 110 000 

Sum utgifter  -550 000 0 0 0 -550 000 

Sum inntekter  110 000 0 0 0 110 000 

Sum netto  -440 000 0 0 0 -440 000 

SUM NETTO TILTAK  -440 000 0 0 0 -440 000 

- 

Tiltak 002: 600.10100.120 - Øke ledende renholdstilling fra 30 % til 50 % 

Beskrivelse Vi har sett over år at dette er en krevende stilling, og at 30 % hjemmel for ledende renhold er for lite. Ble tatt ned fra 50 % til 30 % i.f.m. 

med Robek.  

Etter dette har vi økt bygningsmassen vesentlig, krav til renhold er blitt økt, og vi har også digitalisert mye med påfølgende oppfølging av 

renholdere. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Driftssjef (600) 

    1.10100.120.0 

        LØNN FASTE STILLINGER 

 91 620 91 620 91 620 91 620 366 480 

    1.10900.120.0 

        PENSJON 

 19 240 19 240 19 240 19 240 76 960 

Sum utgifter  110 860 110 860 110 860 110 860 443 440 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  110 860 110 860 110 860 110 860 443 440 

SUM NETTO TILTAK  110 860 110 860 110 860 110 860 443 440 

- 

Tiltak 004: 630.12300.360 - Handtering av overflatevann i Skibotn 

Beskrivelse Det er fra år om annet store problemer med overflatevann i Skibotn og med bl. annet stevling som et problem. Gjelder tre områder. 

Sommersetlia, Øvre Markedsplass og Hottiveien. 
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- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Naturskade (630) 

    1.12300.360.0 

        INN LEID VEDLIKEHOLD 

 50 000 0 0 0 50 000 

    1.12500.360.0 

        MATERIALER VEDLIKEHOLD 

 100 000 0 0 0 100 000 

    1.14290.360.0 

        MOMS 

 37 500 0 0 0 37 500 

    1.17291.360.0 

        REFUSJON MOMS DRIFT 

 -37 500 0 0 0 -37 500 

Sum utgifter  187 500 0 0 0 187 500 

Sum inntekter  -37 500 0 0 0 -37 500 

Sum netto  150 000 0 0 0 150 000 

SUM NETTO TILTAK  150 000 0 0 0 150 000 

- 

Tiltak 008: 650.10500.339 - Økte rammer for beredskap og utrykninger 

Beskrivelse Posten her har over år vist seg å være for liten. Foreslår å øke denne med kr. 150 000 og videreføres årlig fremover. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Brannvern (650) 

    1.10500.339.0 

        Lønn beredskap, utrykning og 

bæregodtgj. 

 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 

Sum utgifter  150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 
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SUM NETTO TILTAK  150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 

- 

Tiltak 039: 650.11202.339 - Tynne redningsdresser Brannkorpset 

Beskrivelse Tynnere dresser som en kan benytte sommerstid. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Brannvern (650) 

    1.11202.339.0 

        ARBEIDSTØY 

 57 000 0 0 0 57 000 

    1.14290.339.0 

        MOMS 

 14 250 0 0 0 14 250 

    1.17291.339.0 

        REFUSJON MOMS DRIFT 

 -14 250 0 0 0 -14 250 

Sum utgifter  71 250 0 0 0 71 250 

Sum inntekter  -14 250 0 0 0 -14 250 

Sum netto  57 000 0 0 0 57 000 

SUM NETTO TILTAK  57 000 0 0 0 57 000 

- 

Tiltak 038: 650.12000.339 - Treningsutstyr Brann 

Beskrivelse Det er behov for nytt utstyr i branngarasjen. Dette for å opprettholde god nok kvalitet på trengingen knyttet til fysisk test av brannkorpset. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Brannvern (650) 

    1.12000.339.0 

        Inventar og utstyr 

 45 000 0 0 0 45 000 

    1.14290.339.0 

        MOMS 

 11 250 0 0 0 11 250 
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    1.17291.339.0 

        REFUSJON MOMS DRIFT 

 -11 250 0 0 0 -11 250 

Sum utgifter  56 250 0 0 0 56 250 

Sum inntekter  -11 250 0 0 0 -11 250 

Sum netto  45 000 0 0 0 45 000 

SUM NETTO TILTAK  45 000 0 0 0 45 000 

- 

Tiltak 009: 672.12304.332 - Økte rammer for sandstrøing 

Beskrivelse Posten for sandstøing har ikke vært justert på flere år. Foreslår å øke denne med kr. 100 000 og da som en fast økning. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Veier (672) 

    1.12304.333.0 

        ISHØVLING/SANDSTRØING 

 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 

    1.14290.333.0 

        MOMS 

 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 

    1.17291.333.0 

        REFUSJON MOMS DRIFT 

 -25 000 -25 000 -25 000 -25 000 -100 000 

Sum utgifter  125 000 125 000 125 000 125 000 500 000 

Sum inntekter  -25 000 -25 000 -25 000 -25 000 -100 000 

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 

- 

Tiltak 010: 672.12404.332 - Økte rammer for snøbrøytting 

Beskrivelse Samme her som for sandstrøing. Posten sprekker hvis det blir snørike vintre. Øker denne med kr. 400 000. Dette blir da som en 

permanent tiltak. Muligheter for samarbeidsavtaler med Statens Vegvesen og Troms Fylkeskommune fra høsten 2022. Muligheter for 

stordriftsfordeler. 
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- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Veier (672) 

    1.12404.333.0 

        INNLEID SNØBRØYTING 

 400 000 400 000 200 000 200 000 1 200 000 

    1.14290.333.0 

        MOMS 

 100 000 100 000 50 000 50 000 300 000 

    1.17291.333.0 

        REFUSJON MOMS DRIFT 

 -100 000 -100 000 -50 000 -50 000 -300 000 

Sum utgifter  500 000 500 000 250 000 250 000 1 500 000 

Sum inntekter  -100 000 -100 000 -50 000 -50 000 -300 000 

Sum netto  400 000 400 000 200 000 200 000 1 200 000 

SUM NETTO TILTAK  400 000 400 000 200 000 200 000 1 200 000 

- 

Kapittel : 1,6 Utviklingsetaten 

Tiltak 100: Ansvar 124 nedtak 30 % stilling biblioteksjef fra 1.7.2021 

Beskrivelse Nedtak biblioteksjefstilling fra 80 % til 50 % fra 1.7.2021. Det gjøres en utredning på hvordan man kan bygge opp bibliotektjenestene som 

krever mindre stillingsressurs. Interkommunal løsning utredes. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Bibliotek (124) 

    1.10100.370.0 

        LØNN FASTE STILLINGER 

 -71 652 -150 388 -150 388 -150 388 -522 816 

    1.10900.370.0 

        PENSJON 

 -13 448 -28 226 -28 226 -28 226 -98 126 

Sum utgifter  -85 100 -178 614 -178 614 -178 614 -620 942 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 

154



 Tiltaksrapport ALLE tiltak 

Side 46 av 55 

 

Sum netto  -85 100 -178 614 -178 614 -178 614 -620 942 

SUM NETTO TILTAK  -85 100 -178 614 -178 614 -178 614 -620 942 

- 

Tiltak 075: Ansvar 260 Nedtak driftstilskudd private og kirkelig fellesråd 

Beskrivelse Nedtak driftstilskudd private og kirkelig fellesråd 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Overføring kirke (260) 

    1.14709.392.0 

        DIV. TILSKUDD TIL ANDRE 

 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000 

    1.14712.390.0 

        Tilskudd kirkelig fellesråd / Skibotn 

bedehus 

 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -400 000 

Sum utgifter  -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 -600 000 

Sum inntekter  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 

- 

Tiltak 056: Ansvar 380 Nedtak frivilligsentral 40 % 

Beskrivelse I 2020 er det gjort vedtak om varig nedtak på 40% - innbakt i konsekvensjustert budsjett.  

Som tiltak foreslås ytterligere nedtak på 40% i 2021. Stillingen vil da være 20 %  

Konsekvens: 

Redusert kapasitet for å stimulere til økt frivillig deltagelse og samordning av lokal frivillige ildsjeler, lag/foreninger  og det offentlige. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Frivillighetssentralen (380) 

    1.10100.234.0  -205 816 -205 816 -205 816 -205 816 -823 264 
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        LØNN FASTE STILLINGER 

    1.10900.234.0 

        PENSJON 

 -50 584 -50 584 -50 584 -50 584 -202 336 

Sum utgifter  -256 400 -256 400 -256 400 -256 400 -1 025 600 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  -256 400 -256 400 -256 400 -256 400 -1 025 600 

SUM NETTO TILTAK  -256 400 -256 400 -256 400 -256 400 -1 025 600 

- 

Tiltak 099: Ansvar 440 Nedtak nærings- og utviklingsrådgiver fra 1.4.2021 

Beskrivelse 100 % Nedtak av nærings- og utviklingsrådgiver fra 1.4.2021. Ikke anbefalt ut fra oppgavemengder i dag, samt fokus på samfunnsutvikling 

framover. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Næringsmedarbeider (440) 

    1.10100.325.0 

        LØNN FASTE STILLINGER 

 -440 354 -587 139 -587 139 -587 139 -2 201 771 

    1.10900.325.0 

        PENSJON 

 -82 650 -110 200 -110 200 -110 200 -413 250 

    1.10903.325.0 

        GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR. 

 0 -500 -500 -500 -1 500 

Sum utgifter  -523 004 -697 839 -697 839 -697 839 -2 616 521 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  -523 004 -697 839 -697 839 -697 839 -2 616 521 

SUM NETTO TILTAK  -523 004 -697 839 -697 839 -697 839 -2 616 521 

- 

Tiltak 070: Ansvar 440 Reduksjon tilskudd Lyngsalpan Vekst AS alternativ 35 % 

Beskrivelse Tilskuddet flyttes fra Helse til Utvikling. Det anbefales å gå i dialog med Lyngen for å finne felles ny sats. Vi anbefaler en prosentsats på 
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35%, altså en reduksjon på 7,8%. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Næringsmedarbeider (440) 

    1.14714.325.0 

        TILSKUDD ASVO 

 -120 000 -120 000 -120 000 -120 000 -480 000 

Sum utgifter  -120 000 -120 000 -120 000 -120 000 -480 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  -120 000 -120 000 -120 000 -120 000 -480 000 

SUM NETTO TILTAK  -120 000 -120 000 -120 000 -120 000 -480 000 

- 

Tiltak 071: Ansvar 440 Reduksjon tiltak Lyngsalpan Vekst AS alternativ 25% 

Beskrivelse Tilskuddet flyttes fra Helse til Utvikling. Det anbefales å gå i dialog med Lyngen for å finne felles ny sats. Vi anbefaler en prosentsats på 

25%, altså en reduksjon på 17,8%. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Næringsmedarbeider (440) 

    1.14714.325.0 

        TILSKUDD ASVO 

 -270 000 -270 000 -270 000 -270 000 -1 080 000 

Sum utgifter  -270 000 -270 000 -270 000 -270 000 -1 080 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  -270 000 -270 000 -270 000 -270 000 -1 080 000 

SUM NETTO TILTAK  -270 000 -270 000 -270 000 -270 000 -1 080 000 

- 

Tiltak 082: Ansvar 440 Tilskudd til geotekniske undersøkelser 

Beskrivelse Ordningen med tilskudd til geotekniske undersøkelser videreføres etter gjeldende retningslinjer. Finansieres av næringsfondet. 
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- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Næringsmedarbeider (440) 

    1.14709.325.0 

        DIV. TILSKUDD TIL ANDRE 

 500 000 0 0 0 500 000 

    1.19517.325.0 

        BRUK AV NÆRINGSFOND 

 -500 000 0 0 0 -500 000 

Sum utgifter  500 000 0 0 0 500 000 

Sum inntekter  -500 000 0 0 0 -500 000 

Sum netto  0 0 0 0 0 

SUM NETTO TILTAK  0 0 0 0 0 

- 

Tiltak 042: 250.231 UKM Storfjord husleieutgifter 

Beskrivelse UKM Storfjord arrangeres annethvert år i Hatteng flerbrukshall og annethvert år i Skibotnhallen. Begrunnelsen er at man ønsker at UKM 

Storfjord skal oppleves som et felles arrangement for hele kommunen, med deltakere fra begge skolekretser. I 2021 skal arrangementet 

etter planen foregå i Skibotn. Her tilkommer annethvert år en ekstrautgift på kr. 11.000,- i husleie ettersom det kun er Skibotnhallen som er 

stor nok til å huse arrangementet.  

