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1. Mål for 2015 

 

a) Felles mål for alle tjenester 

 

 

Tjeneste: Felles for alle tjenester 
 

 

Indikator 
 

Mål 2015 Status 

Gjennomføringsgrad medarbeidersamtaler for alle som skal ha det 
100 % 

90 % 

Medarbeiderundersøkelsen: Kjent med mål for arbeidsplassen 
5,0 

Ikke målt 

Medarbeiderundersøkelsen: Nødvendig kompetanse for å gjøre jobben 
4,9 Ikke målt 

Medarbeiderundersøkelsen: Samarbeid med kolleger 
5,0 

Ikke målt 

 

 

 

b) Sentraladministrasjonen 

 

 

Tjeneste: Sentraladministrasjonen (100, 120, 130, 140) 
 

 

Indikator 
 

Status Mål for 2015 

Andel utsendelser av sakspapirer min. 8 dager før møte 80% 90% 

Månedlig kontroll av regnskap, kontering og refusjoner for å avdekke avvik 50% 100% 

Andel arbeidsgiverkontroller 5 % 5% 

Antall fakturaer betalt 90 dager etter forfall 90 % 92% 

Gjennomsnittlig behandlingstid fullstendige søknader om Startlån 10 dager 10 dager 

Andel feilmeldinger meldt ved bruk av Helpdesk IKT 50% 95% 

Tilstedeværelse ved personlig oppmøte – sentraladm 80% 95% 

Andel svar på hovednummer 77775500 90% 95% 

Andel e-poster til post@skjervoy.kommune.no fordelt til saksbehandler innen 2 dager 100% 100% 

Daglig henting/ sending av brevpost 95% 99% 

Andel brukere med oppdatert profil i Outlook innen 01.03 80% 90% 

 

 

 

 

mailto:post@skjervoy.kommune.no
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c) Kultur og undervisning 

 

 

Tjeneste: Kultur- og undervisning  200 adm 
 

 

Indikator 
 

Mål 2015 Status 

Gjennomføre  et minste antall fagmøter med virksomhetene slik pr år: 
- Skole/PPT/VO/SFO 
- Barnehage:  
- Kultur (Kulturhus/Kino/Bibliotek/Kulturskole) 

 
6 
4 
2 

ok 

Kontroll av regnskap, kontering og refusjoner for å avdekke avvik 
Hver måned 

Ikke målt 

Andel henvendelser/søknader besvart innen 3 dager 100% Ikke målt 

 

Tjeneste: Grunnskolene 211-212-213, PPT 203,   
Voksenopplæring 294 

 
 

Indikator 
 

Mål 2015 Status 

Grunnskolepoeng 
 

Snitt fylket  
(2012/13: 40,2) 

36,7 

Elevundersøkelsen 7. Trinn: Trivsel 
Snitt fylket 
(13/14: 4,3) 

4,1 

Elevundersøkelsen 10. Trinn: Trivsel 
Snitt fylket 
(13/14: 4,1) 

4,1 

Andel tilmeldte saker til PPT som er påbegynt innen frist på 3 mnd 
     100 % 

100 % 

Andel elever i grunnskolen med spesialundervisning 
Max 10 % 10,8 % 

 

Andel innvandrerforeldre med barn i grunnskole-/ eller barnehagealder 
som deltar i norskopplæring  

    Minst 75 % 
     Ikke målt 

 

 

Tjeneste: Bibliotek 220, Kulturhus og kino 221-222,  
 

 

Indikator 
 

Mål 2015 Status 

Andel nyfødte, 2-åringer, 4-åringer og 6-åringer, som gjennomfører Ole 
Bok-programmet (av alle inviterte) 

60 % 
ca 60 % 

Andel deltakere i sommerlesekampanje for barn fra 8-12 år (av påmeldte) 50 % 
50  

Antall uker med minimum to kinovisninger pr uke utenom skoleferiene  
38 

ok 

Minimum antall egenproduksjoner (scene) pr år 

 

4 
3 

 

Tjeneste: Barnehagemyndigheten 270, barnehagene 272,273,275 
 

 

Indikator 
 

Mål 2015 Status 

Antall tilsyn med barnehagene etter barnehageloven § 16. 
2 

ok 
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d) Helse og omsorg 

e) Teknisk 

 

Tjeneste: Teknisk administrasjon inkl boliger (600, 605, 606, 660) 
 

 

Indikator 
 

Status 2014 Mål 2015 

Andel byggesaker behandlet innenfor frist 
100 % 

100 % 

Andel byggesaker omgjort av fylkesmannen grunnet saksbehandlingsfeil 0 % 0 % 

Brukerundersøkelse byggesak, Forutsigbarhet i saksbehandlingen, (skala 1-6)  
3,5 Denne utgår 

Brukerundersøkelse byggesak, Mulighet for timeavtale med 
saksbehandler, (skala 1-6) 

4,2 
Denne utgår 

Brukerundersøkelse byggesak, Generell fornøydhet, (skala 1-6) 3,2 Denne utgår 

Negativt avvik fra budsjett 
0 % 

0 % 

Andel delingssaker i regulert område behandlet innen 3 uker  
100 % 

100 % 

Andel kartforretninger behandlet innen 30 dager 
100 % 

100 % 

Andel private reguleringsforslag ette pbl § 12-11 behandlet innen 12 uker 100 % 100 % 

Vedtak av kystsoneplan 1.11.14 Denne utgår 

Andel boliger med godkjente takstiger 50 % 80 % 

Andel boliger med godkjent røykvarsler og brannslukningsapparat 100 % 100 % 

Ferdigstilling av vedlikeholdsplan for boliger 
Denne er ikke 

påbegynt 
20.12.15 

Andel veier med veiadresse 65 % 100 % 

 

 

 

Tjeneste: Bygg- og anleggsforvaltning (670, 671, 675) 
 

 

Indikator 
 

Status 2014 Mål 2015 

Negativt avvik fra budsjett 
0 % 

0 % 

Avvik fra renholdsstandard Insta 800 
0 % 

0 % 

Ferdigstilling av vedlikeholdsplan for kommunale bygg 
Denne er ikke 

påbegynt 
20.12.15 

Andel brudd på frister i internkontrollsystem for bygg 30 % 0 % 

Andel avvik i E-save som er sjekket/fulgt opp innen en uke 100 % 100 % 
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Tjeneste: Veg, vann og avløp (610,620, 630, 690) 
 

