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Kommuneloven §§ 44 – 47.   



Administrasjonssjefens innstilling 
1. Skattøret for 2019 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til stortingets vedtak.  
2. For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 

3 c) bare på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglene for 
petroleum. I tillegg benytter kommunen seg av overgangsreglene til eiendomsskatte-loven 
§§ 3 og 4. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2019 er 7 promille, jf. Eskl. 
§ 11 første ledd. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Kvænangen kommune vedtatt i 
kommunestyret 31.10.2018 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2019, jf. Esktl. § 10. 
Eiendomsskatten på verk og bruk forfaller til betaling med fire terminer per år.  

3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2019.  
4. Kommunale vann- og avløpsgebyrer har ingen økning for 2019.  
5. Feiegebyret settes til 373,- + mva.  
6. Renovasjonsavgift og slamgebyr øker i henhold til vedlagte oversikt fra Avfallsservice AS 

med renovasjonsgebyr til forbruker 2019.  
7. I tillegg til det ordinære renovasjonsgebyret gjøres et påslag med 4 % 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. 

8. Ansvarsrammene vedtas i henhold til kommunestyrets vedtatte budsjett 2019 / økonomiplan 
2020-22, budsjettskjema 1A og 1B.  

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

10. Investeringer vedtas i henhold til kommunestyrets vedtatte budsjett 2019 / økonomiplan 
2020-2022, budsjettskjema 2A.  

11. Lånerammen for ordinære investeringer settes til kroner 44 400 000,- i 2019.  
12. Til finansiering av nybygg/anskaffelser søkes opptatt lån i år 2019 på til sammen kroner 

34 400 000,-.  
Lån fordeler seg slik: Lån til ordinære investeringer: 44 400 000,- Startlån, Husbanken: 10 000 
000,-.  
 

 

Saksopplysninger 
INNLEDNING 
I flere år har vi slitt med for høye driftsutgifter i forhold til de faste inntektene og 2019 blir også 
et utfordrende år for den økonomiske styringen av kommunen. Det ventes reell nedgang i 
inntektene samtidig som investeringer i skolebygg og flerbrukshall gir økte utgifter til renter og 
avdrag.  Det har vist seg vanskelig å gjøre reelle og varige nedtrekk i det høye driftsnivået. Det 
kan ikke ventes vesentlig høyere inntekter i årene som kommer.  
Kommunens gjeld er beregnet å øke med om lag 34,4 millioner kroner ved låneopptak i 2019 til 
ferdigstillelse av prosjektet Kvænangen b&u-skole, flerbrukshallen og tilhørende 
inventar/uteområde. 
Innbyggertallet holder seg fortsatt ganske stabilt. I og med at vi har svakere befolknings-
utvikling enn landsgjennomsnittet vil rammeoverføringene bli for lave til å dekke den generelle 
lønns- og prisstigningen. Sammensetningen av befolkningen endrer seg i retning av færre barn 
og unge, færre voksne og flere eldre.  
Det er gjort endring av grunnlaget for beregning av eiendomsskatt på verker og bruk. Endringen 
vil neppe bli så stor hos oss. Det blir retaksering i 2019 samt at vi kommer til å få eiendomsskatt 
på master ifm med den nye 420 kV-linja som bygges.  



Det gjøres ingen avsetning til disposisjonsfond og det foreslås ingen bevilgning til reserverte 
tilleggsbevilgninger. 
Det foreslås ikke innføring av eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer før for skatteåret 
2020. Ettersom laveste sats på 2 promille skal benyttes første år, gir dette en begrenset inntekt i 
2020. I 2020 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 5 promille. 
INVESTERINGSBUDSJETT 
Forslaget til investeringsbudsjett ligger ved og legger opp til tiltak for til sammen 34,4 millioner 
kroner.  
Det aller meste av midlene går til ferdigstillelse av Kvænangen b&u-skole, flerbrukshallen og 
tilhørende inventar/uteområde.  
Vi går videre med planene om nytt helsehus som skal gi et mer samlet og bedre integrert tilbud 
til brukerne og samtidig legge til rette for mer samordnet drift. Prosjektet er lagt inn i dette 
budsjettforslaget. Det er gode ordninger for statlige tilskudd som kan redusere kommunens 
finansieringsandel betydelig.  
KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 
Analyse og kvalitetssikring av tall  
En viktig problemstilling å ta tak i er at det i alle år har kommet prognose på sommeren i forkant 
om at nå må det gjøres store kutt. Så kommer et budsjett som langt fra tar med alt dette, videre 
går året uten at flere av tiltakene blir gjennomført og til slutt går vi med overskudd allikevel. 
Sommeren 2016 var prognosen at vi måtte redusere med kr 8,3 millioner i 2017. Vi fikk i havn 
et budsjett med valgte driftstiltak på kr 3,3 mill. Flere av tiltakene ble ikke gjennomført. Av 
positive avvik det året var pensjon overbudsjettert med kr 2,3 millioner og vi fikk kr 1,6 
millioner mer i skatt/ramme og fra IMDI. Vi hadde også noen vakante stillinger og la ned 
Kjækan skole. Året endte med et overskudd på kr 2 millioner. Kjøp av tjenester (særlig 
sykepleie) har blitt en stor utgiftspost. Alta kommune sier de opplever litt av det samme, men 
ikke så stort forholdsmessig avvik som hos oss. Hos dem er det stort sett økt skatteinngang som 
har gitt tallene en positiv endring på slutten av året.  
Innhold konsekvensjustert budsjett 
For budsjettåret 2019 er det anslått inntekter på til sammen ca 188 millioner kroner. Konse-
kvensjustering av utgiftene innebærer en ren framskriving av driftsnivået fra 2018 til 2019 med 
tillegg for endringer i driften; endringer etter myndighetskrav og pålegg, gamle feil som må 
rettes opp, manglende inntekter, vedtak som ikke er oppfylt, o.a. og gir et omstillingskrav på om 
lag 4,4 millioner kroner. Dette må tas inn gjennom reduksjoner i driften.  
For budsjett 2019 er det gjort svært optimistiske anslag. Ved utfylling av konsekvensjustert 
budsjett var innsparingsbehovet oppe i hele kr 11-12 millioner. Ved svært optimistiske anslag 
har vi klart å redusere innsparingsbehovet til kr 4,4 millioner. Selv dette synes å være i overkant 
i forhold til hva vi historisk sett har måttet spare for å få overskudd på budsjettene (se den 
forenklede analysen av 2017). Av større poster som gjør det mer kostbart å drive i 2019 enn i 
2018 er lønnsøkning på kr 2,7 millioner, tilskudd til VTA-plasser, regionråd og Halti 
Kvenkultur flyttes fra næringsfond til drift kr 0,85 millioner, økte renter og avdrag på kr 1,5 
millioner, feilbudsjettering vann og avløp på kr 0,9 millioner og redusert introduksjonstilskudd 
fra IMDI på 2,3 millioner (0,8 for 2018 og ytterligere 1,5 for 2019).  
Dette medfører at anslaget for budsjettet blir veldig optimistisk. Dersom andre faktorer går mot 
oss (f.eks at generell nedgang i norsk økonomi medfører lavere skatteinngang eller andre 



