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Budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 Administrasjonssjefens forslag til driftsbudsjett 
2 Administrasjonssjefens forslag til investeringsbudsjett 
3 Budsjettskjema 1A 
4 Budsjettskjema 1B 
5 Budsjettskjema 2A 
6 Økonomisk oversikt drift 
7 Innspill og analyser fra etater og enheter 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 15.11.2017  
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
1. Skattøret for 2018 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til stortingets vedtak. 

 
2. For eiendomsskatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. 

Eigedomsskattelova (eskl.) § 3 første ledd bokstav c. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 
skatteåret 2018 er 7 promille, jf. Eskl. § 11 første ledd. Takstvedtekter for eiendomsskatt i 
Kvænangen kommune vedtatt i kommunestyret 21.09.2016 skal gjelde for eiendomsskatteåret 
2018, jf. Esktl. § 10. Eiendomsskatten på verk og bruk forfaller til betaling med fire terminer per 
år. 
 

3. For eiendomsskatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer i 
hele kommunen jf. Eigedomsskattelova (eskl.) § 3 første ledd bokstav a. Alminnelig taksering av 
boliger og fritidseiendommer vil skje våren 2018 og avsluttes senest innen 30.06.2018. 



Eiendomsskattesatsen for boliger og fritidsboliger for skatteåret 2018 settes til 2 promille, jf. 
Eskl. § 13 andre ledd. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Kvænangen kommune vedtatt i 
kommunestyret 21.09.2016 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2018, jf. Esktl. § 10. 
Eiendomsskatten for boliger og fritidseiendommer forfaller normalt til betaling med fire terminer 
per år, men på grunn av takseringen som ikke vil være klar før 30. juni, vil eiendomsskatten for 
2018 forfalle til betaling med to like store terminer henholdsvis i august og november. 
 

4. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018. 
 

5. Kommunale vann- og avløpsgebyrer har ingen økning for 2018.  
 

6. Feiegebyret settes til 373,- + mva.  
 

7. Renovasjonsavgift og slamgebyr øker i henhold til vedlagte oversikt fra Avfallsservice AS med 
renovasjonsgebyr til forbruker 2018.  
 

8. I tillegg til det ordinære renovasjonsgebyret gjøres et påslag med 2 % for å dekke etterdrift på 
Navit fyllplass som Kvænangen kommune betaler ekstra for. Etterdrift ble fra 2012 belastet 
abonnentene slik det skal være for selvfinansierende tiltak. 
 

9. Ansvarsrammene vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B. 
 

10. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på ansvarsrammene. Dette gjelder 
lønnsjusteringer, pensjon, samt reguleringer av teknisk art.  
 

11. Investeringer vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og Administrasjonssjefens forslag til 
investeringsbudsjett 2018 til 2021 versjon 2. november. 
 

12. Lånerammen for ordinære investeringer settes til kroner 31 568 750,- i 2018. 
 

13. Til finansiering av nybygg/anskaffelser søkes opptatt lån i år 2018 på til sammen kroner 
41 568 750,-.  
 
Lån fordeler seg slik: 
 
Lån til ordinære investeringer:  31 568 750,- 

Startlån, Husbanken:   10 000 000,- 
 
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
 
 

14. Skattøret for 2018 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til stortingets vedtak. 
 

15. For eiendomsskatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. 
Eigedomsskattelova (eskl.) § 3 første ledd bokstav c. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 



skatteåret 2018 er 7 promille, jf. Eskl. § 11 første ledd. Takstvedtekter for eiendomsskatt i 
Kvænangen kommune vedtatt i kommunestyret 21.09.2016 skal gjelde for eiendomsskatteåret 
2018, jf. Esktl. § 10. Eiendomsskatten på verk og bruk forfaller til betaling med fire terminer per 
år. 
 