 

Indikator 
 

Status 2014 Mål 2015 

Negativt avvik fra budsjett 
0 % 

0 % 

Antall skader på personell og utstyr 
0 % 

0 % 

Avstengingstid ved planlagt arbeid på ledningsnettet for vann 
Max 2 timer 

Max 2 timer 

Avstengingstid ved uforutsette hendelser på ledningsnettet for vann 
Max 6 timer 

Max 6 timer 

Andel av ledningsnettet for vann som lekkasjesøkes 
0 % 

20 % 

Antall tilbakeslag kloakk 0 0 

Ventetid ved tilstopping i private avløp 
Max 2 timer 

Max 2 timer 

Responstid ved tilstoppet/tett avløp 
Max 2 timer 

Max 2 timer 

Andel avvik på vintervedlikehold veier 0 % 0 % 

 

 

 

Tjeneste: Brann og feiing (650, 652) 
 

 

Indikator 
 

Status 2014 Mål 2015 

Negativt avvik fra budsjett 10 % 10 % 

Andel tilsyn på § 13-bygg 
60 % 

100 % 

Antall gjennomførte brannøvelser 
6 

6 

Andel husstander som tilbys feiing 100 % 100 % 

Andel boliger med utført tilsyn 25 % 100 % 

Vedtak av ny feieforskrift 
Denne er ikke 

påbegynt 
01.07.15 

 

 

 

Tjeneste: Havn (680, 681) 
 

 

Indikator 
 

Status 2014 Mål 2015 

Negativt avvik fra budsjett 
0 % 

0 % 

Andel fortøyninger inspisert før 1.10 
50 % 

50 % 

Andel sikkerhetsutstyr på kaier med mangler pr 15.1 og 1.9 
0 % 

0 % 

Reduksjon av skadefrekvens på gods -10 % 50 % 
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Andel avvik på temperatur og renhold på termofasiliteter 10 % 0 % 

Andel fraktleveranser som overskrider avtalt frist 5 % 0 % 

 

2. Kommunale avgifter og gebyrer 2015 

a) Kultur og undervisning 

 

Barnehagesatser 

                2014 

Plasstørrelse:       1. barn 2. barn (30 % mod.) 3. barn (50 % mod.) 

     100 % 2.405,- 1.685,- 1.200,- 

       80 % 2.170,- 1.520,-            1.085,- 

       60 % 1.685,- 1.180,-   845,- 

       50 % 1.445,- 1.010,-   725,- 

       40 % 1.205,-   845,- 600,- 

       20 %   725,- 510,-   365,- 

 

 Dagplass:   kr. 180,- 

 Mat, full plass: kr. 300,- 

 2015 

Plasstørrelse:       1. barn 2. barn (30 % mod.) 3. barn (50 % mod.) 

     100 % 2580,- 1806,- 1290,- 

       80 % 2330,- 1630,- 1165,- 

       60 % 1810,- 1267,- 905,- 

       50 % 1550,- 1085,- 775,- 

       40 % 1295,- 906,- 648,- 

       20 % 780,- 546,- 390,- 

 

 Dagplass:   kr. 200,- 

 Mat, full plass: kr. 300,- 

 

SFO 

  2014 

Plasstørrelse:       1. barn 2. barn (40 % mod.) 3. barn (60 % mod.) 

Over 20 t/u      1.900,- 1.150,- 760,- 

Inntil 20 t/u 1.200,- 720,- 480,- 

Inntil 15 t/u 700,- 420,- 280- 

Inntil 10 t/u 1.900,- 1.150,- 760,- 

 

 Dagplass:  Hel – 4 timer eller mer:    140,-    

    Halv – under 4 timer:         85,- 

 

  2015 

Plasstørrelse:       1. barn 2. barn (40 % mod.) 3. barn (60 % mod.) 

Fra 20 t/u      1.900,- 1.150,- 760,- 

Inntil 20 t/u 1.200,- 720,- 480,- 

Inntil 10 t/u 700,- 420,- 280- 
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 Dagplass:  Hel – 4 timer eller mer:    150,-    

    Halv – under 4 timer:        100,- 

Maks 5 dager pr halvår 

 

 

Kulturskolen for de som ikke har plass i SFO 

 

                            2014 

Årspris elever under 18 år: 

Gruppe A:    1 – 3 elever 1.450,- 

Gruppe B:   4 – 9 elever 1.250,- 

Gruppe C: 10 og flere    525,- 

Søskenmoderasjon 50 % 

 

Årspris elever over 18 år: 

Gruppe A:    1 – 3 elever 2.800,- 

Gruppe B:   4 – 9 elever 2.450,- 

Gruppe C: 10 og flere  1.000,- 

 

2015 

Årspris elever under 18 år: 

Gruppe A:    1 – 3 elever 1.450,- 

Gruppe B:   4 – 9 elever 1.250,- 

Gruppe C: 10 og flere    525,- 

Søskenmoderasjon 50 % 

 

Årspris elever over 18 år: 

Gruppe A:    1 – 3 elever 2.800,- 

Gruppe B:   4 – 9 elever 2.450,- 

Gruppe C: 10 og flere  1.000,- 

 

 

 

Refusjon fra lag og foreninger for kjøp av dirigent:   200,- pr. time 

 

 

 

Kinobilletter, inkl mva 

          

        2014   

 Standard billettpris alle dager 90,-  

 Barne- og familiefilmer 75,-  

 Enkelte filmer kan ha høyere pris   

 

        2014   

* Standard billettpris alle dager 90,-  

* Barne- og familiefilmer 75,-  

* Enkelte filmer kan ha høyere pris  
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Skjervøy svømmehall 

        2014  2015 
* Enkeltbillett for voksne 50,- 50,- 

* Enkeltbillett for barn 20,- 20,- 

* Klippekort for voksne 375,- 375,- 

* Klippekort for barn 150,- 150,- 

* Leie pr time ikke innt.bringende arr 300,- 300,- 

* Leie pr time innt.bringende arr. 500,- 500,- 

 

 Dersom det kreves ekstra betjening/vask betales de reelle utgifter i tillegg. 