 

Budsjettramma for UKM er på 30.000,- og har stått uendra siden tidlig på 2000-tallet, uten prisjustering. Ramma er per i dag for liten for å 

dekke utgiftene til et så stort arrangement slik det gjennomføres i Storfjord. Man er i tillegg helt avhengig av billett- og salgsinntekter, samt 

sponsorer. Totalomsetning i 2018, inkl. husleie Skibotnhallen, var ca. 90.000,-. Man gikk da med et overforbruk på omlag 5.000,-. Det er 

behov for å tilføre UKM-budsjettet midler i partallsår for at man skal ha mulighet til å leie Skibotnhallen uten at det skal gå på bekostning 

av kvaliteten på arrangementet. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Kulturkonsulent (250) 

    1.11900.231.0  5 000 0 5 000 0 10 000 
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        Husleie 

    1.14290.231.0 

        MOMS 

 1 250 0 1 250 0 2 500 

    1.17291.231.0 

        REFUSJON MOMS DRIFT 

 -1 250 0 -1 250 0 -2 500 

Sum utgifter  6 250 0 6 250 0 12 500 

Sum inntekter  -1 250 0 -1 250 0 -2 500 

Sum netto  5 000 0 5 000 0 10 000 

SUM NETTO TILTAK  5 000 0 5 000 0 10 000 

- 

Tiltak 040: 620.12202.303 - Nytt måleutstyr for landmåling -utgår til Invest. 

Beskrivelse Nytt måleutstyr/datautstyr i felt - landmåler 

- 

SUM NETTO TILTAK  0 0 0 0 0 

- 

Kapittel : 1,7 Driftsetaten - bygg 

Tiltak 081: Ansvar 714 Salg av Vestersiasenteret 

Beskrivelse Et salg vil krediteres investeringsbudsjettet som engangssum.  

Private investorer kan føre til næringsutvikling. 

Kommunen eier også et areal som er mye større enn bygningsmassen hvor det for eksempel kan være mulighet for boligetablering eller 

andre tiltak. Salg av areal vil også krediteres investeringsbudsjettet. 

Årlig budsjettert gevinst i driftsbudsjettet er om lag kr 300 000,-. 

En må også anta at det vil påløpe store utgifter (investeringer) til renovering av bygget i årene som kommer. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Vestersiasenteret (714) 

    1.12301.386.0  -292 028 -292 028 -292 028 -292 028 -1 168 112 
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        VEDLIKEHOLD BYGNINGER 

    1.14290.386.0 

        MOMS 

 -73 007 -73 007 -73 007 -73 007 -292 028 

    1.17291.386.0 

        REFUSJON MOMS DRIFT 

 73 007 73 007 73 007 73 007 292 028 

Sum utgifter  -365 035 -365 035 -365 035 -365 035 -1 460 140 

Sum inntekter  73 007 73 007 73 007 73 007 292 028 

Sum netto  -292 028 -292 028 -292 028 -292 028 -1 168 112 

SUM NETTO TILTAK  -292 028 -292 028 -292 028 -292 028 -1 168 112 

- 

Tiltak 080: Ansvar 716 Vurdere omfang av svømmeundervisning og åpningstider 

Beskrivelse Vurdere tiltak for reduksjon av eks. strøm, renhold og generelle driftsutgifter samt leiekostnader. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Basseng Hatteng (716) 

    1.10100.222.0 

        LØNN FASTE STILLINGER 

 -40 000 -40 000 -40 000 -40 000 -160 000 

    1.10750.222.0 

        LØNN RENHOLD 

 -35 000 -35 000 -35 000 -35 000 -140 000 

    1.11800.381.0 

        Strøm 

 -75 000 -75 000 -75 000 -75 000 -300 000 

    1.14290.381.0 

        MOMS 

 -18 750 -18 750 -18 750 -18 750 -75 000 

    1.17291.381.0 

        REFUSJON MOMS DRIFT 

 18 750 18 750 18 750 18 750 75 000 

Sum utgifter  -168 750 -168 750 -168 750 -168 750 -675 000 

Sum inntekter  18 750 18 750 18 750 18 750 75 000 
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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 

- 

Tiltak 073: Ansvar 799 Reduksjon av rammer for bygningsmasser 

Beskrivelse Fordeling av reduksjon av rammer for bygningsmasser må gjennomføres av etaten. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: rammenedtak kap 7 (799) 

    1.12000.120.0 

        Inventar og utstyr 

 -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 -2 000 000 

    1.14290.120.0 

        MOMS 

 -125 000 -125 000 -125 000 -125 000 -500 000 

    1.17291.120.0 

        REFUSJON MOMS DRIFT 

 125 000 125 000 125 000 125 000 500 000 

Sum utgifter  -625 000 -625 000 -625 000 -625 000 -2 500 000 

Sum inntekter  125 000 125 000 125 000 125 000 500 000 

Sum netto  -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 -2 000 000 

SUM NETTO TILTAK  -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 -2 000 000 

- 

Tiltak 041: 740.14705.283 - Tilskudd boligbygging 

Beskrivelse Tilskuddet videreføres med bevilgninger fra næringsfondet 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Bolig og miljø (740) 

    1.14705.283.0 

        ETABLERINGSTILSKUDD 

 500 000 0 0 0 500 000 

    1.19500.283.0  -500 000 0 0 0 -500 000 
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        BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND 

Sum utgifter  500 000 0 0 0 500 000 

Sum inntekter  -500 000 0 0 0 -500 000 

Sum netto  0 0 0 0 0 

SUM NETTO TILTAK  0 0 0 0 0 

- 

Kapittel : 1,9 Finans 

Tiltak 087: Ansvar 990 Avsetning til disposisjonsfond 

Beskrivelse Mindreforbruk avsatt til disposisjonsfond. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Finanstransaksjoner (990) 

    1.15400.880.0 

        AVSETNING TIL DISP. FOND 

 2 916 005 4 054 198 2 744 075 3 254 075 12 968 353 

Sum utgifter  2 916 005 4 054 198 2 744 075 3 254 075 12 968 353 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  2 916 005 4 054 198 2 744 075 3 254 075 12 968 353 

SUM NETTO TILTAK  2 916 005 4 054 198 2 744 075 3 254 075 12 968 353 

- 

Tiltak 097: Ansvar 990 Nedtak kursbudsjetter 

Beskrivelse Kursbudsjettene nedtas til et minimum. Lovpålagte kurs beholdes. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Finanstransaksjoner (990) 

    1.11500.880.0 

        KURS/OPPLÆRING 

 -600 000 -200 000 -200 000 -200 000 -1 200 000 
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Sum utgifter  -600 000 -200 000 -200 000 -200 000 -1 200 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  -600 000 -200 000 -200 000 -200 000 -1 200 000 

SUM NETTO TILTAK  -600 000 -200 000 -200 000 -200 000 -1 200 000 

- 

Tiltak 102: Ansvar 990 nedtak overtid 

Beskrivelse Det er budsjettert med ca 1,4 mill kr i overtid for 2021. Det foreslås nedtak av beløp med ca 400 000,-. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Finanstransaksjoner (990) 

    1.10400.880.0 

        OVERTID 

 -397 914 0 0 0 -397 914 

Sum utgifter  -397 914 0 0 0 -397 914 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  -397 914 0 0 0 -397 914 

SUM NETTO TILTAK  -397 914 0 0 0 -397 914 

- 

Tiltak 091: Ansvar 990 Strømutgifter 

Beskrivelse Nedtak strømutgifter grunnet lavere strømpriser og på bakgrunn av regnskap for årene 2019 og 2020. Kraftselskapene sannsynliggjør 

lave strømpriser framover. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Finanstransaksjoner (990) 

    1.11800.880.0 

        Strøm 

 -500 000 -400 000 -300 000 -200 000 -1 400 000 

    1.14290.880.0 

        MOMS 

 -125 000 -100 000 -75 000 -50 000 -350 000 
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    1.17291.880.0 

        REFUSJON MOMS DRIFT 

 125 000 100 000 75 000 50 000 350 000 

Sum utgifter  -625 000 -500 000 -375 000 -250 000 -1 750 000 

Sum inntekter  125 000 100 000 75 000 50 000 350 000 

Sum netto  -500 000 -400 000 -300 000 -200 000 -1 400 000 

SUM NETTO TILTAK  -500 000 -400 000 -300 000 -200 000 -1 400 000 

- 

Tiltak 101: Ansvar 990 Økte utgifter koronapandemi 2021 

Beskrivelse Økte utgifter koronapandemi. På bakgrunn av tilleggsbevilgning i Statsbudsjettet 13. november avsettes ytterligere øktet utgifter 

koronapandemi 2021. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Finanstransaksjoner (990) 

    1.11100.880.0 

        MEDISINSKE FORBRUKSVARER 

 750 000 0 0 0 750 000 

    1.14290.880.0 

        MOMS 

 187 500 0 0 0 187 500 

    1.17291.880.0 

        REFUSJON MOMS DRIFT 

 -187 500 0 0 0 -187 500 

Sum utgifter  937 500 0 0 0 937 500 

Sum inntekter  -187 500 0 0 0 -187 500 

Sum netto  750 000 0 0 0 750 000 

SUM NETTO TILTAK  750 000 0 0 0 750 000 

- 
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Budsjett – Politiske styringsorganer  
Kapitlet har en ramme for 2021 på kr 3 066 177. 

 

Utgifts- og aktivitetsnivået er i utgangspunktet som 2020. Det er lagt inn ordførergodtgjøring 

etter kommunevalget høsten 2019. Det vil alltid være et usikkerhetsmoment hvor mye utgifter 

det går til kommunale møter, spesielt etter at koronapandemien startet og har fortsatt utover 

høsten 2020, og ettersom det alltid blir ulike ekstramøter i året.  

 

Det er stortingsvalg i 2021, og ramma er justert med kr 180 000 til avviklinga av valget. 

 

- Formannskapets rådighetssum er redusert fra kr 35 000 til kr 15 000.  

- Bygdeutvalgene gis lik fast årlig tilskudd til drift og er uendret – ramme på kr 25 000. 

- Tilskudd til politiske partier foreslås endret i Stortingsvalg-året til kr 25 000. 

- 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 2021 på kr 13 666 265. 

 

Sentraladministrasjonen består av rådmann, økonomiavdeling hvor lønn ble inkludert fra og 

med juni 2020, personal og serviceavdeling. Bibliotek flyttes til Utviklingsetaten fra og med 

2021. Det ble vedtatt ny organisering fra 01.01.2020 der alle IT-ansatte i regionen går 

sammen til Nor IKT, og administreres av Skjervøy kommune. IT-lærling er i midlertid lønnet 

av kommunen og er ferdig med lærlingetiden 1. mars 2021. I statsbudsjettet for 2020, foreslo 

regjeringa å overføre skatteinnkrevingen fra kommunene til Staten og dette ble gjeldene fra 

01.11.2020. Skattekonsulenten har fra denne dato gått over i 100% stilling som 

økonomikonsulent, og stillingen er delvis finansiert fra Skatteetaten til og med 31.10.2021.  

 

Det foreslås nedtak av 60 % stilling som sekretær ved servicekontoret. 

 

Økonomiavdelingen har foreslått et nedtak av 30 % stilling fra og med 1.7.2021. Tiltaket er 

inkludert i rådmannens forslag. Det henvises til tiltaksliste for nærmere informasjon. 

 

Ny grunnbemanning etter tiltak: 

Rådmann og personal                                      2,0 

Serviceavdelinga       2,0  

Økonomiavdelinga      5,5 (5,2 etter 1.7.2021) 

 

Interkommunale samarbeidsstillinger Nord-Troms: 

Felles innkjøpssjef (Storfjords andel ca. 16,6%) - fordelt mellom 6 kommuner. 

Felles IT-leder – fordelt mellom 5 kommuner 
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NAV Storfjord og NAV Balsfjord – Interkommunalt samarbeidsavtale inngått 21.02.2018: 

 

Ansvaret for NAV er flyttet fra Helse og omsorg til Rådmannen. Rammen for NAV utgjør kr 

2 266 427 for 2021. 

 

Kommunene er etter lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen pålagt ansvar 

for å sørge for at personer som bor eller oppholder seg i kommunen tilbys råd, veiledning og 

nødvendige sosiale ytelser. 

 

For på best mulig måte å ivareta de oppgaver og den myndighet som kommunene er gitt, 

inngås avtale om administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28 – l b for 

drift av det interkommunale tjenesten for Balsfjord og Storfjord innen NAV. 