uforutsette ting dukker opp), så vil vi ikke får de forventede inntektene og driften må reduseres 
ytterligere. 
TILTAK FOR Å REDUSERE DRIFTEN 
Differanse mellom konsekvensjustert budsjett og rammen for 2019 er kr 4 477 997. Når man 
skal ta ned så store beløp er det lite å hente ut over å redusere bemanningen. Vi har mange små 
enheter i kommunen med spesialisering der kun 1-2 personer tar seg av alt inne området, som 
f.eks ergoterapi, fysioterapi, bibliotek, kulturskole og de enkelte fagfeltene på NUT. Vi 
fokuserte derfor på de største enhetene og legger opp til å ta de største kuttene der – der kan man 
hente ut effekter ved å drive tjenesten annerledes. Av de 4 store enhetene foreslår vi ikke 
reduksjoner i barnehagen fordi de ligger omtrent på den nye bemanningsnormen som nettopp 
ble innført. Ellers er det lagt opp til store kutt ved Kvænangen b&u-skole, Gargo sykehjem og 
TU.  
Følgende tiltak foreslås:  

 Kvænangen b&u-skole. Viser til etatsleder oppvekst og kultur sin beregning med 
nedtrekk på 2,9 årsverk lærer og 3,5 årsverk assistent. I administrasjonssjefens forslag er 
kuttet redusert fra kr 3,2 millioner til kr 2,3 millioner. I tillegg til reduksjon i 
bemanningen fra 01.08.19 krever dette stram styring og streng vurdering mtp inntak av 
vikarer i vårhalvåret 2019. Rektor antyder selv at driften kan reduseres en del fra høsten 
2019, men ikke med så mye som etatsleder har satt opp. Et stort kutt her bygger også på 
vurderingene fra Veilederkorpset som påpeker at Kvænangen har høy ressursbruk i 
skolen.  

 Gargo sykehjem. Viser til vurderinger i budsjettnotatet fra etatsleder helse og omsorg.  

 TU. Viser til RO-rapporten som ble lagt fram for kommunestyret den 31.10.18. Den 
påpeker bl.a at tjenestene kan utføres mer ressurseffektivt enn nå. Den sier dog at du må 
ha en styrking i starten for å få denne effekten, men på sikt (hele 2019 sett under ett) bør 
man kunne hente inn gevinst av denne.  

 Øvrige kuttforslag: 
o Sparing sentraladministrasjonen. Kr 135 000 tas ved å redusere de 4 postene som er 

reservert til opplæring, flytteutgifter, erkjentlighetsgaver og stillingsannonser. 
Opplæringspotten kan reduseres til kr 200 000 og kombineres med søknader om 
ekstern finansiering.  

o Voksenopplæringen, reduksjon 1 årsverk fra 01.08.19. Det ble egentlig vedtatt en 
reduksjon ned til 1 årsverk allerede i 2018. Det ble ikke gjennomført fordi ved en feil 
i budsjettet så kunne man redusere med det vedtatte kr-beløpet og allikevel fortsette 
med 2 årsverk. Nå har utviklingen vært slik at det for tiden er behov for disse 
årsverkene der i og med at flere av elevene trenger mer opplæring enn det vi regnet 
med. Vi regner dog med at mye av dette kan være avsluttet neste sommer slik at det er 
greit å fortsette med kun ett årsverk. Vi håper også at det fra neste høst kan være felles 
rektor for Kvbu og VO.  

o Redusert lønn renhold på Kommunehuset. Ved en glipp har en tidligere stilling blitt 
liggende igjen. Reduksjonen innebærer derfor ingen avgang og er kun en oppretting 
av feil i budsjettet.  

o Salg av Kjækan skole. Vi har relativt høye driftskostnader på et bygg vi ikke lenger 
trenger til kommunal drift.  

