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Budsjettforslag for Hovedutvalg Oppvekst og omsorgs område 

Vedlegg 

1 Budsjettskjema 1-3 og innspill fra etatene 

Administrasjonssjefens innstilling 
Administrasjonen ber om signaler fra hovedutvalgene og formannskapet. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Det er lagt opp til at hovedutvalgene skal behandle administrasjonens arbeid med rammer for 
budsjettarbeidet.  Det legges fram vurderinger for sektorene og understrekes at dette ikke er det 
endelige budsjettforslaget, men en rapportering om rammer og tiltak så langt. 
 
Konsekvensjustert budsjett for 2018 
Konsekvensjustering skjer med utgangspunkt i kjente utgifter og inntekter før det settes inn 
tiltak.  For kommende år legges blant annet konsekvenser av lønns- og prisstigning, løpende 
prosjekter og konsekvenser av lovendringer eller myndighetspålegg inn i beregningen.  
Konsekvensjusteringen for 2018 viser at det vil være behov for en innsparing på om lag 3.8 
millioner kroner på drift for å gi et beskjedent beløp på 250 000 kroner i reserverte 
tilleggsbevilgninger og en avsetning til disposisjonsfond på 500 000 kroner.  
Som førende i denne fasen av budsjettarbeidet er reduksjoner som følger av 
konsekvensjusteringene fordelt slik i tusen kroner: 

 Sentraladministrasjonen: 186 
 Oppvekst og kultur: 1 277 
 Helse og omsorg: 1 919 
 Næring, utvikling og teknisk med bygg og anlegg: 487. 

 



Vurderinger 
Økonomisk handlingsrom 
Kommunens økonomiske handlingsrom er svært begrenset. Nedleggingen av Kjækan skole fra 
høsten 2017 antas ikke å få full effekt i 2018 ettersom det skal drives skole og SFO i små og 
midlertidige lokaler i nær tilknytning til byggeprosjektet og denne driften vil kreve ekstra 
ressurser. Det forutsettes at større innsparingsgevinst kan hentes fra skoleåret 2018/-19 med full 
effekt i årene etter. 
For kommende år ventes det at økonomisk handlingsrom først og fremst må hentes gjennom 
redusert drift uten vesentlig økte inntekter. 
 
Andre forhold 

Målinger av driftsnivå og fordelinger (Kommunebarometeret, KOSTRA og andre 
indikatorer) gir fortsatt inntrykk av høye enhetskostnader uten at det kan gis entydige tegn 
på tilsvarende kvalitet. Av andre trekk vises det til: 
 Den demografiske utviklingen har ingen store utslag, men det er fortsatt forholdsvis små kull 

med barn og unge. Forholdsmessig vokser de eldstes andel av befolkningen. I løpet av 2017 er 
det bosatt 19 flyktninger i kommunen. Det ventes ikke anmodninger om ytterlige bosetting i 
2017 og mye tyder på at anmodningene for 2018 vil ligge under tidligere anslag. 

 Veksten i frie inntekter (skatt og rammetilskudd) er ikke tilstrekkelig til å dekke økte utgifter 
som følger av lønns- og prisstigning. 

 Det vil foreslås at det innføres eiendomsskatt også på bolig- og fritidseiendommer fra 2019.  
Dette innebærer ingen inntektsøkning i 2018. 

 Den vedtatte planstrategien forutsetter at arbeidet med arealplanen gis første prioritet og arbeidet 
vil bli styrket i løpet av 2017 og 2018.  Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er forsinket. 

 Kommunen har fortsatt et forholdsvis ensidig og sårbart næringsliv. Prosjekt for arbeidet som 
omstillingskommune startes i løpet av høsten 2017.  

 Det er behov for å forsterke arbeidet med å redusere sykefraværet, muligens som eget prosjekt.  
Kostnader er pr nå ikke anslått. 

 Det legges opp til beskjedne driftsresultater og avsetninger.  Dette innebærer at tiltak og 
prosjekter som ikke er tatt inn i arbeidet med budsjett og økonomiplan ikke kan ventes realisert 
gjennom året dersom det ikke kan anvises dekning innenfor vedtatt budsjett. 

 
Byggeprosjekt Kvænangen barne- og ungdomsskole 
Mottatte tilbud tyder på at skoleprosjektet kan realiseres innenfor tidligere vedtatt ramme med 
ferdigstilling i desember 2018. Årskostnad ved låneopptak er tatt inn i konsekvensjusteringen 
for 2018 med full effekt fra 2019. 
I tillegg er det mottatt opsjonstilbud på bygging av hall med antatt netto kostnad 26 millioner 
kroner.  Sak om prosjektet fremmes for kommunestyret høsten 2017. Finansiering av hall er 
ikke tatt inn i budsjettarbeidet. 
Investeringer 
Administrasjonen legger til grunn at det ikke vil være rom for større investeringer ut over 
byggeprosjektet for Kvænangen barne- og ungdomsskole.  
Videre arbeid 
Dette framlegget med vedlegg legges fram for hovedutvalgene i september. Det understrekes at 
dette ikke er det ferdige forslaget til budsjett/økonomiplan. Det legges derfor fra 
administrasjonens side fram som sak med muligheter for å innarbeide merknader. 
 