 

Formålet med avtalen er: 

 

• Legge forholdene til rette for et kostnadseffektivt og nyskapende tjenesteområde. 

 

• Legge forholdene til rette for styrket kompetanse innen NAV på alle områder, men i 

denne avtalen gjeldene sosialtjenester 

 

• Legge forholdene til rette for et 

likeverdig samarbeid mellom 

deltakerkommunene. 

 

Et felles NAV tjenesteområde har til hensikt å styrke kompetansen innen forvaltnings-

tjenesten til det beste for brukerne.  

 

Balsfjord kommune er vertskommunen og kommunal andel av lederlønn samt øvrige 

bemanningskostnader, samt husleie og overheadkostnader, fordeles mellom kommunene etter 

30/70-modell. 

 

I rådmannens budsjettforslag er følgende tiltak foreslått av NAV Balsfjord, men ikke tatt inn: 

• Familieveileder, sosial IKS 

• 20 % økt stilling gjeldsrådgiver, 

IKS 

 

Det henvises til tiltaksliste for nærmere informasjon. 
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Kapittel 1.2 

Oppvekst og kultur 

 

Budsjettforslag 2021-24 
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Oppvekst og kulturetaten  

 

Kapitlet har en ramme for 2021 på kr 43 419 437. 

 

Oppvekst og kulturetaten består fra 2021 av barnehager, grunnskoler, kulturskolen, 

voksenopplæringa og logopedtjeneste. Barnevern, språksenter og kultur går over i ny etat fra 

1.1.21, men budsjett-tekstene er i dette dokumentet. 

 

Driftsnivået fra 2020 videreføres i hovedsak. Struktur og organisering av tjenestene er 

tilpasset kommunens demografi og desentraliserte organisering pr. i dag. Vi har nå to 1-10 

skoler. Endring av skolestruktur har vært politisk behandlet av forrige kommunestyre, uten at 

vedtak om endring ble fattet. Skolestrukturendringer er likevel tatt inn som en mulighet på 

tiltakslista for å ta ned kostnader. 

 

Utviklingstrend er at barnetallet (fødselstall) synker, bortsett fra 2019 som gav et lite 

oppsving. Samfunnsplanen har som mål at flere familier med barn skal flytte til kommunen, 

og de strukturene som nå er, vil kunne møte en slik tilflytting i alle deler av kommunen, både 

innafor barnehage og skole.  

Politiske føringer fra kommunestyret er å ta ned drifta pga kommunens anstrengte økonomi. 

Etaten har derfor foreslått flere nye tiltak fra og med 2021 (halv- og helårsvirkning) og 

framover i tid. De fleste tiltakene omhandler nedtak av stillinger, - i kulturskole, 

voksenopplæring, barnehage og grunnskole. Disse finnes listet opp etter hver sektor i dette 

dokumentet.  

 

De nye tiltakene for etaten er samlet i felles liste bakerst i dette dokumentet 

 

2.Overordna tjenestemål for Oppvekst og kulturetaten 
 

Gi 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 
 

1.Barnehage: Maksimalprisen for barnehagehagesatser fastsettes av Staten. Fra 1. januar 

2021 blir maksprisen på en barnehageplass 3 230 kroner per måned. 

Regjeringa foreslår at det fremdeles skal vere gratis kjernetid for barn mellom 2 og 5 år fra 

familier med låg inntekt. Familier med samla inntekt under 583 650 kronar vil ha rett til gratis 

kjernetid. 

Det nasjonale minstekravet for foreldrebetaling som innebærer at ingen skal betale mer enn 6 

prosent av den samla inntekta for en barnehageplass er også foreslått ført videre. Maksprisen 

blir satt til 3 230 kroner i måneden fra 1. januar 2021. Da vil alle familier med en samlet 

inntekt under 592 167 kroner, ha rett til redusert foreldrebetaling. 
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2.SFO: Fra1.8.2020 skal ingen husholdninger med barn i 1. og 2.klasse betale med enn 6 % 

av inntekten sin til SFO plass. Dette vil bli utvidet også for 3. og 4.klasse fra 2021.Barn med 

særskilte behov har gratis SFO fra 5.-7.kl. 

 
3. Barnetallsutvikling i Storfjord 

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

 

 

4. Barnehager 

 

Storfjord kommune har tre barnehager, 2 kommunale og 1 privat. 

Furuslottet barnehage: Er fysisk godkjent med tre avdelinger, men det er kun to avdelinger 

for 36 plasser, som er i drift. Det betyr at det arealmessig kan utvides til tre avdelinger, men 

det er ikke pr. i dag ikke budsjett for personale og driftskostnader forøvrig. 

Oteren barnehage: Godkjent for to avdelinger med 36 plasser, men med mulighet for å øke 

med 5 plasser dersom det skulle bli kapasitetsutfordringer mht behov for barnehageplasser i 

indre del. Her må da evt. også tilføres midler til personale og driftsutgifter forøvrig. 

 

Storfjord naturbarnehage, privat, beliggende på Brenna: Godkjent med 1,5 avdeling med 

mulighet for 26 plasser. Har pt. flere ledige plasser. 
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KOSTRA 2019 BARNEHAGE 

 
 

KOMMENTARER 

Når det gjelder antall barn i barnehage av barn 1-5 år ligger vi litt i underkant av landsgjennomsnittet. 

Barnehagelærere: Storfjord oppfyller pedagognormen med kvalifiserte barnehagelærere 

Netto driftsutgifter barnehager av kommunens totale utgifter er stabilt rundt 8 %. Det er som gr. 6, 

men langt under det landet forøvrig bruker. 

Netto driftsutgifter per. innbygger 1-5 år. Der ligger kostnader over landsgjennomsnittet. Det kan 

forklares med at vi har en logoped i 20 % og kvalifisert spesialpedagog i 40 % stilling som jobber mot 

barn som har spesialpedagogisk hjelp i alle tre barnehagene. 

Bruttoutgifter per oppholdstimer er noe høyere enn gruppe 6 og over landsgjennomsnittet. 
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Oteren barnehage 
Stillinger Årsverk 

6,55 

Kommentar 

Styrer 1 Herav tid avsatt til ledelse: 55 % 

Pedagogiske ledere og barnehagelærer 3  

Fagarbeidere/assistenter 2,55 + 50 % TULT-plass 

 

Furuslottet barnehage 
Stillinger Årsverk 

6,55 

Kommentar 

Styrer 1 Herav tid avsatt til ledelse: 55 % 

Pedagogiske ledere og barnehagelærer 3  

Fagarbeidere/assistenter 2,55   

 

Tjenestemål for barnehagene 2020-22 

Tidligst mulig innsats både når det gjelder sosial tilhørighet, inkludering og læring generelt. 

Satsning på digital praksis og nye læringsformer i barnehagene. Trafikksikkerhet som del av 

trafikksikker kommune. 

 

Strategier og tiltak i budsjettet for å nå målene  

 

1. Barnehagen er i fase 2 av prosjektet IBS (Inkluderende barnehage og skolemiljø) 

Delta i læringsnettverk i N Troms regionen og i kommunen i samarbeid med grunnskole. 

2. Fornye læremidler (digitale hjelpemidler) og inventar etter plan.  

3. Samarbeid med alle de seks andre Nord Troms kommunen når det gjelder 

kompetanseheving, tilsyn og myndighetsoppgaver. 

 

Nye tiltak som er foreslått: 
 

Utskifting av nedslitt inventar og noe nytt, er tatt med under tiltak, men dersom skolene og 

barnehagen får beholde en investeringspott for skoler og barnehager til jevnlig utskifting, kan 

det tas ut som tiltak i driftsbudsjettet. 

 

 

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.  

 

Fagfornyelsen er igangsatt i grunnskolene. Kommunestyret har i 2020 bevilget en 

læremiddelpakke over investeringsbudsjettet for fornyelse av læremidler. Pga Korona ble mye 

satt på vent både sentralt, i forlagene og på skolen, så innkjøpene er knapt startet og skolene 

vurderer nå hvilke læreverk og læremidler de skal gå for.  Det meldes derfor ikke om nye 

behov for 2021 over driftsbudsjettet. 

 

Skolene har i 2020 vurdert kost/nytte av lisenser, programvare, og andre verktøy og har sagt 

opp avtaler der vi har mindre nytte enn kostnaden tilsier. Det betyr at det blir frigitt midler 

som kan brukes til mer egnede og oppdaterte apper og verktøy. 
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Nasjonal ordning med videreutdanning av lærere fortsetter. For vår 2021 har vi to lærere der 

vi vil motta statstilskudd for å frikjøpe disse til studier i fag. 

 

Hatteng skole har gått over til fem dagers skoleuke for 1.-4 klasse. Dette for å gi de beste 

læringsbetingelsene for de minste elevene. 

 

På grunn av Korona er svømmeopplæringa blitt satt noe på vent, spesielt på Skibotn skole 

som leier basseng på Skibotn helse og rehabilitering. Det betyr økonomisk sett en besparelse 

av husleiekostnader, men vi håper det kan åpnes gradvis. Derfor er det budsjettert med midler 

til både leie av idrettshall og basseng for 2021 og framover. 

 

Kostnader til PPT som vi har sammen med Lyngen og Balsfjord. Kostnadsfordelinga er i hht 

barnetall og Storfjord vil kr. 74 000 lavere andel i 2021 enn i 2020. 

 

Skolenes uteområder:  

Det er over noen år satt av midler på investeringsbudsjettet til opprustning av hver av 

skolegårdene slik.  

 
2018 2019 2020 2021 

250 000 250 000 125 000 125 000 

 

Formålet var å legge til rette for aktiviteter for elevene for trivsel og for å lage trygge 

skolemiljø der elevene har neo de kan gjøre og noe for de ulike aldersgruppene slik at de kan 

fordele seg rundt på uteområdet. 

 

Hva er gjort for midlene hittil? 

 

Skibotn: klatretårn, balansestokker, pumptrackbane, gagetbane (ballspillvegg), basketkurver, 

og overvåkningskamera. 

 

Hatteng: klatretårn, pumptrackbane, ny konk-vegg, basketstativ, det er skiftet målnett, smeltet 

fast paradisstreker. 
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KOSTRA 2019 GRUNNSKOLE 

 

 
 

KOMMENTARER: 

 

Årstimer til spesialundervisning er økende. Antallet elever som mottar spesialundervisning er svakt 

nedadgående. Det tyder på at det er færre elever som har rett på spesialundervisning, at tilpasset 

opplæring fungerer bedre, men at de elevene som får spesialundervisning har større og sammensatte 

utfordringer og derfor flere timer. Lyngen, Balsfjord, Storfjord kommune har sammen med PPT startet 

arbeidet med å målrette timebruk til tilpasset opplæring i kjernefag i klasser, ved å bl.a. å gjøre om 

spes.timer til tolærerressurs i klasser, der dette er mulig. Dette gjøres samtidig med at det kommer et 

nasjonalt kompetanseløft for å sikre bedre tilpasset opplæring i skolene. Målet er å være tett på de 

barna som trenger det fra dag 1 og tilrettelegge for inkluderende praksis. 

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor av kommunens totale utgifter er stabilt på rundt 23 %. Det er 

på landsnivå. 

Netto driftsutgifter pr innbygger 6-15 år er høyere enn landsgjennomsnittet og noe over gruppe 6. 