 Økning av driften: 



o Oppvekst og kulturkonsulent. 50 % av lønnsmidlene ligger allerede inne i budsjettet 
og vi trenger kun å opprette den resterende delen. Viser til etatsleder oppvekst og 
kultur sin vurdering av behov for oppvekstrådgiver, kultur, idretts og fritidskonsulent. 
Både under forrige etatsleder og nåværende har det vært mangel på en konsulent som 
kan saksbehandle alle sakene på dette feltet. Det er ikke rom for at etatsleder skal ta 
alt dette.  

o Øke stilling som næringskonsulent fra 50 % til 100 %. Næringskonsulent har fram til 
nå kun hatt 50 % fast stilling i kommunen, mens resten har vært lønnet over 
prosjekter. Etter at småkommuneprosjektet ble avsluttet er det ikke flere aktuelle, 
større prosjekter å kombinere dette med. Næringskonsulent har den siste tiden jobbet 
mye på plansiden. Etter at omstillingsprosjektet nå tar mye av arbeidet med støtte til- 
og utviklingen av lokalt næringsliv er det mer aktuelt å legge flere planoppgaver til 
denne stillingen. I og med at vi er så mye på etterskudd som vi er med planer er det en 
riktig dreining.  

o Organisasjonsgjennomgang. Viser til beskrivelsen under avsnittet om utfordringer.  
o Utredning av oppvekstsenter. Viser til kommunestyrets vedtak den 26.04.17 i sak 

25/17 der det bl.a ble vedtatt at «… Administrasjonen bes utrede muligheten for et 
oppvekstsenter i Badderen barnehage. Rapport legges fram for kommunestyret i juni. 
…». Bl.a pga skifte av etatsleder er det dessverre ikke gjort noe med denne saken før 
nå. Vi foreslår å sette av midler til å få utført denne utredningen.  

 Muligheter for økte inntekter. I anslaget for det konsekvensjusterte budsjettet er det gjort 
svært positive trekk vedrørende eksterne inntekter som skatteinngang, konse-sjonskraft, 
refusjoner og tilskudd. Når det gjelder lokale inntekter er det lite å hente på oppjustering 
av disse, med ett unntak – innføring av eiendomsskatt.  

For å komme i økonomisk balanse må det gjøres betydelige reduksjoner i driften. Forslaget 
innebærer færre stillinger, men vi håper at reduksjonene kan tas ved naturlig avgang eller at det 
kan gjøres omplasseringer. Videre må det tas hensyn til brukerrettigheter, lovkrav og de ansattes 
arbeidsmiljø. Forslaget vil ha konsekvenser for nivået på tjenestene som skal ytes fra 
kommunen.  

UTFORDRINGER 
Viser til årsmeldingen for 2017 der utfordringene videre er skissert. Det bør det framover legges 
vekt på følgende:  

 Styrke planarbeidet og tilrettelegge for nærings- og befolkningsutvikling. Vi må ha gode 
planer, både på overordnet-, etatsnivå og temaer/mindre områder. Å komme i gang med 
kommuneplanens samfunnsdel må prioriteres. Dette vil avklare hva vi skal satse på 
framover og gjøre det lettere å ta valg. Videre vil selve planprosessene gi mer 
demokratisk medvirkning fra kommunens innbyggere. Om næringsutvikling er det å 
håpe at vi får de forventede resultatene fra Omstillingsprosjektet.  

 Gjennomgang av organisasjonen for å få på plass en ressurseffektiv organisasjon, fokus 
på kvalitet på tjenestene og utvikling av dem. Vi har dyr drift på noen kommunale 
tjenester uten at dette nødvendigvis gir høyere kvalitet på dem. Noen enheter har for få 
ressurser. Det ser også ut til at kommunen bør organiseres på en annen måte. 
Beslutninger bør gjennomgående tas på lavere plan og organisering både av 
fellestjenester og innen etatene bør ses på. Kompetanse på kvalitet, faglighet, utvikling 
og planlegging må styrkes. Digitalisering av flest mulig tjenester er en viktig del av 
dette.  



 Bedre rekrutteringen til en del fagområder, særlig innen helse og omsorg. For å kunne 
levere lovpålagte tjenester i helse må vi benytte oss av dyre vikarer, særlig for 
sykepleiere og leger.  

 Fokus på arbeidsmiljøet og fortsatt arbeid for å redusert sykefraværet. Selv om vi er inne 
i en lengre periode med lavere sykefravær nå, må vi ha fokus på dette. Erfaringer både 
fra oss selv og andre viser at det fort går opp igjen om vi ikke har det.  

 Få på plass et godt verktøy for rapportering og styringsinformasjon til politiske organer. 
Dette vil gi oss en god pekepinn nesten hele tiden på hvordan vi ligger an med driften. 
De nye tertialrapportene er en viktig brikke i dette. Dette må kobles videre sammen med 
en langsiktig og god budsjettprosess som starter allerede i juni og sikrer både bred 
medvirkning og god gjennomgang av sakene. 

 Omstillingsprosjektet er en positiv sak der vi får både inn kapital, samt kompetanse fra 
andre, i hvordan vi kan drive næringsutvikling som vil få positive ringvirkninger på 
befolknings- og samfunnsutviklingen.  