 
Vedlegg: Budsjettskjema 1-3 og innspill til arbeidet med budsjett- og økonomiplan 
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BEFARINGSRAPPORT
SALGSBEVILLINGÅLKONTROLLA.Si

Postboks 587, 9256 Tromsø. TIF. 95 14 A8 52

:a

Forretning: -~<C5f6 ' rfic//146:7 /ØØflffÁ/ Dato: /:5’...  Ö G  -  7  l?
. f ‘5

Adresse: \-§45”~$`7z"f*74~/P*0f” F am fo: Q4’, r i: f ,-~

Bevillingshover/slyrer: L  / 1/ Q’/214/I”) Qt’?
f Kontrollør:

Åpningstid: Salgstid: Kontrollform:

KONTROLLER/OBSERVASJONER VED SALG AV ØL

ja nei

1. Selges eller utleveres øl til åpenbart berusede personer: IE

2. Selges eller utleveres øl til personer under 18 år: i IE

3. Har betjening under 18 år befatning med salg av øl: S E

4. Selges og utleveres øl eller annet med alkoholprosent over 4,75: U  E

5. Påser butikkpersonalet at det ikke nytes alkohol i butikken: E I:

6. Overholdes salgstidene: U 'j

7. Overholdes reklameforbudet: E l:

8. Er ølet tildekket/skjermet utenfor salgstiden: U I:

9. Er informasjonsmateriellet godt synlig: ml 3

10. Annet: U [j

Kommentarer:

Skriftlig rapport mottatt

kæyw 11 rag “an  n  U-'«y3

Sign. bevillingshaver/ansvarshavende

kun for mottatt rapport

t??/i/“/`
sib/1. kontrær

LUNDHLAD MEDIA AS  A  SVANEGODKJENT TRVKKERK  4  241762



BEFARINGSRAPPORT
SALGSBEVILLINGALKONTROLLA.S j

Postboks 587, 9256 Tromsø. Tlf. 95 14 43 52

/Saa J?

Á§`öó

Forretning: . éf" Dam;

Adresse: c/sgåfçéäff/

Bevillingshover/ styrer: éL/fl/KW é/.Y4751~'
Fra/til;

Åpningstid: Salgstid: Kontrollform:

KONTROLLER/OBSERVASJONER  VED  SALG AV  ØL

I å b b ja nei
1. Selges eller utleveres øl ti pen art erusede personer: U  E

2. Selges eller utleveres øl til personer under 18 år: l:! æ

3. Har betjening under 18 år befatning med salg av øl: I' E

4. Selges og utleveres øl eller annet med alkoholprosent over 4,75: E

5. Påser butikkpersonalet at det ikke nytes alkohol i butikken: E l:

.6,‘ Overholdes salgstidene: I:

7. Overholdes reklameforbudet: E l:

8. Er ølet tildekket/skjermet utenfor salgstiden: l: E

9. Er informasjonsmateriellet godt synlig: IE I:

10. Annet: El

Kommentarer:

Skriftlig rapport mottatt

Sign. beviIIlngshavar/anavarshavende

kun for mottatt rapport

l u.
Sign. kontrolw 'Xi '

Kontrollør: á  ;

LUNDBLAD MEDIA AS  A  SVANEGODKJENT TR\fKKERI  -  241762



ÅLKONTROLLA.S j
Postboks 587, 9256 Tromsø. Tlf. 95 M 48 52

Åpningstid:

1.

2. Selges eller utleveres øl til personer under 18 år:

3. Har betjening under 18 år befatning med salg av øl:

4. Selges og utleveres øl eller annet med alkoholprosent over 4,75:

5. Påser butikkpersonalet at det ikke nytes alkohol i butikken:

6., Overholdes salgstidene:

7. Overholdes reklameforbudet:

8. Er ølet tildekket/skjermet utenfor salgstiden:

9. Er informasjonsmateriellet godt synlig:

10. Annet:

Kommentarer:

Forretning: (70 cmfo /«V4 Ö  /0/

Adresse: Öf'l'/

Bevillingshover/ styrer:

Salgstid:

. / ' .
/7927; Ca /L7a 777/ Asa;

BEFÅRINGSRAPPORT
SALGSBEVILLING

Dato:

Fra/til:
/O

/504 m?