Økninga fra 2017 kan forklares med nye stillinger som er lagt til skolene, 2 100 % lærer på topp og 

2x50 % stilling sosialpedagoger og at vi ikke får dekket fullt ut for lovpålagtopplæring i samisk og 

kvensk/finsk (kommunen betaler ca 450 000 som ikke dekkes av statlig refusjon) 

 

 

 

 

 

175



Faktatall skolene: kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 1.10.2020 
 Elever Elever med spes.u.v % av elevene Lærerårsverk til 

spes.u.v 

Elever i SFO 

og tilsyn 

Elever som har 

samisk og 

finsk/kvensk 

Hatteng 103 16 15,5 2,8 28 28 elever 
( 27 % av elevene) 

Skibotn 75 6  4,68 1,5 11 26 elever 

(34,6 % av elevene) 

 

Bemanningsoversikt Hatteng skole 
Stillinger Årsverk 

25,10 

Kommentar 

Rektor 1 Herav tid avsatt til ledelse: 90 % 

Inspektør 1 Herav avsatt tid til ledelse: 60 % 

Lærere 17,9  Inkl. samisk og finsk og norsk 2 for språklige minoriteter 

Sosialpedagog 0,50  

Assistenter/SFO personale 4,20 Herav har daglig leder 20 % til ledelse av SFO 

Merkantil (sekretær) 0,50  

 

 

Bemanningsoversikt Skibotn skole 
Stillinger Årsverk 

20,15  

Kommentar 

Rektor 1 Herav tid avsatt til ledelse/adm: 60 % (20 % midl Voksenopplæring) 

Inspektør 1 Herav avsatt tid til ledelse/adm:50 % 

Lærere 14,45 inkl. samisk og finsk og norsk 2 for språklige minoriteter 

Sosialpedagog 0,50 Vakant  

Assistenter/SFO 

personale 

2,80 Herav har SFO leder 20 % til ledelse av SFO 

Merkantil (sekretær) 0,40  

 

 

Tjenestemål for grunnskolene 2020-23 

Område 1: et inkluderende, trygt og godt skolemiljø 
 

Hovedmål: 

Elevene i Storfjordskolen skal ha et trygt, godt og inkluderende skolemiljø 

Et trygt, godt og inkluderende skolemiljø skal være mer enn fravær en krenkelser, det vil si at 

trivsel og trygghet skal prege skolemiljøet. 

Ved krenkelser skal voksne gripe inn, varsle og setter inn egnede tiltak helt til elevene 

opplever at de har et trygt og godt skolemiljø 

 
Område 2: revidert læreplan for grunnskole 

 

Hovedmål: 

Ny læreplan tas i bruk og samarbeidet i overgangene barnehage og videregående skole 

videreføres. 

Alle elever som går ut fra Storfjordskolen, skal kunne lese, skrive, regne, ha gode muntlige 

ferdigheter og gode digitale ferdigheter. 
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Område 3: Vurdering for læring 

Hovedmål: 

Elevene skal oppleve økt motivasjon, mestring og trivsel. 

 

Strategier og tiltak i budsjettet for å nå tjenestemål i de tre hovedområdene for 

grunnskolene  

 

1. IBS (Inkluderende barnehage og skolemiljø): nok voksne til å forebygge, se, gripe inn og 

håndtere det sosiale samspillet mellom elever i klasserommet og ute. 

2. Fornye og supplere læremidlene for å møte krav i ny læreplan 

3. Videreutdanne lærere i fag gjennom statens ordning for tilskudd til vikarer og stipend 

4. Fortsette opprusting av skolegårdene for aktive elever. 

 

For å bidra til å få ned driftsnivået som kommunestyret har bestilt, er det foreslått 

alternative størrelser på stillingsreduksjoner som vil påvirke drifta av skolene:  

2 stk.  50 % stilling sosialpedagoger på hver av skolene 

2 stk.100 % lærerstillinger, en på hver av skolene 

2 stk.  50 % lærerstillinger, en på hver av skolene 

Lærer på topp er på grunn av økonomi, ikke foreslått videreført. Ordningen har vært et solid 

bidrag til å heve kvaliteten på opplæringstilbudet til elevene når de faste lærerne har vært 

borte. Sykefraværet på begge skolene har gått ned, men det andre fraværet påvirkes ikke av en 

«lærer-på-topp» ordning. Det er flere politikere på begge skolene, det er lærere under 

videreutdanning, deltakelse på etterutdanning og kurs, gode velferdsordninger i kommunens 

permisjonsreglement, KORONA- fravær og mange med små barn som fører til fravær innafor 

egenmeldingsordningen. Ordningen med lærer på topp ble igangsatt for å få ned sykefraværet 

på skolene og få færre undervisningstimer med ufaglærte lærere. Begge målene er innfridd. 

 

6. Voksenopplæring 
 

Om voksenopplæringa 

 

Det gis opplæring i norsk med samfunnskunnskap og grunnskoleopplæring for voksne 

innvandrere, bosatte flyktninger og til arbeidsinnvandrere. Sted: samfunnshuset. Elevtallet 

synker.  
Bemanning: Det er pr. i dag 1 lærerstilling i Voksenopplæringa. Skibotn skole og Oppvekst 

og kultursjef ivaretar oppgavene innafor ledelse/administrasjon. 

 

Tjenestemål for Voksenopplæringa 2021-24 

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 2018 skal fullføre vår 2021 

 

Strategier og tiltak i budsjettet for å nå målene  

1. Opprettholde kvaliteten på Voksenopplæringa og delta på relevant kompetanseheving 

2. Samordne opplæringa i grunnskole for voksne med lærerkompetanse på Skibotn skole. 

Ingen nye tiltak er foreslått. 
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7. Kulturkontoret 

 

Bemanning: 0,7 årsverk (30 % utleid som sekretariatstøtte Lassagammi) 

Hovedansvarsområder: 

UKM 

driftstilskudd og anleggstilskudd til lag og foreninger 

tilrettelegging for friluftsliv og fysisk aktivitet 

kulturminner, stedsnavn og museer 

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). 

 

Om budsjett for 2021: 

Budsjettet for 2021 følger samme ramme som for 2020, med følgende unntak: 

Lønnsregulering, indeksregulering av driftstilskudd til foreninger og kulturinstitusjoner jfr. 

vedtak 

Ingen har søkt om tilskudd til bygging av anlegg for 2021, så dette påvirker ikke ramma.  

 

Nytt tiltak er foreslått: 

Økning UKM-budsjettet (5.000,-) for å dekke husleie 

 

 

 

 

 
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.  
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Tilbud skoleåret 2020-21:  

Kulturskolen har 58 elever i kulturskolen og rundt 90 elevplasser. Vi gir tilbud innenfor 

musikk, visuell kunst, dans og skapende skriving. Vi mangler lærere innenfor teater.  

 

Bemanning skoleåret 2020-21: 

3,08 årsverk fordelt slik: administrasjon/ledelse 0,4 årsverk, undervisningsstillinger 1,86 

årsverk, vakant stillingshjemmel 0,82 årsverk. Denne ønskes brukt til å bygge opp tilbud i 

dans, teater og breddetilbud.  

 

Om budsjett for 2021: 

Budsjettet for 2021 viderefører driftsnivået fra 2020. Det er kun gjort mindre justeringer 

mellom postene. Lønnsutgiftene er justert i henhold til forutsetninger lagt i lønnsarket.  0,6 

årsverk som ble vedtatt holdt vakant i 2020 er lagt inn i budsjettforslaget for 2021.  

 

Følgende tiltak er foreslått (overført fra sist år): 

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 2021 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:  

 

100 % kulturskolelærer 
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9. Barneverntjenesten 
 
KOSTRA 2019 BARNEVERN 

 
KOMMENTARER TIL KOSTRATALL: 

Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet ligger lavere enn gr. 6 og landet. 

Brutto driftsutgifter per barn som er i barnevernet, men ikke er plassert er også mye lavere 

enn landsgjennomsnittet og gr. 6. Nto driftsutgifter per innbygger 0-22 år: kostnader under 

gr.6, så å si på landsgjennomsnittet. Det er økende antall meldinger til barnevernet og flere 

enn gr. 6 og landet. 

Storfjord har en høy prosentandel barn med undersøkelse sammenlignet med andre kommuner 

og det tyder på at det er kultur for å melde når voksne er bekymret for barns beste. 

Storfjord har flere barn med tiltak en sammenlignbare kommuner og landet. 

Bemanning i barnevernet: 3 fagstillinger og 0, 20 sekretær. Den ene fagstillinga refunderes av 

statlige midler som det rapporteres på årlig. I 2020 har barnevernstjenesten hatt en halv 

stilling på topp, for å bidra til å komme ajour med lovkrav og avvik. (Se nytt tiltak om 

begrunnelse for videreføring i 2021) 

Tjenestemål for barnevernstjenesten 2021 

• Fokusere på at hvert barn har sin tiltaksplan kortest mulig tid etter konklusjon av 

undersøkelser og at denne evalueres. 

• 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  
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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 og ferdigstille utredning barnevernsamarbeid med Balsfjord kommune 

 

Nytt tiltak som er foreslått:  

Opprettholde midlertidig 50 % stilling for 2021 som styrking for holde frister og lukke avvik 

jfr. pålegg fra Fylkesmannen i hht barnevernloven. 

 

Det konsekvensjusterte budsjettforslaget for barnevern har tatt inn nye kostander som vi vet 

vil komme i 2021. Gjennom ny organisering til en familieenhet kan kostnadsbildet endre seg 

på grunn av nye samarbeidsformer innad i familieenheten. 

 

10. Storfjord språksenter 
  
Storfjord språksenter er lokalisert i Nordkalottsenteret Skibotn. 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.  

 

Bemanning: 2,8 faste stillinger 

 

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 opplæring av 

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. 

 

181



13. Eksterne samarbeidsavtaler under kap.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 Lásságámmi  

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 som justeres årlig Kvensk kulturkompetanse 

Felles regionkontor for 

grunnskoler, VO og 

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.  

 

Pr. innbygger. 

Museum for Nord Troms  

Den læstadianske 

menighet 

Årlig i 

budsjettvedtak 

Driftstilskudd Bedehuskapellet 

kr. 50 000 pr. år 

Kirkelige handlinger 
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Vedlegg: 

HANDLINGSPLAN KOMMUNEDELPLAN FOR OPPVEKST 
 

 Hva  Ansvar 2020 2121 2222 2023 

 
 
God 
utdanning 

Barnehageplass til alle som 
trenger det 

Drift- 
budsjett 

Oppvekst 0 0 0 0 

PC/nettbrett til alle elever 
(utskifting hvert femte år) 

Investe-
ring 

IT/ 
oppvekst 

  1000000  

Årlig brukerundersøkelse Drift Oppvekst 0 0 0 0 

Beholde «lærer på topp»-
ordningen 

Drift Oppvekst 600 000 600 000 600 000 600 000 

Utarbeidelse av kulturminneplan 
til bruk i opplæring (ekstern 
finansiering) 

Drift Oppvekst     

Planmessig vedlikehold av skole- 
og barnehagebygg 

Inv. Drift 1.000.000    

 
 
Medbeste
mmelse 

Doble budsjettet til Storfjord 
ungdomsråd 

Drift Kommune
styret 

40 000 40 000 40 000 40 000 

Etablere SFO-råd Drift Oppvekst 0 0 0 0 

Barna- og ungdommens 
kommunestyremøte 

Drift Ordfører 5 000  5 000  

 
 
 
God 
omsorg 

       

Få på plass veilys hvor det 
mangler 

Inv. Drift 1.500.000    

Tverrfaglig samarbeid om 
barnekonvensjonen skal 
videreføres (sjumilssteget) 

Drift Oppvekst- 
og 
kulturetate
n 

0 0 0 0 

 
 
En aktiv 
fritid 

Kurs på fritidsklubbene Drift Fritidsklub
bene 

50 000    

Øke tilskudd til frivillige lag og 
foreninger 

Drift Kommune
styret 

100 000 100 000 100 000 100 000 

Gratis fritidsklubb Drift Forebygge
nde 

 30 000 30 000 30 000 

Aktivitetspott til elevrådene Drift Rektorene 20 000 20 000 20 000 20 000 

Markedsføring av utstyrssentralen Drift Fysio/bibli
otek 

0 0 0 0 

Introduksjonstilbud barnehager 
for rekruttering til kulturskolen 

Drift Kulturskol
en 

10 000 10 0000 10 000 10 000 

Arbeide for samarbeid mellom 
lag og foreninger i hele 
kommunen 

Drift Ordfører 0 0 0 0 

Prøveordning «Varmlunsj på 
skolen» 

Drift Rektor  1.000.00
0 

  

Kurse elever og ansatte i nettvett 
årlig 

Drift Oppvekst- 
og 
kulturetate
n 

20 000 20 000 20 000 20 000 

Kurset foreldre/foresatte i 
nettvett årlig 

Drift Oppvekst- 
og 
kulturetate
n 

20 000 20 000 20 000 20 000 

Ungdomskontakt gjøres til en 
fast ordning 

Drift Forebygge
nde 
avdeling 

   700 000 

 
En trygg 
oppvekst 

Videreføre prosjektet 
«inkluderende barnehage- og 
skolemiljø» (IBS) 

Drift Oppvekst- 
og 
kulturetate
n 

50 000 50 000 50 000 50 000 
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Fritidskontakt til utsatte barn Drift Forebygge
nde 
tjeneste 

50 000 50 000 50 000 50 000 

Rapportere på psykososialt 
skolemiljø på hvert 
levekårsutvalgsmøte 

Drift Oppvekst- 
og 
kultursjef 

0 0 0 0 

Flytting av musikkbingen på 
Hatteng 

Drift Drift 50 000    

Avklare ansvarsforhold knyttet til 
barn og unge på tvers av tjenester 

Drift Rådmann     

Samarbeid med 
barnevernsproffene og 
forandringsfabrikken 

Drift Barnevern
et 

50 000    

 
 Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 11.12.2019  

 

1.Storfjord kommunestyre vedtar vedlagte kommunedelplan «Strategisk oppvekstplan for Storfjord kommune 

2020-23»  

2.Tiltak i handlingsdelen, drift og investering, behandles i årlige budsjettprosesser. 