16. For eiendomsskatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer i 
hele kommunen jf. Eigedomsskattelova (eskl.) § 3 første ledd bokstav a. Alminnelig taksering av 
boliger og fritidseiendommer vil skje våren 2018 og avsluttes senest innen 30.06.2018. 
Eiendomsskattesatsen for boliger og fritidsboliger for skatteåret 2018 settes til 2 promille, jf. 
Eskl. § 13 andre ledd. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Kvænangen kommune vedtatt i 
kommunestyret 21.09.2016 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2018, jf. Esktl. § 10. 
Eiendomsskatten for boliger og fritidseiendommer forfaller normalt til betaling med fire terminer 
per år, men på grunn av takseringen som ikke vil være klar før 30. juni, vil eiendomsskatten for 
2018 forfalle til betaling med to like store terminer henholdsvis i august og november. 
 

17. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018. 
 

18. Kommunale vann- og avløpsgebyrer har ingen økning for 2018.  
 

19. Feiegebyret settes til 373,- + mva.  
 

20. Renovasjonsavgift og slamgebyr øker i henhold til vedlagte oversikt fra Avfallsservice AS med 
renovasjonsgebyr til forbruker 2018.  
 

21. I tillegg til det ordinære renovasjonsgebyret gjøres et påslag med 2 % for å dekke etterdrift på 
Navit fyllplass som Kvænangen kommune betaler ekstra for. Etterdrift ble fra 2012 belastet 
abonnentene slik det skal være for selvfinansierende tiltak. 
 

22. Ansvarsrammene vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B. 
 

23. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på ansvarsrammene. Dette gjelder 
lønnsjusteringer, pensjon, samt reguleringer av teknisk art.  
 

24. Investeringer vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og Administrasjonssjefens forslag til 
investeringsbudsjett 2018 til 2021 versjon 2. november. 
 

25. Lånerammen for ordinære investeringer settes til kroner 31 568 750,- i 2018. 
 

26. Til finansiering av nybygg/anskaffelser søkes opptatt lån i år 2018 på til sammen kroner 
41 568 750,-.  
 
Lån fordeler seg slik: 
 
Lån til ordinære investeringer:  31 568 750,- 

Startlån, Husbanken:   10 000 000,- 
 
 
 
 



Saksopplysninger 
 
I kommunestyrets møte 1.11.2017 ble det gitt følgende presentasjon: 
 
«FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2018 – 2021 – SAMMENDRAG 
 
INNLEDNING 
Dette sammendraget gir en kort oversikt over hovedtrekkene i administrasjonens forslag til 
budsjett og økonomiplan 2018-2021. Fullstendige oversikter og vedlegg legges fram i 
formannskapet 8.11.2017. 
2018 er et svært utfordrende år for den økonomiske styringen av kommunen. Det ventes reell 
nedgang i inntektene samtidig som investeringer i skolebygg og muligens flerbrukshall gir økte 
utgifter til renter og avdrag.  Kommunen har et høyt driftsnivå som det har vist seg vanskelig å 
gjøre reelle og varige nedtrekk i. Gjennom mesteparten av 2018 må det ventes høyere driftsnivå 
på skolen som følge av byggearbeider og spredt drift i midlertidige lokaler.  Effekten av 
nedleggingen av Kjækan skole gir ikke direkte utslag i lavere driftsnivå i hele året i 2018, men 
det foreslås nedtrapping av driftsnivået på skole til full effekt og lavere driftsnivå i skoleåret 
2019/2020. 
Det kan ikke ventes vesentlig høyere inntekter i åra som kommer.  
Kommunens gjeld er beregnet å øke med om lag 70 millioner kroner (låneopptak i 2017 og 
2018) som følge av låneopptak til prosjektet Kvænangen barne- og ungdomsskole.  Virkningene 
av eventuell ny flerbrukshall er ikke lagt inn i forslaget. 
Innbyggertallet holder seg fortsatt stabilt og takten i de betydelige reduksjonene som har vært 
gjennom noen år, har antakelig bremset opp. Statistisk Sentralbyrås beregninger viser fortsatt 
noe redusert innbyggertall også ved et alternativ for «høy vekst». Sammensetningen av 
befolkningen antas å endre seg i retning av færre barn og unge og flere eldre. 
I løpet av stortingsbehandlingen av statsbudsjettet høsten 2017 vil det bli tatt stilling til en 
endring av grunnlaget for beregning av eiendomsskatt på verker og bruk.  Endringen er ikke 
vedtatt, men kan innebære et inntektstap for kommunen på 1.075 millioner kroner fra 2018.  (I 
2017 er inntekten beregnet til 6,6 millioner kroner).  Det mulige inntektstapet er budsjettert som 
del av konsekvensjusteringen.. 
Det beregnes ingen avsetning til disposisjonsfond og foreslås ingen bevilgning til reserverte 
tilleggsbevilgninger. 
Det foreslås innføring av eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer fra skatteåret 2018. 
Ettersom laveste sats på 2 promille skal benyttes første år, gir dette en svært begrenset inntekt i 
2018. I 2018 er det også ført en engangsutgift på 500 000 kroner til takserings- og 
tilretteleggingsarbeidet som den nye skatten i så fall vil medføre. I påfølgende år foreslås det 
gradvis opptrapping til maksimal sats på 7 promille. 
 