 

Skjervøy idrettshall 

        2014  2015 

* Pr dag ved messe eller andre større arr.              4.200,-             4.200,- 

* Helgeleie halv hall pr time, ikke innt. 200,-              200,- 

* Helgeleie hele hallen pr time, innt.bringende 310,- 310,- 

 

 Dersom det kreves ekstra betjening/vask betales de reelle utgifter i tillegg. 

 

 

 

                      Skjervøy kulturhus  

 2015 

 

Leiesatser: kommersielle/ 

private aktører 

Ideelle org. 

Lag/foreninger 

Storsalen – arrangement u/billett 2500,- 1200,- 

Storsalen – arrangement m/billett 4000,- + 10 % av 

billettinntekter 

10 % av 

billettinntekter 

 

 2014 

Leiesatser: kommersielle/ 

private aktører 

Ideelle org. 

Lag/foreninger 

Storsalen – arrangement u/billett 2500,- 1200,- 

Storsalen – arrangement m/billett 4000,- + 10 % av 

billettinntekter 

10 % av 

billettinntekter 

Ved  behov for lyd, lys og annen teknisk bistand betales faktiske utgifter 

 
 

 

Skoler 

        2014  2015 

* Overnatting 1. natt 55,- 55,- 

* Overnatting fom 2. natt 50,- 50,- 

 

 

Biblioteket 

        2014  2015 

* Purregebyr voksne, 2. purring 20,- 0,- 
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* Purregebyr voksne, 3. purring 30,- 30,-* 

* Erstatning ikke tilbakelevering, minimum 300,- 300,-** 

* For låntakere over 15 år 

** Bøker og andre medier med høy innkjøpspris. Individuell vurdering 

b) Helse og omsorg 

  

 Hjemmetjenester 

         2014  2015 

* Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. mnd under 2G  175,-  178,- 

* Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. mnd 2-3G  650,-  668,- 

* Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. mnd 3-4G  875,-  900,- 

* Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. mnd 4-5G  1350,-           1388,- 

* Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. mnd over 5G  1800,-          1851,- 

* Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. time under 4G  155,-  159,- 

* Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. time 4-5 G  210,-  216,- 

* Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. time over 5 G  260,-  267,- 

 

Korttidsopphold sykestua 

  2014  2015 

* Korttidsopphold pr. døgn   137,-  142- 

* Korttidsopphold pr. dag  72,-  74,- 

 

Middager 

  2014  2015 

* Middag ordinær  83,-  85,- 

* Middag liten  63,-  65,- 

* Transport mat  20,-  20,- 

 

Alarmtelefon 

  2014  2015 

* Egenandel alarmtelefon, pr. mnd, under 3 G   175,-  180,-  

* Egenandel alarmtelefon, pr. mnd, over 3 G  225,-  231,-  

 

Aktivitetssenteret 

  2014  2015 

* Egenandel 1 – 2 dg/uke   150,-  180,- 

* Egenandel over 2 dg/uke  200,-  231,-  

  

Legekontoret 

* Egenandeler for konsultasjon, attester, prøvetaking, skriving av sykemelding og div 

forbruksvarer ihht Statens satser eller kostpris. Legekontoret utarbeider oversikt i 

tråd med statlige endringer. 

 

Fysioterapeut 

* Egenandeler for behandling ihht Statens satser. Fysioterapeut utarbeider oversikt i 

tråd med statlige endringer. 

* Abonnement terapirbasseng lag/foreninger:  Ny fra 2014: 2000,- 
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c) Teknisk 

 

Husleiesatser pr mnd 

        2014  2015 

* Husleie kommunale boliger, pr m2 62,- 63,- 

* Husleie hybelhus fellesareal 550,- 550,- 

* Husleie felles areal 480,- 480,- 

* Husleie møbler 15% av verdien pr. år 

* Husleie strøm pr. m
2
 16,- 16,- 

* Garasjeleie 260,- 260,- 

* Kabel-TV 200,- 200,- 

* Kiilgården, pr dag 100,- 100,- 

* Omsorgsboliger helsesenteret 5 250,-  5 250,- 

* Omsorgsboliger Sandvåghaugan 2 6 700,-       6 700,- 

 

  2014 2015 

* Seksjonering, pr seksjon 3 R 3 R 

 

* Behandlingsgebyr festekontrakt 1750,- 1750,- 

 

* Festeavgift laksesett 200,- 200,- 

 

* Behandling privat reguleringsforslag 10000,- 10 000,- 

 

 

Byggesaksgebyr jfr. Plan- og bygningsloven 200, § 33-1: 

 

Gebyrregulativet er utarbeidet i henhold til Pbl 08 § 33-1. Gebyrer skal ikke overstige 

kommunens nødvendige utgifter på sektoren. Grunngebyr og øvrige faste beløp, er vurdert 

som nødvendige i forhold til å kunne ivareta de oppgaver Skjervøy Kommune har mht. 

byggesaksbehandling. 

 

Mangelfulle søknader mv. medfører imidlertid arbeidsomfang og ressursbehov, som ikke kan 

kalkuleres inn i grunngebyr/faste gebyrer. Dermed vil det gis gebyr for medgått tid til arbeid 

med søknader og saker hvor det er mangler og/eller problemer med å få på plass komplette 

søknader. 

 

Uavhengig av om tiltak er etter Pbl 08 §§ 20-1 eller 20-2, vil alle gebyr bli gitt til tiltakshaver. 

 

 

Byggesaksgebyr jfr. Plan- og bygningsloven 200, § 33-1: 

Tiltakstype/Søknadstype Gebyr 2014 Gebyr 2015 
   

Søknad uten krav til ansvarsrett (Pbl § 20-

2): 

  

Grunngebyr (v/komplett søknad)* 2500,- 2500,- 

Gebyr for merarbeid v/mangelfull søknad  Etter medgått 

tid 
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To – Trinns søknad: 

- Grunngebyr – Rammetillatelse 

(v/komplett søknad) 

1065,- 1065,- 

- Grunngebyr – Igangsetting nr 1 

(v/komplett søknad) 

1065,- 1065,- 

- Igangsetting nr 2, 3 osv. (pr søknad) 

(v/komplett søknad) 

1700,- 1700,- 

* - Ved mangelfull søknad, gis det gebyr for 

merarbeid etter medgått tid. 
  