 

Nye tiltak Oppvekst og kulturetaten. 

Tekst til tiltakene ligger i ARENA – Velg rapport for tiltak 

 

 
 

Tiltak som er tatt med i rådmannens innstilling er haket av ytterste kolonne. 
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Helse og omsorg 
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1.0 Ny organisering Helse- og omsorg  

Kapitlet har en ramme for 2021 på kr 72 180 652. 

 

Helse- og omsorg trer inn i en ny organisering fra og med 01.01.21. Hensikten med ny 

organisering er blant annet effektivisering av drift, samle fagkompetanse og helhetlige 

tjenester.  

 

 

2.0. Mål for helse- og omsorg 

Målene 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 skal få helhetlige og koordinerte helse- og omsorgstjenester 
➢ Innbyggerne i Storfjord skal kunne bo i egen bolig så lenge det er hensiktsmessig og 

forsvarlig 
➢ Følge BEON, prinsippet for omsorg på riktig tjenestenivå (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  
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➢ Implementering av Stortingsmelding «Leve hele livet» og KS` satsning på «Gode 
pasientforløp» 

➢ Videreutvikle tverrfaglig- og tverretatlig innsats for barn og unge gjennom 
Sjumilssteget 

 

 

 

2.1. Omsorgstrappa 

 
Omsorgstrappa pr. 2020 gir i grove trekk et blide på måloppnåelsen i Helse- og omsorg.  

 

 

 
 

Et hvert trinn i omsorgstrappa har betydning, både for riktig oppfølging/behandling av 

pasienten og for kommuneøkonomien. Eks dersom det er vesentlige mangler i deler av trappa 

– kan det medføre at det må gis tjenester på et for høyt og kostbart nivå. 
 

3.0.  Forhold som har betydning for budsjett 2021 

 

Regjeringen foreslår å økning som en engangsbevilgning til: 
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• habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge pga smitteverntiltak forbindelse 

med covid-19 har gitt økt belastning for pårørende av barn- og unge med nedsatt 

funksjonsevne   

 

Saker med særskilt fordeling i 2021 

• tilskudd til fastleger  

• merutgifter knyttet til utvidet aldersgrense for rett til ettervern i barnevernet (fra 23-25 

år)  

 

Annet 

• kr 200 000 - reduksjon i tilskudd ressurskrevende tjenester i 2021 for Storfjord 

 

 

4.0.  Sentrale utviklingstrekk 
 

 

Samhandlingsreformen skal bidra til at det blir bedre folkehelse og bedre helse- og 

omsorgstjenester på en bærekraftig måte, strategien er fremdeles: 

 

• Forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre 

• Økt satsning på forebyggende tiltak rettet mot barn og unge  

• 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  

• Utviklingstrekk og framskrivninger tyder på at morgendagens brukere blir flere enn 

før, de vil være i alle aldersgrupper og ha et mer sammensatt og komplisert 

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 

• Nasjonal opptrappingsplan på rusfeltet, angir en styrkning av hele rusfeltet  

• Innføring av pakkeforløp i kommunal psykisk helse og rustjeneste 

• Endringen i lov om psykisk helsevern medfører at 

➢ terskelen for tvangsinnleggelse og behandling er blitt høyere  

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

syke pasienter 
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4.1. Befolkningsframskriving i Storfjord 

 

Framskrevet folkemengde pr.  1. januar 2020  

 

 

4.2. Utfordringer i Storfjord 
 

Befolkningsframskriving  

 

➢ Nedgang i antall barn, unge og voksne i yrkesaktiv alder  

➢ Økning i aldersgruppa 67-89 samt en betydelig økning aldersgruppa 90 år og eldre  

 

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 

➢ 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  
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Strukturelle utfordringer  

 

➢ Helse- og omsorg skal over i ny organisering fra og med 01.01.21. Målet er blant 

annet å dreie tjenesten ytterligere fra institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg, 

samle kompetanse og utnytte de samlede ressurser best mulig slik at kommunen blir 

bedre rustet til å håndtere dagens og framtidens utfordringer. 

 

➢ Etablering av nattjeneste. I løpet av 2021 vil Helse og omsorg forsøke ut en løsning 

med samarbeid mellom to heldøgnstilbud for å ivareta betjeningen av 

trygghetsalarmer på natt. Forsøksordningen med nattjeneste retter seg i hovedsak mot 

å betjene omsorgsboligene på natt, men det vil også bli forsøkt å yte bistand til brukere 

i egne hjem så langt det lar seg gjøre. Det er nødvendig å gjøre fortløpende 

vurderinger med denne ordningen for å se hvor mye ressurser som faktisk kreves for å 

håndtere trygghetsalarmene. Med bakgrunn i at nattjeneste er et nytt tiltak for 

kommunen er det nødvendig å bruke det kommende året til å gjøre erfaringer, og 

komme med nye vurderinger neste budsjettår.  

 

 

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   

 

Samhandlingsreformen fører i tillegg til en oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten til 

kommunehelsetjenesten. I og med at pasienten ikke er ferdigbehandlet ved utskrivning, 

medfører dette økt krav til kompetanse i helse- og omsorgstjenesten. Det er derfor nødvendig 

å ha et konstant fokus på rekruttering av kompetent personell og på kompetansehevingstiltak 

for ansatte.  

 

 

 

4.3. Status byggeprosjekter  
 

• Oppgradering sykehjemmet ferdigstilles desember 2020 med 7 nye plasser 

• 2 x 6 omsorgsboliger for eldre, samt 1 avlastningsplass i hver bolig i Skibotn og på 

Hatteng ferdigstilles sen høst 2020  

• 3 heldøgnsomsorgsboliger for psykisk helse/rus samt en akutt leilighet på Hatteng 

ferdigstilt mars 2020 

• Barne- og avlastningsbolig med 4 plasser i Skibotn ferdigstilt oktober 2020 
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4.4. KOSTRA- tall Storfjord 

Helse- og omsorg 

 

 

 

 

 

 

Nøkkeltall 

Storfjord Storfjord Storfjord 

Kostragr. 
06 

Landet 
u/Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Utgifter kommunale helse- og oms.tjenester per 
innbygger (kr) 39 133 40 533 46 599 52 809 28 772 

Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger  535,2 555,5 611,4 562,8 313,7 

Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent  
av kommunens samlede netto drifts (%) 33,8 35,0 35,2 36,7 32,4 

Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten  
m/ helseutdanning (%) 76,4 75,9 72,4 73,3 77,7 

Årsverk per bruker av omsorgstjenester  0,65 0,65 0,74 0,67 0,58 

Andel innbyggere 80 år og over som bruker 
 hjemmetjenester (%) 35,4 38,4 36,4 34,7 30,3 

Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (%) 53,6 52,4 49,2 35,1 47,9 

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere  
på sykehjem (%) 13,4 15,1 13,6 15,9 11,9 

Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (%) 100 100 100 90,5 91 

Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)* 4 729 4 845 5 466 4 143 3 842 

Andel private institusjonsplasser (prosent) 0 0 0 0 5,5 

Legetimer per uke per beboer i sykehjem  0,50 0,47 0,50 0,43 0,56 

Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (%) 0 0 0 0,38 0,69 

Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i % av 
kommunens samlede netto driftsutgifter  5 5 5,2 6,4 5 

Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere  16,2 21,2 21,3 19,3 11,5 

Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere  9,7 11,4 9,8 13,1 9,7 

Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten  
per 10 000 innbyggere 0-20 år  38 38,1 39,3 48,1 44,1 

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker  
etter hjemkomst (prosent)        84,6 66,7 100 86,4 93,4 

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

191



 

Psykisk helse- og rus 

 

Nøkkeltall 

Storfjord  Kostragr 06 
Landet  
u/Oslo 

2019 2019 2019 

Brutto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer 
 pr. innb. 18-66 år (kr) 1 778,8 297,5 635 

Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer 
 pr. innb. 18-66 år (kr) 1 219,4 169,7 542,3 

Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med 
rusproblemer % 17,7 4,1 13,9 

Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere  15,9 7,1 4,9 

Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk 
helsearbeid  
per 10 000 innbyggere (helse og sosial)  25,2 12 9 

Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid  
per 10 000 innbyggere (helse og sosial)  14,2 5 3,2 
 

Nøkkeltall for psykisk helse og rus er en ny registrering i KOSTRA. For Storfjord viser nøkkeltallene et 

unormalt høyt kostnadsnivå. Årsaken til dette er feil i innrapporteringen, dette er rettet opp slik at rapporteringen 

for 2020 vil bli korrekt. 

 

Kommentarer til KOSTRA-tall  

 

Nettokostnadsnivå for Helse- og omsorgstjenester i Storfjord kommune ligger lavere enn 

sammenlignbare kommuner, dvs kostragruppe 6. For øvrig er det også avdekket feilføringer i 

mht til registrering av kostnader internt i kommunen som i 2020 vil bli rettet opp. 

 

5.0. 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 på sikt 

utvides med egen 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.  

 

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». 
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6.0. Tiltak 2021-2024  

 

Foreslåtte tiltak som er lagt inn i Rådmannens budsjettforslag: 

1.3 Helse- og omsorg  

 

2021 2022 2023 2024 

Nedtak:     

Bilavtale – ny leasingavtale  -216 000  -216 000  -216 000  -216 000  

Samarbeid Balsfjord -   Jordmortjenesten  -50 000  -50 000  -50 000  -50 000  

Nedtak tilskudd -70 000 -70 000 -70 000 -70 000 

Nedtak Omsorgen for utviklingshemmede 

- omsorgslønn  

- overtid 

- annen ekstrahjelp 

- kjøp fra andre  

- 40 % stilling  

 

-100 000 

- 50 000 

- 50 000 

- 200 000 

- 205 000 

 

-100 000 

- 50 000 

- 50 000 

- 200 000 

- 205 000 

 

-100 000 

- 50 000 

- 50 000 

- 200 000 

- 205 000 

 

-100 000 

- 50 000 

- 50 000 

- 200 000 

- 205 000 

Skibotn avlastning 10 % stilling  -51 000 -51 000 -51 000 -51 000 

Nedtak fritidskontakt  -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 

Kjøp av tjenester – ressurskrevende tjenester -1 700 000  -1 700 000  -1 700 000  -1 700 000  

Nedtak Prosjektstilling Ungdomskontakt  -291 568 -401 568   

Nedtak Prosjektstilling Erfaringskonsulent  -144 555 -199 555   

Nedtak 40 % stilling Omsorgen for 

utviklingshemmede 

-154 000 -205 000 -205 000 -205 000 

Nedtak ekstrahjelp tilsvarende 10 % stilling 

Omsorgen for utv.hem 

-51 000 -51 000 -51 000 -51 000 

Nedtak Valmuen 50 % stilling Arbeidsleder  -204 000 -255 000 -255 000 -255 000 

Nedtak 20 % stilling Valmuen – Møteplass for eldre  -76 500 -102 000 -102 000 -102 000 

Nedtak omsorgslønn tilsvarende 50 % stilling 

hjemmesykepleie  

-142 000 -142 000 -142 000 -142 000 

Total nedtak  3 835 623 4 128 123 3 527 000 3 527 000 

     

Økning i budsjett     

Barnevern – økte driftskostnader  447 400 447 400 447 400 447 400 

Nattevakt – tiltak hjemmetjenesten  1 041 193    

Total økning 1 488 593 447 400 447 400 447 400 

     

Omgjøring av ulike stillingsressurser til      

100 % stilling saksbehandlerstilling  

  40 % stilling kvalitetsutvikler sykehjem 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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Tiltak som ikke er tatt inn i Rådmannens budsjettforslag:  

1.3 Helse- og omsorg  

 

2021 2022 2023 2024 

Videreføring- styrking hjemmetjenesten 1,4 årsverk  912 729    

Nedtak 40 % stilling demenssykepleier  -285 000 -285 000 -285 000 -285 000 

Nedtak 40 % stilling kreftsykepleier -285 000 -285 000 -285 000 -285 000 

Nedtak 3 sykehjemsplasser -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 

Nedtak 80 % stilling psykisk helse- og rus - 406 500 -542 000 -542 000 -542 000 

Nedtak 100 % stilling Sykehjem -  384 000 -514 000 -514 000 -514 000 

Nedtak 50 % stilling hjemmehjelp - 183 000 -244 000 -244 000 -244 000 

Videreføring av tiltak barnevern midlertidig styrking 

50 % stilling fra 2020 

290 000    

Barnevern Økte driftsutgifter 728 579  591 579 591 579 591 579 

 

 

Hatteng, 18.11.20 

 

Anne-Lena Dreyer                Ann Monica Wingstad  
- avdelingsleder-   - avdelingsleder- 
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Miljø, drifts- og beredskapsetaten, Kap. 1.6 
og 1.7 
_________________________________ 
 

Kapitlene har en ramme for 2021 på til sammen kr 18 578 769. 