Det viktigste tiltaket for å få til dette er en organisasjonsgjennomgang. Svarene herfra vil danne 
grunnlag for modernisering, økt kvalitet og utvikling av tjenestene. Så langt ser vi disse 
konturene i organisasjonen:  

 TU. RO-rapporten som ble lagt fram for kommunestyret den 31.10.18 viser at det er 
behov for økt faglighet i tjenesten, de kan utføres mer ressurseffektivt enn nå og enheten 
bør organiseres på en annen måte.  

 Kvænangen b&u-skole. Rapporten fra Veilederkorpset august 2018 viser at skolen 
mangler overordnet planverk, system og rutiner for styring av skolen, det er lite endring 
og utvikling av skolen og det er høy ressursbruk. En nærmere gjennomgang av dette à-la 
det RO gjorde i TU vil nok gi oss et godt grunnlag for å få en bedre skole.  

 Helse og omsorg. Vi er en institusjonstung kommune og mer av tjenestene bør vris over 
til hjemmebasert omsorg, mer forebygging og tidlig innsats. Ved omlegging fra 
institusjon til hjemmesykepleie er det et problem at vi mangler heldøgns omsorgsboliger. 

 Sentraladministrasjonen. Det er uklar organisering av lønn-personal. Formelt sett er 
personalansvaret overført til etatslederne, men det er ikke laget ferdig noe system for 
hvem som gjør hva av alle de ulike oppgavene innen personal. Her må vi få på plass 
klare rutiner for hvem som gjør hva av etatsleder – enhetsleder – lønnsmedarbeider og 
den sentrale personalfunksjonen. Generelt sett bør vi få på plass effektiv delegering der 
flest mulig avgjørelser delegeres nedover i organisasjonen.  

OPPVEKST OG KULTUR: 
 
Viser til budsjettnotat fra etatsleder oppvekst og kultur. Administrasjonssjef har følgende 
merknader og endringer: 

 Ikke enig i etatsleders forslag om å legge ned etatslederstillingen. Dette er ikke heldig 
med tanke på at etaten (i likhet med kommunen for øvrig) mangler planer og styrings-
dokumenter, må jobbe mer med kvalitetsheving og utvikling av tjenesten og bli mer 
ressurseffektiv. På mange felt bruker vi mye ressurser uten å få tilsvarende god kvalitet. 
Slikt utviklingsarbeid må det jobbes mer med og da er etatsleder en sentral person.  

 Voksenopplæringen. Viser til forklaringen satt opp under gjennomgangen av kuttene. 
Videre er administrasjonssjef skeptisk til kjøp av tjenester hos andre når vi har relativt 
god kompetanse til å gjøre dette selv, vi sparer kun et ganske beskjedent beløp på dette 
og det er belastende på elevene med så lang reisevei.  



 BUFFF foreslås videreført slik den er i dag.  

 Det opprettes kun 50 % stilling på oppvekst og kulturkontoret. Av etatens behov for nye 
stillinger vurderes dette som det mest prekære.   

HELSE OG OMSORG: 
Viser til budsjettnotat fra etatsleder helse og omsorg.  
Administrasjonssjef synes at vi ut fra anbefalingen i RO-rapporten kan gjøre kutt i TU.  

NUT 
Viser til budsjettnotat fra etatsleder.  
Store deler av budsjettet er låst i forhold til fast eiendom og infrastruktur. Vann/avløp, 
forsikringer, strøm og avskrivninger. Driftskostnader som fordeler seg på nødvendig lovpålagt 
forvaltning, vedlikehold, materialer, redskaper, utstyr og andre driftsutgifter knyttet drift av 
infrastrukturen i kommunen.  
Med få ansatte er det få steder å gjøre kutt 
Vi kan få en innsparing på ca. 200 000, ved å selge Kjækan skole, eventuelt også selge 
kommunale utleieboliger. I dag er kommunale tomter gratis. Det bør vurderes å gjeninnføre salg 
av disse. Dette vil være inntekter som ikke kan gå inn i daglig drift.  
En større, fast del av husleieinntektene burde gå tilbake til boligdriften slik at vi fikk høynet 
standarden og få ledige boliger raskere ut i markedet igjen.  

ANDRE MOMENTER TIL BUDSJETTFORSLAGET:  

 Det er viktig at politikerne i sitt første møte den 7/11 prioriterer å gi signaler dersom de vil 
ha utredet andre forslag enn det vi har foreslått. Da rekker vi å saksbehandle og konse-
kvensvurdere dem.  

 Årlige merkostnader for renter og avdrag øker med kr 1,5 millioner f.o.m. 2019, med kr 0,75 
millioner for hver av dem.  

 Vi foreslår ikke innføring av eiendomsskatt i 2019, men fra 2020. Grunnen er bl.a fordi det 
ikke er valgår og vi trenger midler til nytt helsehus. Samtidig er gjelda allerede høy etter 
bygging av skole og flerbrukshall.  

 Det er viktig å få tak i søkbare midler til prosjekter mm slik vi har klart en del av i helse og 
omsorg. 

 Pga av den forkortede prosessen har det ikke blitt tid til å ta inn punktene fra ROS-analysen.  

 Bruk av advokatbistand er dyrt og bør vurderes kritisk.  