   

Søknad med krav til ansvarsrett (Pbl § 20-

1): 

  

Grunngebyr (v/komplett søknad)* 4800,- 4800,- 

Gebyr for merarbeid ved mangelfull søknad  Etter medgått 

tid 

To – Trinns søknad   

- Grunngebyr – Rammetillatelse 

(v/komplett søknad) 

3700,- 3700,- 

- Grunngebyr – Igangsetting nr 1 

(v/komplett søknad) 

2150,- 2150,- 

- Igangsetting nr 2, 3 osv. (pr søknad) 

(v/komplett søknad) 

1600,- 1600,- 

* - Ved mangelfull søknad, gis det gebyr for 

merarbeid etter medgått tid. 
  

   

   

Ansvarsrett og godkjenning:   

Søknad om ansvarsrett 270,- 270,- 

Kontroll av sentral godkjenning 690,- 690,- 

Søknad om lokal godkjenning 1600,- 1600,- 

Godkjenning som selvbygger 2150,- 2150,- 

Avslag på søknad om lokal godkjenning 1065,- 1065,- 

   

Ulovlige tiltak Som for tiltaket 

+ medgått tid til 

saksbehandling 

Som for tiltaket 

+ medgått tid til 

saksbehandling 

   

Endringssøknad etter at tillatelse er gitt 600,- + medgått 

tid som 

overstiger 1 

arbeidstime. 

600,- + medgått 

tid som 

overstiger 1 

arbeidstime. 

 

Midlertidig brukstillatelse 1280,- 1280,- 

   

Søknad om riving 1200,- + 

medgått tid som 

overstiger 1 

arbeidstime. 

1200,- + 

medgått tid som 

overstiger 1 

arbeidstime. 

   

Behandling av avfallsplan, nybygg >300 m² 1065,- 1065,- 
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Behandling av avfallsplan, rehab. >100 m² 1065,- 1065,- 

   

Søknad om utslippstillatelse < 50 pe 1000,- + 

medgått tid. 

1000,- + 

medgått tid. 

 

Søknad om utslippstillatelse > 50 pe 1000,- + 

medgått tid. 

1000,- + 

medgått tid. 

   

Dispensasjon uten høring 2150,- 2150,- 

 

Dispensasjon med høring 2150,- + 

medgått tid til 

høringsarbeidet. 

2150,- + 

medgått tid til 

høringsarbeidet. 

   

Søknad om areal til oppdrettsanlegg 

(nyanlegg) 

25000,- 25000,- 

 

Søknad om areal til oppdrettsanlegg 

(endring av eksisterende) 

15000,- 15000,- 

 

   

Avbrutt tiltak 50 % av fastsatt 

gebyr 

50 % av fastsatt 

gebyr 

   

Avviksbehandling pr avvik 670,- 670,- 

   

Timepris ved behandling etter medgått tid 600,- 600,- 

 

Gebyr for kart- og delingsforretning over areal til grensearronderinger (tilleggsareal) 

 

Areal  i m²      2013  2014 

 0-75       2500,-  2500,- 

 76-150      2725,-  2725,- 

 151-300      3700,-  3700,- 

 301-450      4550,-  4550,-  

 451-600      6000,-  6000,- 

 601-750      6150,-  6150,- 

 751-900      7000,-  7000,- 

 901-1050      7800,-  7800,- 

 1051-1200      8600,-  8600,- 

 1201-1350      9000,-  9000,- 

 1351-1500      9500,-  9500,- 

 

Overstiger arealet 1500 m² beregnes gebyret etter tabell 2.  

 

Gebyr for kartforretning og kombinert kart- og delingsforretning over areal til 

utbyggingsformål. 

 

 Areal  i m²      2014  2015 

* For 0-1500 m
2
 9650,- 9650,- 

* For 1501-2000 m
2
 10450,- 10450,- 
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* For 2001-2500 m
2
 11100,- 11100,- 

* For 2501-3000 m
2
 12000,- 12000,- 

* For 3001-3500 m
2
 13200,- 13200,- 

* For 3501-4000 m
2
 14050,- 14050,- 

* For 4001-4500 m
2
 14600,- 14600,- 

* For 4501-5000 m
2
 14950,- 14950,- 

* Pr påbegynt dekar over 5000 m
2
 700,- 700,- 

 

 Gebyr for kartforretning over grenser 
Hvis alle grensene omkring eiendommen skal gåes opp, betales gebyr etter pkt. 2 

 

A. Beregningsgrunnlag: Sidelengde 

 

Grenselengde i meter.  

            Fra                                     til           Gebyr i kr. 

           0                                          50                 1825,-     

           50,01                                   75                 3450,- 

Videre økes det med kr. 1240,- pr påbegynt 25 meter 

 

B. Beregningsgrunnlag: Antall grensepunkter 

 

Grensepunkt  Gebyr i kr. 

Inntil 2                  1890,- 

3                  3450,-   

Videre øker gebyret med kr. 1300,- pr. grensepunkt. 

Det rimeligste alternativet skal benyttes. 

 

Gebyr for grensepåvisning 

 Brukes der det er tilfredsstillende målebrev. Hvis naboer må innkalles skal det betales gebyr 

etter pkt. 2 og 3. 

 

 

Grensepunkt   Gebyr i kr. 

Inntil 2   1820,- 

3                             3450,- 

Videre økes gebyret med kr. 725,- pr. punkt. 

 

 Gebyr for kartforretning over punktfeste  
For kartforretning over punktfeste betales 50% av minste beløp i tabell 2, dersom merking og/ 

eller oppmåling i marka er nødvendig. 

 

Hvis det er unødvendig med merking og/ eller måling i marka, beregnes gebyr som for 

registreringsbrev etter pkt. 10. 

 

 

Gebyr for avbrutt kartforretning 
Ved tilbakekalling (etter at en forretning er berammet), avbrutt eller annulert forretning, 

betales kr. 1500,- pluss en andel av totalgebyret som fastsettes etter skjønn av 

oppmålingsmyndighetene på grunnlag av medgått tid. Ved tilbakekalling før forretning er 

berammet, betales kr. 300,-. 
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 Gebyr for påtegning av målebrev og ajourføring av målebrev. 

Delingsloven § 2-3, forskrift kap. 11 og 20. 

 

For påtegning ved grenseregulering/justering og ajourføring av målebrev betales kr. 1500.- 

 

Når nytt målebrev blir utstedt i stedet for at eldre målebrev blir ajourført, skal det ikke betales 

større gebyr enn for ajourføring. 