 

 

1. Generelle og gjennomgående mål for Miljø, drift- og beredskapsetaten 

• 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 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 målrettet med HMS og sykefravær. 

 

 

2. Status 

 
Måloppnåelse for 2020 for plan- og driftsetaten er etter det vi opplever god. Målfokuset her er stort 

sett 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 2021 heller ikke lagt opp til 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. 

I 2020 har vi fortsatt med interkommunal kursing. Denne gangen med en kursdag innen innkjøp. Som 

året før var det Halti som koordinerte dette. Kurset ble arrangert på rådhuset i Kåfjord. 
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Organisering av miljø, plan- og driftsetaten (2020) 

 
Stillingshjemmel nestleder flyttes over til Utvikling sammen med plan, byggsak, fradeling og 

oppmåling fra 2021. 

 

3. Hovedutfordringer 
 

Hovedutfordringene i miljø, drifts- og beredskapsetaten er å ivareta investert kapital innenfor bygg og 

anlegg. Det har de siste årene blitt gjort en kartlegging av teknisk status for alle kommunale bygg. 

Avvikene her, og kostanden med oppgradering, ble tatt inn i investeringsbudsjettet og arbeidet her er 

startet. Dette er foreslått videreført også i 2021. Det er gjort myr de siste årene, men det er en del som 

fortsatt gjenstår.  

  

Det er viktig at vi fortsetter fokuset på de utfordringene som ligger foran oss i forhold til etterslepet på 

vedlikehold på kommunale bygg og anlegg. Derfor må også driftsbudsjettet på sikt oppjusteres 

gjennom økte rammer. Det er de siste 5 årene ikke lagt til grunn noen økninger i driftsbudsjettet. Vi 

har tatt inn de nye byggene, men eksisterende bygg har fortsatt uendret vedlikeholdsbudsjett.  

 

Etaten har et bredt spekter av arbeidsoppgaver. Vi kan nevne midlertidige kartforretninger, 

arealplaner, reguleringsplaner, vann og avløp, vedlikehold, kommunale bygg, kommunale veier, 

kommunale avgifter, prosjektstyring, investeringer, renholdstjenester, vaktmestertjenester, brann, 

beredskap, etc. I forbindelse med ny organisering og overføring av flere fagområder til 

utviklingsetaten, så er det i budsjettet tatt høyde for at mest mulig av planarbeid gjennomføres i egen 

regi. Dette gjelder bl.a. grunneier avklaringer på Kvesmenes og utarbeidelse av planforslag slik at 

dette er ferdig, slik at kommunen kan utnytte steinmasser ved evt bygging av tunnel. 

 

Etaten er i mange sammenhenger kommunens «ansikt utad», og skal bidra for å tilrettelegge for 

utvikling i kommunen. Vi håndhever mange særlover og forskrifter som i sin konsekvens har stor 

innflytelse på folks hverdag. Etaten 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.  

 

Samhandling med andre etater blir veldig viktig i årene som kommer hvis man skal klare å skape vekst 

i vår kommune.  
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4. Rådmannens budsjettforslag for Miljø, drifts og beredskapsetaten 
 

4.1 – Hovedoversikt driftsbudsjett 2021 
Driftsbudsjettet, kapittel 1.6 og 1.7, ligger som eget vedlegg. 

 

4.2 Nye tiltak som er tatt med i rådmannens budsjettforslag 

  
Tiltakene som er beregnet for 2021 og resten av planperioden ligger som eget vedlegg 

 

4.2 Nye tiltak som er tatt med i rådmannens budsjettforslag  
 

 2021 
Forslått 
tatt med 

Kapittel 1,6 som gir netto reduserte kostnader      -8 000  

Arbeidstøy brann og redning 3 sett     30 000 x 

Treningsutstyr brann og redning     45 000 x 

Uniform/kjeledresser brann og redning (sommerbruk)     57 000 x 

Økte kostnader sandstrøing   100 000  

Økte utgifter lønn utrykning/beredskap   150 000 x 

Innleid snøbrøyting    400 000  

Vakant ingeniørstilling 6 måneder -440 000 x 

Overflatevann Skibotn   150 000 x 

 
Ingeniørstilling 100% har stått vakant siden 1.8.2020 i påvente av omorganisering/oppgavefordeling 

mellom drift og utviklingsetaten. Konsekvensene i fortsettelsen av dette er at vi ikke klarer å redusere 

etterslepet på oppgaver generelt. Det er ikke ressurser til å prioritere miljøfokuset som kommunestyret 

ønsker å prioritere. I tillegg har en valgt å ikke videreføre arbeidsavtaler med «ingeniør pensjonister» 

utover 1.12.2020. 

 

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 er sluttført i 2019. Dette i henhold til vedtatt 

asfalteringsplan. Dette var et investeringstiltak. I driftsbudsjettet er rammene videreført som tidligere 

år, men samtidig er en del av kommunalt vedlikehold forskjøvet ut i tid. 

 

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 til Stubbeng. Vannbehandlingsanleggene ble 

oppgradert i 2018 -2019, der alle UV-anleggene er byttet ut. Det er installert nye filtre samt nødklor 

anlegg. I tillegg er det installert SD anlegg (sentral driftskontroll) på VA-installasjonene.  

 

Våre ansatte har også i 2020 vært på mange utrykninger knyttet til lekkasjer på rørnettet. Det er også 

mange utrykninger på tett avløp. Frostproblematikken var ikke så omfattende som i 2018 og 2020 kan 

betraktes som et normalår. Behovet for vedlikehold spesielt på Vestersia må videreføres i 2021. 
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Det er utarbeidet en ROS-analyse for vannverkene våre, samt en beredskapsplan som dekker denne 

analysen. Det er også utarbeidet en rutinebeskrivelse for anleggene. Disse 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 svært godt. I tillegg varsles 

det gjennom facebook, nettsider og direktevarsling til helseinstitusjoner og hjemmetjenesten. 

 

Avgiftsnivået for vann og avløp (VA): 

Gebyrene vil måtte bli økt fra 2020 til 2021 da en må ta hensyn til prisvekst samt fortsatt store 

investeringer som er gjort og gjøres på VA-nettet i 2020. Avgiftene utregnes i henhold til selvkost. I 

investeringsplanen for perioden 2021-2024 er det fortsatt flere store 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 er i 2020 bygd nye boliger, som vil kreve kommunale tjenester.  

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 lagt frem 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 fortsatt at en pr. i dag ikke har nok vaktmestre til å ivareta det forebyggende 

vedlikeholdet. Vi klarer rett og slett ikke å «nå over» alle bygg og installasjoner. Her har etaten 

kalkulert med at det vil kreve tre nye stillinger for å kunne ha et tilfredsstillende forebyggende 

vedlikehold av eksisterende bygningsmasse. Problemstillingen ble lagt frem for kommunestyret ifm. 

status for etaten i april 2018. I 2020 har det bl.a. vært benyttet pensjonister for å foreta en del 

vedlikehold, men disse arbeidsavtalene er ikke forlenget utover 1.11.20 av budsjettmessige hensyn. 

  

5.4 Fradeling og Oppmåling  

Det har blitt jobbet godt med oppmåling også i 2019, og vi var godt 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. Nytt kommunenummer er innført som medførte mye arbeid for 

kommunene. Dette arbeidet med dette er avsluttet.  

 

5.5 Planlegging 

Storfjord kommune har flere planer under utarbeiding. Arbeidet med samfunnsplan er avsluttet og 

denne er vedtatt i kommunestyret. I første styringssår for det nye kommunestyre skal planstrategien 

legges frem.  

 

Ellers har vi flere reguleringsplaner som er under oppstart og er undere arbeid.  

Vi nevner: 

- Skibotn kai/Skibotn industriområde  

- Avløpsrenseanlegg Kvalberg 

- Sentrumsplan Oteren 

- Sentrumsplan Hatteng 

- Boligfelt Skoleveien Skibotn 

- Lagune på Avfallsservice anlegg i Skibotndalen (kjøres av Avfallsservice). 

- Scooterløyper 
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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.  
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År Dekningsgrad 

2013 75,9 % 

2014 99,2 % 

2015 96,6 % 

2016 103,5 % 

2017 82,40 % 

2018 107,3% 

2019 68,30% 

 

Som tabellen ovenfor viser har vi de siste årene vært noenlunde i balanse vedr. selvkost på feiing 

unntatt 2019. 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. Ut ifra dekningsgrad 

2019 bør feieavgiften økes til selvkost. 

 

6. Investeringsprogrammet for 2021 - 2024  
Fullstendig versjon av investeringsprogrammet er vedlagt. Samlet under er de største 

tiltakene/prosjektene som er ny i 2021, men en del av tiltakene som er startet/ligger i 

investeringsbudsjettet fra økonomiplanperioden 2020 - 2023 bl.a.VA Hatteng/Oldersletta 

 

Prosjekt 2021 

Olderelv camping avløpsanlegg 2 000 000 

Oppgradering vannledning Vestersia    500 000 

Renovere høydebasseng Skibotn    250 000 

Hatteng skole - oppgradering /utvidelse SFO og lærerværelse 2 600 000 

Brannstasjon Hatteng – ren og skitten sone 4 500 000 

Oppmålingsutstyr    150 000 

Inventar barnehager og skoler    200 000 

Læremiddelpakker    200 000 

 

Det er mange prosjekter også i 2021. De største følger med over fra 2020 blant annet fase 2 VA. Som 

vedlegg til tekstdelen ligger en oversikt over alle investeringsprosjekter som ligger inne i 

investeringsprogrammet for 2021-2024.   

 

Øistein Nilsen 

Fung. 

Plan- og driftssjef 

29. oktober 2020 
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Kapittel 1.6 

UTVIKLINGSETATEN 
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1. Bakgrunn  

 
Kommunestyret vedtok i juni 2020 kommuneplanens samfunnsdel for 2020-2032, med et 

uttalt fokus på utvikling. Tre prioriterte satsingsområder for samfunnsutviklingen framover 

mot 2032 er: 

• Næringsutvikling,  

• Bolyst, og  

• Kultur/frivillighet og friluftsliv.  

 

Til hvert satsningsområde er det knyttet hovedmål, flere delmål med tilhørende strategier.  

 

2. Visjon og gjennomgående hensyn for utviklingsarbeidet 
 

Storfjord kommune har et innarbeidet slagord/motto: «Mangfold styrker». Visjonen har en 

historisk forankring, men er også i tråd med dagens samfunnsverdier om likeverd. 

 

Gjennomgående hensyn er viktig på alle styringsnivåer og omfatter planlegging og tverrfaglig 

samarbeid på tvers av satsings- og forvaltningsnivåer og må tas hensyn til i all planlegging. 

Av gjennomgående hensyn har Storfjord kommune valgt folkehelse, klima/miljø og 

likestilling som de mest relevante temaer å følge opp i den kommunale planleggingen. Valgte 

temaer fanger opp mange av FNs bærekraftmål, nasjonale forventninger og regionale hensyn. 

 

 

3. Innsatsområder 
 

Innledning 

 

Det er befolkningssammensetningen som utgjør den største utfordringen for Storfjord-

samfunnet. De 10 siste årene har det samlet sett vært fødselsunderskudd. For å stanse 

befolkningsreduksjonen eller øke antallet personer, er Storfjord kommune avhengig av at flere 

flytter inn enn ut av kommunen. Folk velger bosted ut ifra sine ønsker, særlig innenfor 

rammene av bolig- og arbeidsmarkedet, men også i forhold til sosiale arenaer og 

fritidsmuligheter.  