INVESTERINGSBUDSJETT 
Denne framstillingen er i hovedsak rettet mot utfordringene i driftsbudsjettet. Forslaget til 
investeringsbudsjett ligger ved og legger opp til tiltak for til sammen 31,425 millioner kroner 
hvorav 30 millioner kroner går som siste delfinansiering til prosjektet Kvænangen barne- og 
ungdomsskole.  
Det foreligger planer om flerbrukshall i tilknytning til skoleprosjektet. Drift og finansiering av 
ny hall er ikke lagt inn i forslaget og fremmes som egen sak. 
Det er også vedtatt å gå videre med planene om et helsehus som skal gi et mer samlet og bedre 
integrert tilbud til brukerne og samtidig legge til rette for mer samordnet drift.  Det er gode 
ordninger for statlige tilskudd som kan redusere kommunens finansieringsandel betydelig. 
Prosjektet er ikke lagt inn i dette budsjettforslaget. 
 
KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 



For budsjettåret 2018 er det anslått inntekter på til sammen om lag 167 millioner kroner.  
Utgifter til lønn utgjør ca 113 millioner kroner. 
Konsekvensjustering av utgiftene innebærer en ren framskriving av driftsnivået fra 2017 til 2018 
med tillegg for pålagte endringer i driften (endringer i lov og forskrift, myndighetskrav og 
pålegg) og gir et omstillingskrav på om lag 5 millioner kroner. 
Dette forslaget inneholder tiltak og nedtak i rammer med netto virkning på 5,7 millioner kroner i 
innsparinger eller økte inntekter der konsekvensene er vurdert og det er tatt hensyn til at det ikke 
kan beregnes helårseffekt på alle tiltakene.  
Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) er beregnet til 111,820 millioner kroner (i budsjettet for 
2017 er det beregnet 110,600 millioner kroner). 
 
FØRINGER 
Administrasjonen har lagt til grunn at det må gjøres betydelige reduksjoner i driften der det ikke 
kan anvises økte inntekter.  Forslaget innebærer færre stillinger, men legger opp til at antallet 
oppsigelser i faste stillinger skal begrenses.  
Reduksjoner i aktivitet og drift har førsteprioritet i dette forslaget. Videre er det tatt hensyn til 
brukerrettigheter, lovkrav og hensynet til ansattes arbeidsmiljø, men forslaget vil ha 
konsekvenser for nivået på tjenestene som skal ytes fra kommunen.  
 
KUTT I RAMMER OG TILTAK 
Forslagene til reduksjoner er dels lagt inn som målrettede enkelttiltak og dels som kutt i ramme 
til sektorene.  
Rammekuttene utgjør til sammen ca 1,7 millioner kroner og kommer i tillegg til foreslåtte kutt i 
tiltak som utgjør om lag   
 
POLITISK STYRING OG SENTRALADMINISTRASJON 
Det blir påpekt at administrasjonen må finne bedre løsninger for å legge fram og følge opp saker 
som skal til politisk behandling. Bedre løsninger på ekstern og intern informasjon er også 
etterlyst. Dette budsjettforslaget kan ikke alene bidra til ønsket utvikling, men det antas at det 
kan arbeides bedre med rapportering og gjennomføring uten at det trenger å få store 
budsjettkonsekvenser. 
For ikt-tjenestene antas det at en i løpet av 2018 kan gå over til et mer integrert samarbeid i 
Nord-Troms og at en inngår i en samlet ledelse i regionen (som omfatter fem 
samarbeidskommuner).  Det planlegges at utviklingsarbeidet følger en overordnet plan for 
hvordan samarbeidet kan gi mer stabil og sikker drift og hvordan en kan ta i bruk nye tjenester.  
Det er mottatt tilskudd til den statlige satsingen på digitale løsninger i prosjektet «den digitale 
innbygger i Nord-Troms». 
Det foreslås nedtak med til sammen 174 000 kroner fordelt på rammekutt (84 000 kroner) og 
spesifikke tiltak med 90 000 kroner. 
 