 

 Gebyr for ajourført gjenpart av målebrev. 

Med ajourført gjenpart menes her et nytt dokument hvor alle grenser er kontrollert både på 

den aktuelle eiendommen og naboeiendommene. Alle aktuelle fradelinger og 

grenseregulering taes med. For slik ajourført gjenpart betales 10 % av gebyret for 

kartforretning, dog minst kr. 1500.- 

 

 Gebyr for midlertidig forretning. 
For midlertidig forretning betales et ekstra gebyr på kr. 1800.-. Fult gebyr etter pkt. 1 eller 2 

kan innkreves samtidig. 

 

Hvis midlertidig forretning må avholdes av grunner som skyldes kommunens 

oppmålingsmyndighet skal det ikke kreves ekstra gebyr. 

 

Gebyr for registreringsbrev. 

For utarbeidelse av registreringsbrev betales kr. 1800.-. Berører den enkelte sak flere 

registreringsnummer kommer det et tillegg på kr. 600.- for hvert ekstra registreringsnummer. 

 

Gebyr for kart og delingsforretning der deler av arbeidet utføres av andre. 
For forretninger der deler av arbeidet utføres av andre , for eksempel NVE, NSB, og 

veimyndighetene fastsettes gebyret til kommunen etter hvor stor del arbeidet kommunen 

utfører etter følgende prosentskala: 

 

Klargjøring og registrering   30 % 

Innkalling og avholding av forretning  20 %  

Merking inkl materiell   10 % 

Måling, beregning og uttegning  40 % 

 

Uavhengig av denne tabellen kan det inngås spesielle avtaler med enkelte institusjoner om 

fordeling av arbeid og gebyrer. 

 

Gebyrer for kartforretning og kart- og delingsforretning over større sammenhengende 

arealer. 

For slike forretninger over større sammenhengende parseller/eiendommer til landbruk-, 

allmenn fritids- og andre allmennyttige formål betales etter anvendt tid, begrenset maksimum 

halvt gebyr etter pkt. 2 og 3. 

 

Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid. 

Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, 

beregnes på grunnlag av anvendt timeverk. Timesatsene skal beregnes etter 1.2 promille av 

brutto årslønn for den enkelte arbeidstaker. 

Minstegebyr kr. 1800.-. 



Vedlegg til økonomiplanen 2014 - 2017 

 

16 

 

 

Ekspedisjonsgebyr. 

Når rekvirenten samtidig er bestyrer og gjør det tekniske arbeidet, jfr 3.3 i forskrift. Eller 

forestår kartarbeid/dokumentasjoner for registreringsbrev bortfaller vanlig gebyr. Det betales 

da et ekspedisjonsgebyr på kr. 1500.- + kr. 300.- for hvert ekstra registreringsnummer dersom 

ikke annet er avtalt, jfr forsk. 17.2. 

 

Behandlingsgebyr for dispensasjon i delingssaker 

Saker som krever dispensasjon fra kommuneplan og Pbl ilegges et behandlingsgebyr på kr. 

2000,- som må betales før igangsetting av høringsprosessen 

 

 

 Tomtesalg      2014  2015 

* Boligtomter pr.m
2 
 25,- 25,- 

* Næringstomter, minimumspris pr m2 150,- 150,- 

 

 Vannavgift (eks. mva)    2014  2015 

* Tilknytningsavgift pr. m
2
 20,- 20,- 

* Abonnementsgebyr, faktor 1 1700,- 1700,- 

* Forbruksgebyr pr.m
2
 2,- 2,- 

* Forbruksgebyr målere pr.m
3 
 2,- 2,- 

* Omregningsfaktor m3/m2 1,00 1,00 

* Stenging/åpning av vanntilkobling, pr gang  1500,- 1500,- 

* Tining av vann og kloakk, pr gang 1500,- 1500,- 

 

 Kloakkavgift (eks. mva)    2014  2015 

* Tilknytningsavgift pr. m
2
 50,- 50,- 

* Abonnementsgebyr, faktor 1 1200,- 2200,- 

* Forbruksgebyr pr.m
2
 6,00- 6,00 

* Forbruksgebyr pr.m
3 

 6,00- 6,00 

* Omregningsfaktor m3/m2 1,00 1,00 

* Spyling av kloakk, pr gang minstepris 1500,- 1500,- 

* Transport spylevogn pr km 5,- 5,- 

 

Feieavgiften eks. mva. 2014 2015 

 Feiing pr pipe 400,- 400,- 

 Videofilming røykløp 1000,- 1000,- 

 Fresing av røykløp 2000,- 2000,- 

 Tetthetsprøving av pipe 800,- 800,- 

 

 Renovasjonsavgift (eks. mva)   2014  2015 

* Standardabonnement 2866,- 3067,- 

* Miniabonnement 2376,- 2495,- 

* Kompostabonnement 2376- 2495,- 

* Storabonnement 4166,- 4458,- 

* Fritidsabonnement 765,- 780,- 

* Fritidsabonnement m/dunk  1700,- 

* Byttegebyr 248,- 248,- 

* Kjøp av dunk 496,- 496,- 

* Hentegebyr dunk inntil 6 m  960,- 
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* Tømming septikktank hvert år 1505,- 1565,- 

* Tømming septikktank hvert 2.år 758,- 788,- 

* Tømming septikktank fritidsboliger hvert 3. år 524,- 545,- 

* Tømming septikktank hvert 4. år 394,- 410,- 

* Slam pr m3 (over 4 m3) 413,- 430,- 

* Ekstra tømming septikk 1984,- 2063,- 

* Ekstra tømming 1.11 – 30.4 2976,- 3095,- 

* Manglende merking slamtank  480,- 

 

 Utleie maskiner og utstyr 

* Utleie inkludert arbeid prises etter egen liste økes ikke i 2015 

 

Prisliste for alarmtilknytning til Skjervøy brann- og redning 

Alle priser er eks mva. 