 Forslag til systemendringer i framtidige budsjett:  
o IT. Opprinnelig er det vedtatt at alt av kommunale IT-utgifter skal samles på ett ansvar, 

A123, mens interkommunale IT-utgifter er samlet på A124. I dag har dette blitt en hybrid 
der noe kjøpes inn på IT, og når det er tomt der så kjøpes det inn mer i enhetene. Dette bør 
det ryddes opp i, men det rekker vi ikke i år pga den forkortede budsjettprosessen.  En 
oppsplitting kan gjøres slik at kun felles/overordnet blir igjen på A123, mens 
mobiltelefoner, pc’er og elektroniske lærebøker tilhørende den enkelte enhet plasseres der. 
Det er mange momenter å ta hensyn til her, bl.a hvis det er utstyr til overs på en etat så kan 
det brukes på en annen etat dersom det hadde vært anskaffet på IT. Uansett må det bli slik 
at IT står for selve anskaffelsene.  



o Husleieinntekter. Her burde vi fått til et system der en fast andel av husleieinntektene 
settes av til et vedlikeholdsfond slik at vi raskt får alle ledige leiligheter opp i standard og 
får dem leid ut igjen. Vi taper fort mye penger dersom leiligheter blir stående tomme for 
lenge.  

o Opplæringsmidlene bør fordeles på alle enhetene. Da får man gjort avveininger i enheten 
om hva man kan prioritere – f.eks opplæring eller vikarinntak. Dette kombineres med 
enhetens kompetanseplan og det må for alle legges større vekt på å søke etter eksterne 
midler.  

o Folkehelseoversikten. For framtida bør denne brukes som grunnlag for budsjettarbeidet. 
Hovedutfordringene i denne oversikten skal gjenspeile satsingsområdene i budsjett og 
økonomiplan.   

Vedlegg: 

 Administrasjonssjefens forslag til driftsbudsjett 2019 / økonomiplan 2020 – 2022, 

versjon pr 30.10.18. 

 Administrasjonssjefens forslag til investeringsbudsjett 2019 2019 / økonomiplan 2020 – 

2022, versjon pr 30.10.18.  

 Budsjettskjemaene 1A, 1B, 2A og 2B.  

 Økonomisk oversikt drift.  

 Innspill og analyser fra etater og andre til budsjett og økonomiplan. 

 





























































































































































Notat — budsjettmøte i formannskapet den 07.11.18.

Generelle  saker

Selve saken døpes om til Økonomiplan 2019  ~  2022, med årsbudsjett for 2019.

Nytt tall grunnlag lages og benevnes Formannskapets foreløpig budsjettforslag pr 07.  J  1.18.

Spørsmål til budsjettet skal rettes til administrasjonssjef og svaret skal gå skriftlig til alle
formannskapsmedlemmene + gruppelederne i kommunestyret som ikke har fast plass i
formannskapet (Tryggve Enoksen og Aud Tove Tømmerbukt).

Oversikten over ikke-valgte tiltak er ryddet slik at ting der ikke «kolliderer» med valgte tiltak.

Budsjettdokumentet skal være et enhetlig dokument fra administrasjonssjef som gjenspeiler
dennes forslag. Det tas ikke ta inn innspill som delvis er uenige punktene i innstillingen. Vi
rekker ikke å endre dette for årets budsjett, men det blir slik i framtidige budsjettframlegg.

Budsjettvedtak for 2018 og videreføring av disse. Alle tiltakene er videreført, med unntak av:

w  Kr 800 000, kutt i sentraladministrasjonen. Kuttet var på kr 450 000 i 2018, men ble
dekket inn gjennom budsj ettrevisjonen i oktober. l konsekvensj ustert budsjett er kr
300 000 av dette beløpet i økonomiplanen tatt ned. Dette er tenkt dekket ved at det kan
komme reduksjoner på slutten av året i kjølvannet av organisasjons gjennomgangen, eller
at det kan bli vakanse i administrasjonssjefstillingen en lengre periode pâ starten av året.

0  Kr 300 000, full refusjon bamehagebam. Reforhandling av avtaler med Alta kommune er
ikke gjennomført og beløpet ligger ikke inne. Vi legger vi fram egen sak til
kommunestyret 19.12.18 om dette.

0  Alle reduksjonene vedrørende Kvbu ligger inne, samt at dette må ses i sammenheng med
nye store reduksjonene på samme enhet for 2019.

I  Kr 230 000 (kr 460 000 videre i økonomiplanperioden) og 1 årsverk på Voksenopp-
læringen. Her ble kun beløpet redusert, mens bemanningen ble beholdt videre fordi det
fortsatt var innen den reduserte budsjettrammen. Dette er videreført men må ses i

sammenheng med nye reduksjoner for enheten.

w  Kr 50 000 til eldrevaktmester er ikke videreført. Det ble ikke kjøpt inn noen tjenester i
201 8.

-  Kr 100 000 Nord-Norge permisjon. Det er ikke egen post for dette, og det er ikke rom
innenfor lønnsbudsjettet til et slikt kutt dersom alle legestillingene skal være besatt.

Praktiseringen av dette er strammet inn slik at forholdsmessig uttak ikke lenger gjøres. I
både 2017 og 2018 ble det utbetalt kr 0,- til vikarer ifm Nord-Norge pennisjoner (det ble
avviklet til sammen 23 uker for 2 personeri 2017, men uten vikarinntak, ingen ukeri
2018). Det tas normalt ikke inn vikar for lege i Nord-Norge permisjon dersom alle
stillingene er besatt.

o  Kr 260 000 bakvakt lege som reduksjon av totalt lagt inn med kr 800 000. I og med at hele
ordningen ble utsatt ble beløpet gjennom 2 andre vedtak omdisponert med kr 350 000 til

økt legelønn (kommunestyrevedtak om legelønn 20.12.17, opprinnelig økning med kr
350 000 som tas innen etatens ramme) og kr 200 000 (men beløpet ikke spesifisert i
kommunestyrevedtaket) til psykologstilling. For 2019 er psykologstillingen lagt inn som
nytt tiltak. Høyere legelønn er videreført f.o.m. 2019 og bakvakt er videreført fom. 2020
i budsjettforslaget.