OPPVEKST OG KULTUR 
Det er pr november 2017 bosatt 19 flyktninger i kommunen.  Det førende vedtaket for bosetting 
fastsetter at det skal gis plass til 45 personer over tre år.  Det ventes færre anmodninger om 
bosetting i løpet av 2107 og 2018 og det ventes en avklaring om kommunen kan regne med 
anmodning for resten av 2017 og/eller i 2018 i løpet av 2017. I og med at det er usikkert hvor 
mange nye ankomster som kan ventes, er det ført inntekter fra statlig tilskudd som svarer til 19 
bosatte personer i 2018 og resten av økonomiplanperioden.  
Med vedtaket om Kjækan skole tidligere i 2017, gis det nå bare grunnskoleundervisning på 
Kvænangen barne- og ungdomsskole.  Med pågående byggearbeider og tilpasning til 
midlertidige lokaler, har det vært nødvendig å øke ressursene til undervisning og administrasjon 
i løpet av høsten 2017.  Det antas at behovet kan reduseres fra skolestart høsten 2018, og er lagt 
inn en reduksjon med tre årsverk fra august 2018. 



På de øvrige tjenestene ses det ikke store rom for reduserende tiltak. 
Som eget tiltak foreslås vakanse i ledig stilling ved oppvekst- og kulturkontoret. 
Samlet innsparing foreslås ca 2,1 millioner kroner der rammekuttet innebærer 580 000 kroner. 
 
HELSE OG OMSORG 
Det trekkes opp følgende hovedutfordringer for etaten: 

 Press på mange av tjenestene, herunder tjenester som kommunen ikke kan tilby i egen regi 
 Vanskelig rekrutteringssituasjon for mange av de sentrale yrkesgruppene. Situasjonen må ses 

som forverret i løpet av 2017. Mange vakanser har i løpet av året måtte dekkes med innleie av 
vikarer og byråtjenester. 

 Store utfordringer på lang sikt som følge av en demografisk utvikling som kommer til å gi flere 
eldre og pleietrengende i åra som kommer. 

 Nye krav som følger av reformer og lovpålegg der endringene ventes å gjennomføres raskt. 
 Eksisterende bygningsmasse oppleves som lite hensiktsmessig for brukerne og for å kunne 

samordne tjenestene. Egen sak om bygningstilpasning er fremmet for politisk behandling. 

Etaten arbeider aktivt med utvikling av fag og tjenester, blant annet i prosjekt for 
velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering. 
Av spesifikke kutt foreslås reduksjoner på Gargo sykehjem og sykestue, i fysioterapitjenesten og 
på legekontorets forkontor. 
Det foreslås tiltak for reduksjoner med om lag 2,5 millioner kroner hvorav 870 000 kroner er 
rammekutt.  
 
 
 
NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK 
Etaten opplever at ressursene ikke strekker til for å utføre mange av oppgavene.  De mest 
sentrale utfordringene ses som: 

 Betydelig etterslep på vedlikehold på kommunalt eide bygg og installasjoner 
 Enkeltsaker som ikke blir løst på rimelig tid på grunn av andre oppgaver 
 Store planoppgaver som ikke blir utført eller sluttført, herunder kommuneplanens samfunnsdel 

og arealdel.  