 

Storfjord kommune har i kommuneplanens samfunnsdel valgt 3 «hovedpilarer» for å gjøre 

Storfjord mere attraktiv som tilflyttingskommune: Næringsutvikling, bolyst, og 

kultur/frivillighet/friluftsliv. Alle satsingsområdene gjengis ordrett med sine hovedmål 

nedenfor. 

 

Høsten 2020 har det vært arbeidet med å omsette hovedmål og delmål i samfunnsplanen til 

mere konkrete tiltak. Arbeidet har resultert i vel 100 tiltak på de tre prioriterte 

satsingsområdene. Tiltakene er ikke gjensidig utelukkende på de tre områdene, men griper inn 

i hverandre på ulike måter og i ulik grad. Tiltakene skal systematiseres og konkretiseres i 

2021.  

 

Handlingsplan vil legges fram som egen sak til kommunestyret.  
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3.1 Næringsutvikling 
 

 

Hovedmål 

Storfjord skal fremme en inkluderende og bærekraftig næringsutvikling og bidra til 

innovasjon. 

 

 

3.2 Bolyst 
 

Hovedmål  

Storfjord kommune skal fremme trygge og gode oppvekstforhold for barn og unge, herunder 

legge til rette for gode familieforhold gjennom mange fritidsmuligheter, trygge nærmiljø og 

barnehage- og skoletilbud av høy kvalitet.  
 
 

3.3 Kultur, frivillighet og friluftsliv 
 

Hovedmål  

Ivareta vår historiske kulturarv og identitet med grunnlag i norsk, samisk og kvensk 

kulturhistorie, legge til rette for aktivitetsutfoldelse innen kultur, idrett og friluftsliv og 

stimulere det frivillige organisasjonslivet som arena for trivsel og engasjement.    

 
 

4. Organisering og finansiering 
 

Beskrivelse av Utviklingsetaten og bemanningsoversikt 

Administrasjonen i Storfjord kommune er organisert etter etatsmodellen og ledes av egen 

etatsjef.  

 

Planens samfunnsdel fremhever bl.a. at den administrative organiseringen skal gjenspeile de 

mål, tjenester og tiltak som er viktig for ønsket samfunnsutvikling. For å oppfylle ønsket 

samfunnsutvikling er det igangsatt oppbygging av en ny utviklingsetat som skal være operativ 

fra 1.januar 2021. Hensikten er å ta et tydeligere grep om rollen som samfunnsutvikler. Per 

2020 er mange fagområder spredt på flere avdelinger og etater. Det presiseres at det drives et 

utstrakt utviklingsarbeid i kommunen og i etatene pr i dag. Utviklingsetaten skal imidlertid 

bidra til mer samhandling og et koordinert og samlet fokus på å levere i tråd med 

prioriteringene i Samfunnsplanen.  

 

Fra 1.januar 2021 er følgende fagområder angitt nedenfor samlet i Utviklingsetaten:  

 

Plan/oppmåling/byggesak/fradeling: 

Fra 1.januar 2021 vil tjenesten være lokalisert i den nye Utviklingsetaten.  
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Bibliotektjenesten: 

Tjenesten utgjør pr i dag 80% stilling og overføres til Utviklingsetaten. 

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.  

Grensetjenesten: 

Nordkalottens Grensetjeneste er en grenseregional informasjons- og veiledningstjeneste med 

kontor i Torneå/Haparanda og Skibotn. Grensetjenesten eies av Nordkalottrådet med 

finansiering fra Nordisk Ministerråd og delvis som interregprosjekt. I tillegg har NAV en 

stilling som er knyttet til tjenesten. Fast finansiering til drift av Nordkalottens grensetjeneste, 

på lik linje med øvrige nordiske grensetjenester, er kritisk viktig og følges opp hovedsakelig 

via Nordkalottrådet. 

Kulturkontoret: 

Fra 1.januar er kulturkontoret overført til Utviklingsetaten. Hovedansvarsområder for 

kulturkontoret er bl.a. driftstilskudd og anleggstilskudd til lag og foreninger, tilrettelegging 

for friluftsliv og fysisk aktivitet, kulturminner, stedsnavn og museer og UKM.  

Storfjord Menighetsråd/fellesråd / Kirke: 

Budsjettansvaret for Storfjord Menighetsråd/fellesråd / overføring kirke ligger fram til 

31.desember 2020 under Oppvekst- og kulturetaten. Fra 1.januar er 

Menighetsrådet/fellesrådet / kirke flyttet til Utviklingsetaten.  

Menighetsrådets ønske/behov/forslag til overføring fra Storfjord kommune følger som 

vedlegg til budsjettet. 

Frivilligsentralen: 

Storfjord Frivilligsentral har ansvaret for fritidsklubber og ungdomsråd, og er engasjert i 

arbeidet med den kulturelle spaserstokken, møteplassene, barn og unge og oppfølging av 

frivillige lag og foreninger.  

Næring: 

Næringsenheten vil fra 1.januar 2021 i sin helhet være lokalisert i Utviklingsetaten. Dette 

gjelder 100% rådgiver innen jord, skog, fiske og utmark og 100% næringsrådgiverstilling. I 

tillegg 140% internasjonal koordinator. Rådgiverne arbeider utadrettet mot næringene i 

kommunen, samt med et bredt spekter av utviklingsoppgaver. 
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Stillinger: Årsverk:  

13,20 

Kommentar: 

Kommunalsjef  100%  

Biblioteksjef 80 % Foreslått tatt ned til 50% 

Fritidsklubb/Ungdomsklubb 2 x 30%  

Kulturkontoret 100 % 30 % utleid som 

sekretariatstøtte Lassagammi 

Nærings- og 

utviklingsrådgiver 

100%  

Landbruk, skog, utmark  100%  

Frivilligsentralen/ungdomsråd 60% Forslått tatt ned til 20% 

Ingeniør plan 100%  

Ingeniør oppmåling 100%  

Ingeniør byggesak/fradeling 100%  

Grensetjenesten, internasjonal 

rådgiver 

140%   

Storfjord språksenter 2 x 100% + 1 x 80%  

 

Organisering av utviklingsarbeidet og finansiering 

 

Alle de ovenfor nevnte fagområdene har med seg oppgaver som er spredt på flere avdelinger 

og etater. I tillegg har arbeidet høsten 2020 med å omsette hovedmålene og delmålene gitt vel 

100 tiltak.  Organisering av utviklingsarbeidet dreier seg om hvordan arbeidsprosesser skal 

settes sammen og hvordan IT-løsninger kan utnyttes. Dette består av prinsipper, metoder og 

modeller som til sammen beskriver dette i en helhet. Organiseringen av dette arbeidet vil 

finne sin endelige form i løpet av 2021.  

 

De konkrete tiltakene/oppgavene kan organiseres i linja, som i dag, og/eller organiseres som 

prosjekter. Dette betyr ledelse av den enkelte oppgave / det enkelte prosjekt, med den hensikt 

å levere ett eller flere produkter for realiseringen av del- og hovedmål. Flere av tiltakene vil 

kunne organiseres som programmer, dvs flere relaterte prosjekter og oppgaver knyttet til det 

enkelte satsingsområde eller relaterte områder.  

 

Endelig kan organiseringen av alle tiltak/prosjekter inngå i Utviklingsetatens totale portefølje. 

Porteføljen skal dekke de prosjektene, oppgavene og programmene som er nødvendige for å 

oppnå kommunens strategiske mål på de 3 «hovedpilarer»: næringsutvikling, bolyst og 

kultur/frivillighet/friluftsliv. Organiseringen vises som prinsippskisse nedenfor. 
  
 

206



 

 
 
Finansiering  

Utviklingsetaten skal ha en betydelig utadrettet virksomhet, både mot virkemiddelaktører og 

mot samarbeidspartnere lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det er et mål at 

Utviklingsetaten skal utløse betydelig merverdi/midler til gjennomføring av prosjekter basert 

på de 3 hovedpilarene i samfunnsplanen og øvrige oppgaver.    

 

 

Tiltaksoversikt budsjett 2021 

 

 
 

Tiltak som er tatt med i rådmannens innstilling er haket av ytterste kolonne. 
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Storfjord : Bevilgningsoversikt drift – Budsjett og økonomiplan 2021-2024 : Formannskapets innstilling 25112020 

Rapportmal: Bevilgningsoversikt drift A (Prisjusterte verdier) - 19. november 2020 kl 11.41 - Side  

 

Bevilgningsoversikt drift Regnskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 

 Storfjord        

Rammetilskudd  -98 050 279 -100 633 000 -100 198 000 -100 198 000 -100 198 000 -100 198 000 

Inntekts- og formuesskatt  -45 592 963 -46 067 000 -48 606 100 -48 606 100 -48 606 100 -48 606 100 

Eiendomsskatt  -6 634 164 -8 000 000 -9 000 000 -8 500 000 -8 500 000 -8 500 000 

Andre generelle driftsinntekter  -9 423 569 -7 437 800 -6 887 200 -6 887 200 -6 887 200 -6 887 200 

SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER  -159 700 975 -162 137 800 -164 691 300 -164 191 300 -164 191 300 -164 191 300 

Sum bevilgninger drift, netto  155 292 750 146 721 636 144 335 295 142 272 102 143 020 225 142 565 225 

Avskrivinger  15 895 298 13 271 400 19 370 512 19 370 512 19 370 512 19 370 512 

SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER  171 188 048 159 993 036 163 705 807 161 642 614 162 390 737 161 935 737 

BRUTTO DRIFTSRESULTAT  11 487 073 -2 144 764 -985 493 -2 548 686 -1 800 563 -2 255 563 

       

Renteinntekter  -1 744 704 -1 680 000 -1 520 000 -1 520 000 -1 520 000 -1 520 000 

Utbytter  -79 585 -70 000 -70 000 -70 000 -70 000 -70 000 

Renteutgifter  6 990 805 7 337 000 7 367 000 7 392 000 7 554 000 7 499 000 

Avdrag på lån  10 854 515 10 821 000 11 663 000 12 063 000 12 463 000 12 463 000 

NETTO FINANSUTGIFTER  16 021 031 16 408 000 17 440 000 17 865 000 18 427 000 18 372 000 

Motpost avskrivinger  -15 895 300 -13 271 400 -19 370 512 -19 370 512 -19 370 512 -19 370 512 

NETTO DRIFTSRESULTAT  11 612 804 991 836 -2 916 005 -4 054 198 -2 744 075 -3 254 075 

       

Overføring til investering  0 0 0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av bundne 

fond  

-331 234 -311 648 0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av 

disposisjonsfond  

-10 004 541 -680 188 2 916 005 4 054 198 2 744 075 3 254 075 

SUM DISPONERINGERELLER DEKNING 

AV NETTO DRIFTSRESULTAT  

-10 335 775 -991 836 2 916 005 4 054 198 2 744 075 3 254 075 

FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR  25 0 0 0 0 0 
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Storfjord : Økonomiske rapporter – Budsjett og økonomiplan 2021-2024 : Formannskapets innstilling 25112020 

Rapportmal: Netto utgift (Prisjusterte verdier) - 19. november 2020 kl 11.53 - Side  

 

- 

Rammer områder Regnskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 

- 

 1,0 Politikk            2 389 571 2 851 062 3 066 177 2 886 177 3 086 177 2 886 177 

- 

 1,1 Sentraladministrasjonen            16 013 226 14 896 827 13 666 265 13 822 265 13 822 265 13 822 265 

- 

 1,2 Oppvekst            43 340 232 42 567 828 43 419 437 42 638 537 42 776 537 42 426 537 

- 

 1,3 Helse pleie og omsorg            74 457 200 73 578 358 72 180 652 70 846 959 71 448 082 71 448 082 

- 

 1,5 Konsesjonskraft            -4 638 369 -4 182 041 -3 786 614 -3 918 614 -4 214 614 -4 214 614 

- 

 1,6 Miljø, drifts- og beredskap, Utvikling            16 150 861 13 405 622 11 617 201 11 676 687 11 681 687 11 676 687 

- 

 1,7 Miljø, drifts- og beredskap- bygg            8 740 286 8 770 384 6 961 568 6 961 568 6 961 568 6 961 568 

- 

 1,9 Finans            -156 452 982 -151 888 040 -147 124 686 -144 913 579 -145 561 702 -145 006 702 
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Storfjord : Bevilgningsoversikt Investering – Budsjett og økonomiplan 2021-2024 