         2014  2015 

Tilknytning – engangsbeløp betales til Tromsø Brann og redning  4 072,- 4072,- 

Inkluderer 

- klargjøring av mottak i 110-sentralen fra en alarmsender 

 

Årsavgift          6 792,-  6792,- 

 

Inkluderer 

- overføring fra en alarmsender 

- direkte utkjøring av innsatsstyrke 

- fem unødige alarmer pr kalenderår 

- tre unødige utrykninger pr kalenderår 

- varsling av inntil tre kontaktpersoner pr alarm 

Pris pr mnd kr. 549,- 

 

Priser på tjenester som ikke er inkludert i kontrakten: 

- unødig utrykning pr gang        Kr. 4 500,- 

- unødig alarm pr gang        Kr.    500,- 

- ikke kontakt med oppførte kontaktpersoner pr hendelse    Kr.    500,- 

- kontaktperson ikke møtt på oppfordring pr hendelse     Kr. 2 000,- 

- årsavgift pr ekstra alarmsender       Kr. 4 500,- 

 

Havneavgifter 

 Vareavgift, eks mva       

Etter eget regulativ for vekt og varetype økes ikke 

 

 Anløpsavgift, eks mva    2014  2015 

* De første 150G  0,57 0,57 

* De neste 150G  0,91 0,91 

* De neste 200G  1,03 1,03 

* De neste 200G  1,38 1,38 

* Minimumssats er 50 G 
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 Fast årlig anløpsavgift hjemmeflåten, eks mva 2014  2015 

* Båter inntil 15 m 340,- 340,- 

* Båter 15 – 30 m 455,- 455,- 

* Båter over 30 m 680,- 680,- 

* Fritidsbåter over 20 fot 230,- 230,- 

  

Kaiavgift, eks mva     2014  2015 

* De første 150G 2,20 2,20 

* De neste 150G  4,00 4,00 

* De neste 200G  4,45 4,45 

* De neste 200G  5,17 5,17 

 

 Fortøyningsavgift flytebrygge Skjervøy, eks mva2014  2015 

* Fiskebåter pr breddemeter 1350,- 1350,- 

* Fritidsbåter pr breddemeter 2250,- 2250,- 

* Døgnplass 100,- 100,- 

 

 Fortøyningsavgift flytebrygge Årviksand, eks mva 2014  2015 

* Alle båter pr breddemeter 1160,- 1160,- 

 

 Skipsavfall, eks mva     2014  2015 

* De første 150 G 80,- 80,- 

* De neste 150 G 180,- 180,- 

* De neste 200 G 280,- 280,- 

* Over 500 G 450,- 450,- 

* Hjemmeflåten inntil 15m, pr år 300,- 300,- 

* Hjemmeflåten 15-25m, pr år 400,- 400,- 

* Hjemmeflåten over 25 m, pr år 500,- 500,-  

 

 Vann, eks mva     2014  2015 

* Pr tonn 13,00 13,00 

* Minimumsbeløp 130,- 130,- 

 

 Strøm, eks mva     2014  2015 

* Pr kWh 1,35 1,35 

 

 ISPS, eks mva     2014  2015 

* ISPS-vederlag, andel av kaiavgift 20 % 20 % 

* Vognvederlag pr døgn 20,- 20,- 

 

LNG-drevne fartøyer gis en rabatt på 20 % på alle avgifter 

  

d) Felles 

 

Kopiering      2014  2015 

* Ordinær kopiering A4 5,- 5,- 

* Ordinær kopiering A3 7,- 7,- 

* Kopiering fra arkiv A4 20,- 20,- 

* Kopiering fra arkiv A3 20,- 20,- 
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* Kopiering stor maskin teknisk 60 cm, pr m. 75,- 75,- 

* Kopiering stor maskin teknisk 90 cm, pr m. 100,- 100,- 

 

Laminering      2014  2015 

* A4 30,- 30,- 

* A3 50,- 50,- 
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3. Selvkost  

KRD har fått utarbeidet forslag til nye retningslinjer for beregning av selvkost i 2014. 

Da det i 2013 ble underskudd på selvkost vann valgte man å skru opp prisene på vannavgiften 

i 2014. Det ble vedtatt kroner 1000,- i økning, med kroner 750,- i virkning fra andre halvår 

2014. Resten av økningen kommer i 2015 og utgjør da kroner 500,- pr halvår for 2015.  
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4. Innspill fra etatene 

 

Nedenfor gjengis alle innspillene fra etatene  

 

a) Sentraladministrasjonen 

Skjervøy menighetsråd har meldt behov for drift på til sammen kr. 545.000, begrunnet i økt 

driftsnivå. Av dette er lønns- og pensjonsøkning kr. 45.000. De har levert inn behov for 

investering i nytt menighetshus og opprusting av gjerdet rundtkirka på Arnøy på til sammen 

kr. 700.000. Menighetsrådet opprettholder ønsket om oppfølging av tidligere forslag vedr. 

nytt menighetshus med kr. 5 mill. for 2015 og 5 mill. for 2016. Tidligere vedtatte rammekutt 

opprettholdes. 

 

DRIFT 
 

Nødvendige MÅ-tiltak som legges inn i perioden: 

Tiltak 1. Lønn og pensjoner 

Sentraladministrasjonen reduserer lønnskostnader med kr. 122.000 da man i perioden har fått 

ansettelser som gir lavere lønn. Lokalt oppgjør hentes fra lønnsbuffer med kr. 1.450.000. 

Lønn og pensjon for menighetsrådet legges inn med 45 000.  

 

Skjervøy kommune har få ansatte som er gått av med AFP og dette gir lave kostnader som 

gjør at ramme ikke trenger å økes. 

Forslag: Ramme reduseres med kr. 122.000.- og overføres kr. 1.450.000 fra lønnsbuffer. 

Ramme for lønn og pensjon for  menighetsrådet økes med 45 000. 

 

Tiltak 2. Forsikringer  

Yrkesskade/ulykke: Premienivået reduseres med ca. 12,5% mens Gruppeliv reduseres med 

2,5% Dette vil si en samlet reduksjon på kr. 60.000 for 2014. Premier varierer fra år til år. 

Forslag: Ramme reduseres med kr. 60.000.-  

 

Tiltak 3. Næringskonsulent 

Skjervøy kommune har for tiden ikke ansatt dedikert til arbeid med næringssaker. Arbeidet er 

spredt på flere personer og dette er ingen god løsning. Det har i lang tid vært ønske om å 

kunne ansette næringskonsulent/ samfunnsutvikler. Tiltaket reverseres. 

Forslag: Det ansettes ikkenæringsmedarbeider i 100% stilling.  