Det er en lovpålagt oppgave å drive aktiv planlegging og å følge lovens krav til medvirkning og 
medbestemmelse. I tillegg skal planene bidra til å gi en politisk vedtatt retning for utviklingen 
av kvænangensamfunnet og gjøre det lettere å foreta prioriteringer i enkeltsaker og i 
overordnede saker som for eksempel i økonomiplanarbeidet. Det er ennå ikke vedtatt en 
kommuneplanens samfunnsdel i Kvænangen og selv om behovet er innlysende, er det ikke 
funnet tilstrekkelige rom til å garantere gjennomføring i 2018.  
Arbeidet som omstillingskommune er i tidlig fase ennå, men det regnes med at aktiviteten vil bli 
betydelig mer omfattende i løpet av 2018. Kommunen har vedtatt å kjøpe alle aksjer i 
Kvænangshagen Verdde og at selskapet skal være gjennomføringsorgan for vedtak i 
omstillingsprosjektet. 
Tilskudd til nærmiljøtiltak er videreført med samme beløp som i 2017. 
Det foreslås reduksjoner av tiltak og et rammekutt med om lag 395 000 kroner på område 
Næring, utvikling og teknisk og et samlet kutt på hovedområde Bygg og anlegg med 276 000 
kroner. 
 
GENERELLE FØRINGER 
Ledige stillinger som ikke er knyttet til turnus har de siste åra blitt lagt fram for formannskapet 
til vurdering. Det vil bli foreslått at disse vurderingene i større grad skal gjøres i 
administrasjonen og på et tidligere tidspunkt enn man normalt rekker før et formannskap. Det 
kan i utgangspunktet ikke påregnes at ledige stillinger automatisk blir videreført eller utlyst. 



Tiltak som ikke er budsjettert kan som hovedregel ikke ventes iverksatt uten at det kan anvises 
annen dekning på sektorens ansvarsområde.  
 
FORSLAG UTENFOR RAMMEN 
Under «Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen» er dels ført tiltak som medfører økte 
bevilgninger og som ikke er prioritert i administrasjonens endelige budsjettforslag og dels tiltak 
som har vært til vurdering som innsparinger, men ikke er videreført. 
Det har blitt meldt om uro i organisasjonen og blitt arbeidet med tiltak.  Kommunen har hatt 
høyt sykefravær som i tillegg til å belaste den enkelte også har virkninger for tjenestene og 
brukerne. Det arbeides etter vedtatte planer og forventes at videre arbeid må skje innenfor 
vedtatte rammer.  Som forslag utenfor rammen er det ført opp ledelsesutvikling som skal ha til 
hensikt å forbedre ledernes mulighet til å lede arbeidet med å skape godt arbeidsmiljø med 
myndiggjorte medarbeidere.» 
 
 
 
 
Herværende sak bygger på framstillingen derfra med innarbeiding av følgende tiltak som ble 
vedtatt i samme møte: 

 Forsterking av skjerma enhet ved Gargo sykehjem og sykestue 
 Prosjekt for flerbrukshall 
 Forprosjekt for helsehus. 

 
Innarbeiding er gjort i vedleggene til saken.   

 

 
Vedlegg: 

 Administrasjonssjefens forslag til driftsbudsjett 2018 -2021, versjon 2. november 
 Administrasjonssjefens forslag til investeringsbudsjett 2018 – 2021, versjon 2. november 
 Budsjettskjema 1A 
 Budsjettskjema 1B 
 Budsjettskjema 2A 
 Økonomisk oversikt drift 
 Innspill og analyser fra etater og enheter til budsjett og økonomiplan. 
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Budsjettskjema 1B

Sektor Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Politisk styring og sentraladministrasjon 16 469 879 17 491 625 18 390 902 18 766 865 18 934 436 19 048 761

Oppvekst og kultur 29 873 717 36 757 364 33 725 480 34 084 474 33 221 336 32 979 893

Helse og omsorg 55 959 230 51 815 878 54 351 838 54 531 498 54 862 723 55 107 544

Lån og tilskudd 915 314 4 058 969 2 369 000 2 369 000 2 369 000 2 369 000

Næring, utvikling og teknisk 8 064 005 8 210 479 7 937 463 8 093 688 8 116 675 8 185 672

Bygg og anlegg 10 787 259 11 182 813 11 481 322 11 643 071 11 693 500 11 748 556

Skatt, ramme og finans -10 672 433 -10 650 510 -11 433 409 -11 933 409 -11 933 409 -11 933 409

Sum fordelt til drift fra skjema 1A 111 396 971 118 866 618 116 822 596 117 555 187 117 264 261 117 506 017
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