Rapportmal: Bevilgningsoversikt investering A (Prisjusterte verdier) - 19. november 2020 kl 12.02 - Side  

 

Beskrivelse Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 

 Storfjord      

Investeringer i varige driftsmidler   14 250 000 30 000 000 25 680 000 27 700 000 

Tilskudd til andres investeringer  0 0 0 0 

Investeringer i aksjer og andeler i 

selskaper  

642 989 650 000 650 000 650 000 

Utlån av egne midler  0 0 0 0 

Avdrag på lån  0 0 0 0 

SUM INVESTERINGSUTGIFTER  14 892 989 30 650 000 26 330 000 28 350 000 

     

Kompensasjon for merverdiavgift  -2 150 000 0 0 0 

Tilskudd fra andre  0 0 0 0 

Salg av varige driftsmidler  -642 989 -650 000 -650 000 -650 000 

Salg av finansielle anleggsmidler  0 0 0 0 

Utdeling fra selskaper  0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån av egne midler  0 0 0 0 

Bruk av lån  -12 100 000 -30 000 000 -25 680 000 -27 700 000 

SUM INVESTERINGSINNTEKTER  -14 892 989 -30 650 000 -26 330 000 -28 350 000 

     

Videreutlån  8 000 000 0 0 0 

Bruk av lån til videreutlån  -8 000 000 0 0 0 

Avdrag på lån til videreutlån  0 0 0 0 

Mottatte avdrag på videreutlån   0 0 0 0 

NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN  0 0 0 0 

Overføring fra drift  0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av bundne  

investeringsfond  

0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet  

investeringsfond  

0 0 0 0 

Dekning av tidligere års udekket beløp   0 0 0 0 

Sum overføring fra drift og netto 

avsetninger   

0 0 0 0 

Fremført til inndekning i senere år udekket 

beløp   

0 0 0 0 
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Storfjord : Økonomisk oversikt drift - Budsjett og økonomiplan 2021-2024: Formannskapets innstilling 25112020 

Rapportmal: Økonomisk oversikt drift (Prisjusterte verdier) - 19. november 2020 kl 12.18 - Side  

 

Beskrivelse Regnskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 

 Storfjord        

Rammetilskudd  -98 050 279 -100 633 000 -100 198 000 -100 198 000 -100 198 000 -100 198 000 

Inntekts- og formuesskatt  -45 592 963 -46 067 000 -48 606 100 -48 606 100 -48 606 100 -48 606 100 

Eiendomsskatt  -6 634 164 -8 000 000 -9 000 000 -8 500 000 -8 500 000 -8 500 000 

Andre skatteinntekter  -7 606 784 -7 100 000 -6 787 200 -6 787 200 -6 787 200 -6 787 200 

Andre overføringer og tilskudd fra staten  -1 816 785 -337 800 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 

Overføringer og tilskudd fra andre  -38 839 919 -27 401 885 -22 238 521 -21 802 871 -22 338 121 -22 361 871 

Brukerbetalinger  -5 650 046 -5 400 380 -5 808 585 -5 808 585 -5 808 585 -5 808 585 

Salgs- og leieinntekter  -25 313 413 -29 027 971 -28 396 060 -28 528 060 -28 824 060 -28 824 060 

SUM DRIFTSINNTEKTER  -229 504 353 -223 968 036 -221 134 466 -220 330 816 -221 162 066 -221 185 816 

Lønnsutgifter  136 573 922 132 214 355 126 383 848 124 699 833 125 855 761 125 305 761 

Sosiale utgifter  14 224 532 12 360 424 15 192 707 14 939 129 15 090 324 15 090 324 

Kjøp av varer og tjenester  52 682 236 47 901 492 44 872 163 44 635 163 44 867 163 44 962 163 

Overføringer og tilskudd til andre  21 615 438 16 075 601 14 329 743 14 137 493 14 177 743 14 201 493 

Avskrivninger  15 895 298 13 271 400 19 370 512 19 370 512 19 370 512 19 370 512 

SUM DRIFTSUTGIFTER  240 991 426 221 823 272 220 148 973 217 782 130 219 361 503 218 930 253 

BRUTTO DRIFTSRESULTAT  11 487 073 -2 144 764 -985 493 -2 548 686 -1 800 563 -2 255 563 

Renteinntekter  -1 744 704 -1 680 000 -1 520 000 -1 520 000 -1 520 000 -1 520 000 

Utbytter  -79 585 -70 000 -70 000 -70 000 -70 000 -70 000 

Renteutgifter  6 990 805 7 337 000 7 367 000 7 392 000 7 554 000 7 499 000 

Avdrag på lån  10 854 515 10 821 000 11 663 000 12 063 000 12 463 000 12 463 000 

NETTO FINANSUTGIFTER  16 021 031 16 408 000 17 440 000 17 865 000 18 427 000 18 372 000 

Motpost avskrivninger  -15 895 300 -13 271 400 -19 370 512 -19 370 512 -19 370 512 -19 370 512 

NETTO DRIFTSRESULTAT  11 612 804 991 836 -2 916 005 -4 054 198 -2 744 075 -3 254 075 

Overføring til investering  0 0 0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av bundne 

driftsfond  

-331 234 -311 648 0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av 

disposisjonsfond  

-10 004 541 -680 188 2 916 005 4 054 198 2 744 075 3 254 075 

Bruk av tidligere års mindreforbruk  -1 277 004 0 0 0 0 0 

Dekning av tidligere års merforbruk  0 0 0 0 0 0 

SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV 

NETTO DRIFTSRESULTAT  

-11 612 779 -991 836 2 916 005 4 054 198 2 744 075 3 254 075 

FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR  25 0 0 0 0 0 
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Storfjord kommune

Investeringsprogram

2021-2024
2021 2022 2023 2024 Kommentar/fremdrift

VANN OG AVLØP

1000 Oppgradering vannledning Vestersia. 345 500 000 500 000 500 000
1014 Nytt avløpssystem Skibotn, Apaja 353 400 000 Forprosjekt flyttet fra 2021 til 2023
1015 Avløpsrenseanlegg Skibotn / Skibotn kloakk 350 3 000 000 B reg i 2020 og det overføres 10,5 mill til 2021.

NY Olderelv camping avløpssystem 345 og 350 2 000 000 2 000 000
NY 1132 Opgradering VA Hatteng  - Fase 2A 345 og 350 5 000 000 Knytte seg opp mot Åsen (budsjettsum)
NY 1133 Oppgradering Hatteng - Fase 3 14 000 000 Knytte seg opp mot Brenna og Hatteng skole (budsjettsum)

1060 Knytte sammen Indre Storfjord og Elvevoll vannverk 345 300 000 5 400 000 Forskjøvet oppstart fra 2021 til 2023.
1061 Rehabilitering VA ihht hovedplan 345 og 350 1 500 000 1 000 000 700 000 Breg i 2020 og det overføres 0,3 mill kr til 2021.
1085 Hansenskogen - utbygging VA 345 og 350 1 500 000 Breg i 2020 og utsetter oppstart til 2022.
1086 Hansenskogen - utbygging vei og strøm 333 1 000 000 Breg i 2020 og utsetter oppstart til 2022.
741 VA Oteren - videreføring 345 830 000 Breg i 2020 og utsetter oppstart til 2023. Området ovenfor Hansenskogen

1090 Oppgradering VA-Hatteng Bru og gangveier- fase 2B 9 500 000 Bru og gangveier på hver side av brua (budsjettsum)
1135 Forprosjekt nytt avløpsrenseanlegg Oteren/Hatteng 350 500 000 500 000
1136 Nødvannshandtering drikkevann- nødvannstanker på henger 345 250 000 250 000 Ihht beredskapsplan. I 2020 er det budsjettert med 0,15 mill kr.

NY 1137 Renovere tak i basseng - vannverk Skibotn 345 250 000 250 000 Eksist. takplater er i ferd med å falle ned 
VEIER

1004 Kommunale veier, oppbygging og grusing 332 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Sluttføring Fosseveien
1020 Trafikksikkerhetstiltak 332 1 000 000 1 000 000 1 000 000 B reg i 2020 og det overføres 0,6 mill kr til 2021.
1058 Oppgradering av bruer ihht rapport 332 300 000 B reg i 2020 og det overføres 0,3 mill kr til 2021.
1109 Oppgradering av Solvoll og Kavelfossen bru ihht rapport 332 300 000 300 000 1 500 000 1 500 000
1138 Oppgradering og asfaltering Horsnesveien 332 6 400 000 Forskyves fra 2021 til 2023.
1139 Opgradering og asfaltering Gammelveien Skibotn 332 4 900 000 Forskyves fra 2022 til 2024.

BYGNINGER
171 Kommunale boliger oppgradering 265 1 000 000 1 000 000 Hvileår 2021

1064 Kommuale bygg oppgradering 130 1 000 000 Hvileår 2021
1120 Hatteng skole - oppgradering /forprosjekt SFO. Utvidelse skogang. Heis. 222 2 600 000 2 600 000 Ihht byggteknisk befaring. Total ramme 5,2 mill kr. Skogang og prosjektering. Heis.
1065 Oppgradering av uteareal og trygge lekeplasser Skibotn 222 125 000 125 000
1066 Oppgradering av uteareal og trygge lekeplasser Hatteng 222 125 000 125 000
1104 Oppgradering Samfunnshuset generelt 385 1 250 000 Mye av summen i 20 må plusses på 2021 - b. regulering
1122 Helsehuset. Tak, maling og etterisolering 130 300 000 300 000 700 000 B reg i 2020. Prosjekt avlyst i 2020 og flyttet til 2021 og 2022.

BRANN
1068 Branntekniske tiltak etter byggteknisk befaring 130 550 000
1113 Ren og skitten sone Skibotn brannstasjon 339 1 000 000 Flyttes fra 2022 til 2023
1033 Brannstasjon Hatteng - ren og skitten sone 339 500 000 4 000 000 4 500 000 Basert på anbud i 2019. Pålegg fra arbeidstilsynet. Risiko for stengt stasjon.

Sekshjuling m/vannpumpe - øke beredskapen knyttet til skog og lyngbrann 339 250 000 250 000
NY Tankbil - 19 tusen liter 339 2 500 000

KIRKE
1069 Forprosjekt utviding av Hatteng kirkegård 393 250 000
1070 Utviding av Hatteng kirkegård 393 4 000 000 4 000 000
1071 Menighetsbygg m/toalett Hatteng 390 Flyttes til 2025 kr 2,5 mill kr
1114 Energiøkonomisering, bytte vinduer og male kirka utvendig 390 700 000
1115 Maling av kirkerommet 390 750 000

ANDRE TILTAK
961 EK-innskudd KLP 100 642 989 642 989 650 000 650 000 650 000 etter prognose fra KLP 

1057 Digitalisering 120 500 000 500 000 250 000 250 000 250 000 Hovedvekt på å oppgradere infrastruktur og digitalisering av arkiv.

1098 Tilrettelegging og forprosjekt Skibotn kai/Skibotn industriområde 330 500 000 500 000 Forprosjekt

Utfylling/utbygging Skibotn kai/Skibotn industriområde xx xxx xxx xx xxx xxx Tallfestes eksakt etter prosjektering er gjenomført

Reguleringsplan inkl. eiendomsforhold  Kvesmenes industriområde 330 200 000

Tilrettelegging og forprosjekt Kvesmenes industriområde 330 500 000 Ekstern kompetanse må benyttes.

Utfylling/utbygging Kvesmenes industriområde xx xxx xxx Tallfestes etter prosjektering er gjenomført

NY Reguleringsplan boligfelt Skibotn, bak Skoleveien xx xxx xxx Tallfestes etter prosjektering er gjenomført

NY Oppmålingsutstyr- Nytt måleutstyr/datautstyr i felt - landmåler 303 150 000 150 000

1126 Inventar barnehager og skoler 222 200 000 200 000
1125 Læremiddelpakke 222 0 200 000 200 000 Pågår. Forsinket grunnet Korona. Beregner at midlene vil gå. Breg des 20.

Mva-komp 2 150 000 -2 150 000
0 800 000 2 150 000 0 642 989 3 500 000 7 800 000 14 892 989 30 650 000 26 330 000 28 350 000
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 Funksjon 

2021

Tilskudd Bruk av 
ubrukte 
lånemidler

Bruk av 
mva-komp.

Bruk av 
fonds-
midler

Bruk av 
inntekt 
salg AM

Eksterne lån 
VAR

Eksterne lån 
2021
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