Kontrollør: V

Kontrollform:

KONTROLLER/OBSERVASJONER  VED  SALG AV  ØL

Selges eller utleveres øl til åpenbart berusede personer:

Sign. koÆllør

Skriftlig rapport mottatt

  
  

fsflgn:
 

‘E ' afi/ansvarshavende
kun for mottatt rapport

Uæuaufiuuuue
uuuuuuæænæ

nei

LUNDBLAD MEDIA AS - SVANEGUDKJENT TRVKKERI — 241762



Al_KQN'l'RQl_l_ A_3 æ ÉÉÉÉÉkbÉCÉÉÖiLPLiSÉ
R  Ø  Y K E F O R B  U  D

Postboks 587, 9256 Tromsø. Tlf. 95 14 48 52
Mail: alkon-as@trisurt.no

Skjenkested: å E; Datoz”_ly%ié“å
T

Adresse: 'Öfiff Fra/til kl.:
V I V TL‘

Bevillingshaver/styrer: égâfiäflóeu, Konjojjører: í!

skjenketid:

Åpningstid: Øl/Vin: D

Brennevin: U

Spisested D Dørvakt D Lite gjester U

Nattklubb D Garderobevakt D Halviullt D

Diskotek D lnngangspenger D Fullt U

Pub D Kø U Delvis overfylt U

Bar D Underholdning D Ungdomssted CI

Bordservering D Betj. oversikt god D Voksensted D

Diskservering U Betj. oversikt dårlig U Blanding ü
2

JA NEI

1 . Er alkoholsvake/trie drikker tilgjengelig

2. Er alkoholsvake/lrie drikker oppført på skjenkekart >(

3. Ble reklametorbudet overholdt K

4. Overholdes kravet til aldersbestemmelser X _

5. Betjening under 18/20 år X

6. Ble det skjenket til tor unge

7. Ble det observert åpenbart berusede personer i lokalet

8. Ble det skjenket til åpenbart berusede personer K

9. Ble åpenbart berusede fjernet tør videre servering ved samme bord

10. Skjenking utover bevillingens omfang

1 1. Nytes det medbragt alkohol i lokalet

12. Medbringes alkoholholdig drikke ut av lokale

13. Ble skjenketiden overholdt

14. Ble røykeloven overholdt K

15. HMS mappe kontrollert

1 ó. Tilleggsrapport utfylt:

>«><><‘
- SVANEGODKJENTTRVKKERI  A  241762

Z3

f'
Sign. KontrolYører ~/ Sigri. Bevillm'g§fié\;‘er/Styre}

Kun mottatt for rapport

 

LUNDBLAD MEDIA AS



BEFARINGSRAPPORT
Al_KON'l'R0l_l_A_$ ' SKJENKEBEVILLING/

R  Ø  Y  K  E F O R B U D
Postboks 587, 9256 Tromsø. Tlf. 95 14 48 52
Mail: alkon-as@trísurf.no

Skjenkested: éfø/f/i7zlfrñ Æí Dato: /5'” 04 ‘  /7
- '  (535

Adresse: /6/¢’27cf3r7"fPc"r7 Fra/til kl.: Lg

Bevillingshaver/styrer: ØL/C/ i 4) V) C Komo“m_er_ Z

Skjenketid:

Åpningstid: ØI/Vin: E'
Brennevin: g

Spisested D Dørvakt U Lite gjester

Nattklubb U Garderobevakt D Halvtullt U

Diskotek U lnngangspenger D Fullt U

Pub D Kø D Delvis overtylt D

Bar D Underholdning D Ungdomssted D

Bordservering D Betj. oversikt god D Voksensted E]

Diskservering D Betj. oversikt dårlig D Blanding U

~« JA NEI

1 . Er alkoholsvake/trie drikker tilgjengelig 34

2. Er alkoholsvake/trie drikker oppført pa skjenkekart

3. Bie reklametorbudet overholdt Xi

4. Overholdes kravet til aldersbestemmelser K

5. Betjening under 18/20 år

ó. Ble det skjenket til tor unge

7. Ble det observert åpenbart berusede personer i lokalet X

8. Ble det skjenket til àpenbart berusede personer

9. Ble àpenbart berusede Fjernet tør videre servering ved samme bord

10. Skjenking utover bevillingens omfang 5<

1 1. Nytes det medbragt alkohol i lokalet Y

12. Medbringes alkoholholdig drikke ut av lokale

13. Ble Skjenketiden overholdt A
'i14. Ble røykeloven overholdt

15. HMS mappe kontrollert

16. Tilleggsrapport utfylt:

LUNDBLAD MEDIA AS e SVANEGODKJENT TRVKKERI «  241762

gh. Kontrollører Sign. BeviIIingshaver/Styrer
Kun mottatt for rapport
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