 

Tiltak 4. Flyktninger 

Skjervøy kommune har i dag flyktningkonsulent i 50 % stilling. Kommunen har bosatt 2 

voksne flyktninger. 4 barn er for tiden overført til andre kommuner dette gir usikkerhet vedr. 

tilskudd. Det foreslås at konsulentstillingen opprettholdes som i dagfrem til bosetting av flere 

flyktninger.Etter mottak av nye flyktninger foreslås konsulentstillingen utvidet til 100%. 

Vedtak i formannskap 14.10.13 sier at kommunen skal ta i mot 10 flyktninger per år.  Det er 

klargjort 2 familieleiligheter.  

Satsene er som vist her: 

 

Integreringstilskudd Bosettingsår Sats 

 År-1 (2015) kr. 177 000 
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(voksen)* 

kr. 177 000 

(barn)* 

kr. 225 000 

(enslig voksen) 

kr. 177 000 

(enslig 

mindreårig) 

År-2 (2016) kr. 200000 

År-3 (2017) kr. 142600 

År-4 (2018) kr. 80 000 

År-5 (2019) kr. 70 000 

Skoletilskudd kr. 11 400 

Barnehagetilskudd kr. 23400 

(engangstilskudd) 

Eldretilskudd kr. 152200 

(engangstilskudd) 

Satsene justeres hvert år. 

 

Forslag: Siden tilskudd og utgifter er avhengig av antall flyktninger, 

alderssammensetning og sivil status, vil beregninger av inntekter og utgifter måtte 

stipuleres. Med utgangspunkt i at det totale antallet flyktninger økes, forventes 

forholdet mellom inntekter og utgifter å gi en netto inntekt i forhold til tidligere anslag 

på kr 675000 i 2015, 775 000 i 2017 og 875 000 i 2017 og 2018.  

 

Tiltak 5. Kvalitets- og internkontrollsystem 

Internkontrollsystemet vårt er papirbasert og gir en lite helhetlig løsning. Ved investering i et 

web-basert kontrollsystem vil man i tillegg til oppdatert HMS-system inkl avvikssystem på 

kjøpet få metoder for utarbeidelse av ROS, noe som MÅ gjøres. Kostnadene vil for 2015 bli 

kr. 80.000. Dette inkluderer oppstart og opplæring. Lisenskostnader per år vil være kr. 

40.000.  

Forslag: Internkontrollsystem anskaffes i 2015 til kr  80 000. Lisens pr år kr 40 000. 

 

Tiltak 6. Fellesutgifter og deltagelse i interkommunale tiltak 

Samarbeidet i Nord Troms blir stadig utvidet og utgiftene vil øke i perioden. For 2015 er det 

satt opp budsjett på kr. 468.000, en økning på kr. 20.000, videre vil det komme økte 

lisenskostnader med kr. 40.000 årlig. Regionrådets tilskudd økes med kr. 25.000. Tilskudd 

ASVO økes med kr. 110.000. 

 

Forslag: Ramme økes med kr. 235.000.- for 2015. 

 

Tiltak 7. Skjervøy Nærradio 

Skjervøy Nærradio har vært en institusjon i Nord-Troms i lang tid. Radioen dekker hele 

Nord-Troms og drives på dugnad med en del støtte fra næringslivet i regionen. 

Skjervøy kommune støtter i dag Skjervøy nærradio med kr. 10.000. Radioen har over tid 

samlet opp gjeld ved drift. Utgiftene tid drift av nærradio er steget betydelig og lønn til 

journalist har økt. Skjervøy nærradio er avhengig av faste inntekter og støtte for å kunne ha 
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en ansatt som drifter nyhetssending hver dag. Skjervøy nærradio har tanker om å ha en 

person ansatt i halv stilling for å betjene nyhetssendingene og de andre sendingene vil 

fremdeles drives med dugnad. Skjervøy nærradio støttes med kr. 50.000 pr. år i perioden. 

Forslag: Ramme økes med Kr. 40.000.- 

 

Tiltak 8. Maling Skjervøy kirke 

I BØP 14-17 ble det bevilga kr 100 000 til maling av Arnøy kirke i 2014. Arbeidet er ikke 

utført. Tilsvarende beløp legges inn for 2015. (Menighetsrådet ber om 200 000, men det 

legges inn tilsvarende beløp som for 2014.) 

Forslag: Ramme økes med Kr. 100.000.- 

 

Tiltak 9. Nedlegging av servicekontor Skatt Nord 

Omlegging til digitalt servicekontor medfører en inntektsreduksjon på kr 40 000. 

Forslag: Inntektsreduksjon på kr. 40 000,- 

 

Fra Kirkelig sektor er mottatt følgende tiltak som fremlegges uprioritert i forslaget til 

BØP. 

 

Kirkelig fellesråd har meldt behov i perioden som beløper seg til kr. 545.000. i dette ligger:  

 økt driftsnivå kr. 300.000, 

 Lønn og pensjon kr. 45.000 

 kompensasjon for prisstigning kr. 55.000, 

 maling av Arnøy kirke kr. 200.000  

 økt stilling renhold og sekretær kr. 75.000. 

 Belysning Arnøy kirke kr. 50.000 

 Ventilasjon sanitærhus Skjervøy kirke kr. 20.000 

Investering  

Uprioriterte investeringstiltak: 
Tiltak. Utvidelse av menighetshus. 

Menighetsrådet  har lenge arbeidet med å utvide menighetshuset. Menighetshuset fungerer 

svært dårlig til å drive konfirmantopplæring og barne- og ungdomsarbeid. Kontorforholdene 

til arbeidstakerne  der flere deler på kontorene,  kan ikke anses som akseptable. Det må 

snarlig finnes en løsning på utvidelsen. 

Behov kr. 5.000.000,- i 2015 og kr. 5.000.000,- i 2016. I et felles møte mellom formannskap 

og menighetsrådet, ble det nedsatt en arbeidsgruppe  som skulle vurdere hvordan  nåværende 

menighetshus  kunne utvides. En av konklusjonene  er at de framlagte tegningene ikke kunne 

reduseres i forhold  til framtidige behov. 

Arbeidsgruppen ble også enig at det måtte være mulig å skaffe til veie noe egenfinansiering 

av tiltaket. Arbeidsgruppen så det som mulig å bidra med kr. 1 mill gjennom forskjellige 

tiltak. 