0  Alle kuttene på Gargo er videreført, men må ses i sammenheng med nye kutt på samme
enhet.

0  Kr 200 000 TU er ikke videreført pga at det ikke lot seg gjennomføre i 2018.



o  Kr 40 000, nedtrekk sommervedlikehold veg er ikke videreført. Kostnader  i  forbindelse
med innleid vedlikehold, for å opprettholde en minimumsstandard er for stor sett i forhold
til budsjett.

-  Kr 109 419, nedtrekk vintervedlikehold av veg er ikke videreført. Stor indeksregulering
og underbudsj ettering. Ikke justert etter nye anbud.

I  Kr 20 000, nytt gebyrregulativ. Økt inntekt ikke videreført. Nedgang i  antall søknader.

Kr 900000, feilbudsjettering vann/avløp er rettet opp i budsjettversjonen for 2019.

Budsjett barnevern. Etter samtale med barnevemsleder er det greit med kun videreføring av
dagens budsjett, det er ikke behov for noen økning. Det er positiv utvikling innen disse
tjenestene, bl.a med at barn under omsorg er tilbakeført. Økte utgifter til akuttberedskap tas
også innen eksisterende ramme.

Organisasjons gjennomgang. Saken legges fram til politisk behandling for mandat mm før
iverksetting.

Reserverte tilleggsbevilgninger. Det settes av kr 250 025 til dette.

Kommunens disposisjonsfond er pr 07.11.18 på kr 28,9 millioner kroner (inkl hele Havbruks-
fondet).

Det søkes om tippemidler til flerbrukshallen. Vi ligger godt an til å få det, anslagsvis kr 15
millioner.

F ormarmskapsvedtak om støtte til utegruppe bamehage som ble utsatt ifm med at det skal tas
som del av budsjettet, er satt inn som ikke-valgt tiltak på investering.

Gjennomgang av avtaler. Må ha jevnlig påtrykk på at vi følger opp dette. Særlig på  IT  har det
vært en del avtaler som har vedvart etter at det ikke lenger var behov for dem, men alle der er
nå sagt opp.

Lønns- og prisvekst. Tallene i økonomiplanen, særlig for de 2 siste årene, er usikre anslag. Vi
må i framtidige budsjetter prøve å få mer sikre tall. I alle fall ikke sette opp helt usikre tall kun
for å saldere planen.

Sentraladministrasjon

Lånebelastiiitia og bruk av Startlån. Totalt 86 millioner i Startlån nå. Fram til nå har dette vært
et godt boligpolitisk middel for å hjelpe folk til å få egen bolig. Vi har mer utstrakt bruk av
dette hos oss enn andre kommuner. Vi har opp gjennom årene hatt svært lite tap på dette. Vi
hadde to større tap i 2018 på til sammen kr 750 000. Vi må fortløpende vurdere hva vi gjør
videre med dette dersom opplever større tap eller får andre negative konsekvenser.

iT. diincnsiozieriiuz og koinnicksitet, IT  har blitt dyrt og komplekst og det er vanskelig for
andre utenom IT-konsulentene å ha full oversikt over dette. Vi må også ta inn over oss at det
etter hvert kreves mer IT-utstyr, programmer, lisenser, avtaler, linjer mm for å drive en

moderne kommune enn det vi tror. Viser til vedlagte oversikter i vedlegget til budsjettsaken.

Oppvekst og kultur

Reduksjon Vi). begrunnelse og konsekvenser. Viser til beskrivelsen i administrasjonens
budsjettforslag: «Voksenopplæringen reduksjon  J  årsverk fia 01.08.19. Det ble egentlig
vedtatt en reduksjon ned til  I  årsverk allerede i 2018. Det ble ikke gjennomført fordi ved en
feil i budsjettet så kunne man redusere med det vedtatte ltr-beløpet og allikevel fortsette med 2
årsverk.  Nå  har utviklingen vært slik at det for tiden er behov for disse årsverkene der i og
med at flere av elevene trenger mer opplæring enn det vi regnet med. Vi regner dog med at
mye av dette kan være avsluttet neste sommer slik at det er greit å fortsette med kun ett



årsverk. Vi håper også at det fifa neste høst kan være felles rektor for  Kvbu  og VO. » Som en
utdyping av dette er ingen tvil om at det pr i dag er mer behov for opplæring enn det vi så i
fjor høst, men det skal gjennomføres mange timer undervisning fram til sommeren 2019 og
mye kan være rettet opp til da. Videre er det l årsverk lærer videre fra høsten 2019, slik at det
fortsatt vil være en del ressurser i enheten for de som fortsatt vil trenge undervisning.

BUFFF begrunnelse for ingen endring. Generelt sett er det hard kamp om midlene og i en
avveining mellom ulike tiltak (både økninger og reduksjoner) lar vi denne enheten i denne
omgang stå uendret. Vi ser at det på nåværende tidspunkt gir minst konsekvenser ved å gjøre
det slik. I skissen til etatsleder oppvekst og kultur om å endre BUF FF til FBU (Forebyggende
barne- og ungdomsarbeid) ses det på en helt annen måte å jobbe på som drar inn sterkere
samarbeid med skolen/ SFO, helsesøster, barnevern og PPT. Dette bør utredes nærmere før vi

gjør en slik endring.

 

Helse og omsorg

Reduksjon på Gargo sykehjem og sykestue. Er spesifisert med to særskilte tiltak, ett
vedrørende vakanser ved lavere belegg og ett for reduksjon i kjøp av tjenester.  I  tillegg ligger
bortfall av aktivitørstillingen som eget tiltak. Årets reduksjon med hjemkjøp av tjenesten til
Aleris, det budsjetterte kuttet på kr 0,9 millioner, er videreført i konsekvensjustert budsjett.

Nytt helsehus

Tjenester en ser for seg inn i nytt helsebygg er sykehjem og sykestueplass, heldøgns
omsorgsboliger og hjemmetjenestebase, fysioterapi/ergoterapi, treningsrom og lite
varmtvannsbasseng, dagsenter, samt muligens Vaskeri og «hjelpemiddelsentral» i sokkel.
Videre kan kjøkken og felles kafé/kantine for pasienter, brukere, ansatte og besøkende, samt

bibliotek kanskje legges til 2. etg.

Vi ser for oss mulig gjenbruk av Gargo til enkelte helse- og omsorgstjenester, for eksempel
legekontor, psykisk helse, helsestasjon, kontorer og/eller evt. hybelbygg for HO-ansatte.

Hvilke tjenester som er hensiktsmessig å legge til Gargo-bygget, vil bl.a. avhenge av avstand
til nytt helsebygg. Kan hende bør også legekontoret legges til nytt helsebygg for mer effektiv
ressursutnyttelse (jf. vurdering under).

Dersom det blir bygget nye universelt tilrettelagte heldøgns omsorgsboliger, vil behovet for
sykehjemsplasser bli mindre. Vi ser da for oss et nytt, kompakt og moderne sykehjem med +/-
18  plasser, derav 1-2 plasser på forsterket skjermet enhet som kan brukes fleksibelt.

Om behovet:

u Gargo sliter med en foreldet og dårlig vedlikeholdt bygningsmasse/inventar.
(Vedlikeholds-/oppgraderingsetterslep ble i en ekstern tilstandsanalyse anslått til vel 12
mill. kr i 2014.) Det har i 2017 og 2018 vært mange akutte hendelser på grunn av slitt og
dårlig driflsutstyr/inventar som har medført betydelige kostnader. Videre er plassene

lokalisert over to etasjer, noe som vanskeliggjør effektiv drift.
a Vi mangler heldøgns omsorgsboliger. Det vil være økonomisk lønnsomt å redusere antall

institusjonsplasser og satse mer på heldøgns omsorgsboliger, da drift av institusjon er mye
dyrere. Sykehjem skal primært være for behandling og mer krevende pleie, ikke primært
bosted. Hyblene på hybelbygget er små og ikke tilrettelagt for bevegelses- og
orienteringshemmede. Det er ikke plass til bruk av personheis og comfort-rullestol. På
Lukas er noen av leilighetene blitt individuelt tilrettelagt for funksjonshemmede, mens
andre er det ikke.

v  Legekontoret har det for trangt der de er i dag. Det er ikke kontorer nok til alle legene.
Skiftestuen brukes til legekontor. Når vi mangler skiftestue der, får man heller ikke



utnyttet personalet på forkontoret til en del arbeidsoppgaver som da må ivaretas av legene.
I tillegg er legekontoret delvis nedslitt (to kontorer er blitt/blir pusset opp i år). Pasienter
skrives ut fra UNN tidligere enn før, og behandlingen blir dermed mer avansert og
krevende både i tid og ressurser hva angår materiell/utstyr og personell. En
samlokalisering av legekontor og sykestue med legevakt på kveld og natt er påkrevet for å
få en mer optimal utnyttelse av ressurser, herunder også laboratoriefunksjonen.

Vi mangler bl.a. lokaler som egner seg til forsterket skjenna enhet, tilrettelagt
hjelpemiddellager og dag-/aktivitetssenter for ulike typer hjemmeboende (herunder også
de som bor i omsorgsboliger), ulike brukergrupper, etc. Det vil også kunne brukes til
veiledning av brukere, for eksempel av velferdsteknologiske hjelpemidler.

En bedre utbygd helsestasjon-/skolehelsetjeneste (mer på skolehelse + noe rettet mot
eldre) tenkes å trenge noe mer lokaler.

Psykisk helse og rus vil, når den utvides med ruskonsulent, erfaringskonsulent og
forhåpentligvis psykolog samt muligens en felles støttekontakt/miljøarbeider med  TU  og
hjemmetjenesten, trenge noe mer kontorlokaler, samt et lokale et sted som egner seg som
lavterskel møteplass (det siste kan ligge utenom kjemeområdet for HO).

I kommunens satsning på forebygging, rehabilitering og hverdagsmestring, er det
fornuftig å utvide tilbudet ved Frisklivssentralen samt investere i et lite
varmtvannsbasseng for kommunens reumatikere og andre.

Tilskudd fra Husbanken kan gis til oppføring, ombygging mv. av følgende typer pleie- og
omsorgsplasser:
a. Plass i institusjon, herunder sykehjem
b. Omsorgsbolig til personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester
c. F ellesareal, felles teknisk rom og velferdsteknologi i tilknytning til eksisterende

omsorgsboliger og sykehjem for å oppnå heldøgnstj eneste.
d. Lokaler for dagaktivitetstilbud.
e. Døgnomsorgsplasser til personer med behov for øyeblikkelig hjelp

Utmålingsregler:
U

O

45% av godkjente anleggskostnader til omsorgsboliger med fellesareal.

55% av godkjente anleggskostnader for plass i institusjon.

Inntil 55% av godkjente anleggskostnader til fellesareal, felles teknisk anlegg og
velferdsteknolo gi i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger og sykehjem for å oppnå
heldøgnstjeneste.

Inntil 55% av godkjente anleggskostnader til lokaler for dagaktivitetstilbud.

For 2018 gis tilskuddet ut fra en anleggskostnad på maksimalt 3 226 000 kroner pr.
sykehjemsplass eller omsorgsbolig. Dette gir en maksimal tilskuddssats på kr 1 452 000 pr.

omsorgsbolig og kr  1  774 000 pr. sykehjemsplass.

Ved ombygging/utbedring settes maksimumstilskuddet noe lavere enn ved nybygging.

I

Prioriteringer: I 2018 skal minimum 40 prosent av tilsagnsrammen gâ til pleie- og
omsorgs-plasser som gir netto tilvekst. Saker som gir full netto tilvekst, prioriteres foran

saker som gir delvis eller ingen netto tilvekst.

Nytt fra 2017: Fra 2021 vil det være krav om netto tilvekst for å få tildelt tilskudd. Denne
ordningen innføres gradvis fom. 2017. Om lag 20 prosent av tilsagnsramrnen i 2017 skal
forbeholdes plasser som gir netto tilvekst. Denne andelen økes til hhv. 40, 60og 80
prosent de neste årene.

(Kilde til info vedr. tilskuddsordningen: Husbankens retningslinjer for ínvesteringstilskudd til sykehjemsplasser
og omsorgsboliger  og Veileder til sølcnadsprosess mv.)



TU

o  Investering: Kjøp av ny bil til TU er tatt med i investeringsbudsjettet for 2019. Dette på
grunn av stadige feil og påfølgende, til dels dyre, reparasjoner på bilen de har i dag. Bilen
er en Volkswagen Touran, 2007-modell, ca. 170 000 krn. Utgifter til reparasjon de siste
tre årene (fram til 01.11.18) beløper seg til kr 156 167 eks. mva. Med så store reparasjons-

utgifter er det en fordel å kjøpe ny bil. Bil anskaffes med lån som nedbetales over 5 år og
med verkstedutgifler på normalt nivå vil det lønne seg å skifte nâ.

ø Fordelene med denne bilen er at den har firhjulstrekk og 7 seter. Ulempene, bortsett fra at
det så ofte oppstår feil på den, er at noen av brukerne har problemer med å komme seg
inn/ut av bilen. Fordeler med en ny bil kan være at den er litt høyere og dermed lettere for
våre bruker å komme inn/ut av. I tillegg vil. bedre driftssikkerhet gi økt trygghet for de
ansatte som slipper å være redd for at bilen skal stoppe under kjøretur med brukere.

«  Drift: Rådmannen ønsker at tjenesten skal ha tid på seg i første halvdel av 2019 til å følge
opp RO-rapporten og iverksette varige tiltak slik at man har greier å jobbe mer faglig og
organisere ressursene slik at det på sikt skal være mulig å jobbe mer effektivt. Pâ denne
bakgrunn foreslås i utgangspunktet kun et beskjedent kutt i 2019.

Stillinger' i psykisk liclsc

0  100 prosent stilling som ruskonsulent og 20 prosent stilling som erfaringskonsulent legges
til enhet for psykisk helse. Oppstart ruskonsulent er i januar 2019. Disse stillingene er de
første fire årene helt/delvis finansiert av tilskudd fra Fylkesmannen (gradvis nedtrapping).
Kommunens andel av lønnskostnadene er lagt inni økonomiplanen.

w  Halv stilling som psykolog legges inn i driftsbudsjettet med kr 200 000. Dette forutsetter
tilskudd til halve stillingen. Vi mottok tilskudd for 2018 og vil søke å få overført dette til
2019 da vi ikke lyktes med å få tilsatt psykolog i 2018.

ø Generelle synspunkter på at vi bør dreie helsetjenestene over fra institusjon til
hjemmebasert: Dette er i store trekk beskrevet i notatet fra HO (vedlegg til budsjett).

Næring, utvikling og teknisk.

_\_/"mun og avløp. Var tidligere budsjettert med for høye inntekter og dette ble blandet inn i
generell drift. Nå justeres inntektene ned til riktig nivå og det blir vanntette skott mellom
generell drift og selvkostområdene.

_@_lg1ing av nazringskonsulcntstillingeil med 50  %  er tenkt brukt til ressurs innenfor planarbeid.

De siste årene er det brukt 50 % til mye planarbeid gjennom Småkomuneprogrammet (det var
innenfor programmet intensjon at vi kunne jobbe mye med plan). Programmet er nå avsluttet,

men det er fortsatt stort behov for planressurser. Fagforbundet har lagt inn krav om at Anne
Berit Bæhr skal tilbys 100 % fast stilling i kommunen. I og med at hun arbeider med ting som
naturlig er en del av kommunens drift (dvs ikke oppgaver av midlertidig karakter), er kravet

riktig og vi vil akseptere det. Dersom tiltaket ikke blir vedtatt, vil vi starte en prosess iht
kommunens prosedyre ved overtallighet, jf Retningslinjer ved omstilling og nedbemanning.
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