Behovet for utvidelse av nåværende lokaliteter er diskutert og funnet udiskutabelt.  

 

Forslag: Ramme økes med kr.10 mill. 5 mill. i 2015 og 5 mill i 2016 

 

Tiltak. Gjerde Arnøy kirke 

Gjerdet har i lengre tid vært meget dårlig. Det har vært utført nødreperasjoner men dette kan 

ikke vedvare. Nytt gjerde er påkrevet.  
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Forslag: Ramme økes med kr. 500.000 

 

Tiltak. Gressklipper til menighetsrådet  

Ny hovedgressklipper koster kr. 100.000 

Forslag: Ramme økes med kr. 100.000 

 

 

b) Kultur og undervisning 

 

 

Under kommer tiltakene slik: 

 

- Tiltak med høy prioritet 

- Andre innmeldte tiltak/behov 

 

Flere av tiltakene er en videreføring av det som blei rapportert i mai -14, eller det var tatt med 

i forrige økonomiplan. 
 

 

BESKRIVELSE AV TILTAK MED HØY PRIORITET 

 

Tiltak 1: Økte lønns- og pensjonsugifter 2015 

Økte lønns- og pensjonsutgifter i årene 15 – 18. 

 

Lønn og pensjon: Legges inn med kr 713 000 

 

Tiltak 2: Tilskudd private barnehager 

De private barnehagene har i tråd med regelverk og avtale praktisert fortløpende inntak av 

barn dersom det har vært plass i barnehagen. Pr i dag har derfor Ørneveien Naturbarnehage 

(ØNB)fullt belegg med 60 barn. Denne endrede praksisen har før til en merkostnad for 

kommunen på kr for 2014 

I budsjett 15 og videre ligger det inne ei styrkning på kr 600000, slik at budsjettet er 

8430000. Behovet, basert på refusjonskrav i 2014, vil være 9.000.000 i 2015. 

ØNB har i skriv av 30/9-14 meddelt at de ønsker å trappe ned tilbudet fra 60 til 40 barn i 

løpet av to år. Fremtidig barnehageløsning kommer som egen sak til politisk behandling. 

 

Forslag: Post 270.13706 styrkes fra 2015  og ut perioden med kr 570.000,- 

 

 

Tiltak 3:  Bortfall gaver andre kulturformål 

I budsjettet er det lagt inn kr 200000 som inntekt gaver. (jmfrbudsregulering mai -14) Dette 

er et etterslep fra en gave  til kunstgressprosjektet som skulle vært tatt ut av budsjettet. 

 

Forslag: 229.18901 Kr 200.000 Inntektssvik gaver fra 2015 og ut perioden 
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Tiltak 6: Økt spes ped ressurs fagarbeider Skjervøy barneskole iht enkeltvedtak 

Skjervøy barneskole har flg spes ped ramme pr 1/8-15: 

- 137- 43 = 94 assistenttimer 

- 107 pedagogtimer 

Høsten 14 er det tilmeldt behov på 57,82 % som må videreføres ut skoleåret.  

Tiltak 4: Økt støtte NT museum 

 
Forslag: Kr 54 000 legges inn som økt støtte til NT museum fra 1/1 -15.Museet mottar i dag 

kr 184000,-, slik at samlet støtte fra Skjervøy kommune blir  kr 238.000,- 

Tiltak 5: Ekstraressurs SFO iflg enkeltvedtak 

SFO Skjervøy har etter PPT tilrådning økning på  

- elev 1 ny: 14,16 % økt stilling fagarbeider 1/1-15– 1/8-15- ny vurdering etter det 

- elev 2 ny: 30,68 % økt stilling fagarbeider fom 1/1- 1/8-15 – ny vurdering etter det 

- elev 3: 37,76 videreføring 010815-010816 ny vurdering etter det 

Samlet 44,84 % våren 14 og 37,76 skoleåret 15/16 

 

Forslag: Det tilføres lønnsmidler til SFO for spes ped hjelp 

2015:Lønn/Pensjon110000+66000=176000 

2016: Lønn/pensjon:  93000 
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Behovet for assistenttimer for skoleåret 15/16 er i samråd med PPT og skolen stipulert til å 

være 137 timer. Ramma må tilføres 43 u/t (101,5 % stilling). Dette pga nye tilmeldinger. 

Det kan komme endringer ettersom søknader/tilrådninger/enkeltvedtak først er ferdige i mars 

2015. 

 

Forslag:  

Nivå på spes assistenttimer videreføres slik: 

- 24,5  u/t  (57,82 %) må legges inn fra 1/1-15 til 1/8-15.  

- 43 u/t (101,5 %) må legges inn fra 1/8-15 til 1/8-16. Ny vurdering etter det. 

 

Kostnader lønn/pensjon: 

2015: 266000/48000 

2016 vår: 207000/37000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 7: Nedtak spesped ressurs Skjervøy u-skole iht enkeltvedtak 

Skjervøy u-skole har flg spes ped ramme pr 1/8-15: 

- 51 u/t assistent  

- 64 u/t pedagog 

 

Behovet vil reduseres: 

- 34 timer reduksjon pedagog, slik at ny ramme blir 30 u/t. 

Reduksjon vil gjelde for ett år. 

 

 

Ettersom årets 7. klasser blir slått sammen til én 8. klasse neste år på u-skolen, foreslås det  at 

11,4 u/t – 50 % stilling beholdes til ekstra gruppedeling stor klasse. Klassene har ikke 

spespedressuser. 

En stilling 100 % (22,8 u/) spes ped reduseres fra 1/8. 

 

Forslag: Sped ped ressursen reduseres med 100 %  pedagog skoleåret 2015/16 

Kostnadsreduksjon lønn/pensjon 15/16. 2015:   200000/22000       2016: 300000/36000 

(Rådm tiltak: ytterligere  reduksjon 11,4 u/t) 

 

 

 

Tiltak 8: Husleie KKS  

Behov for lokaler som skal lokaliseres til vg – skole er: 

      -          Lokaler til PPT 

-          Lokaler til Voksenopplæringa 

-          Lokaler til Flyktningekontor 

-          Lokaler til Newtonrom 

-          Leieavtale på bruk av skolebåten 

---- 
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Bruk av fellesareal 

PS 3/14 Kystens kompetansesenter 

Rådmannens innstilling: 
1. Vedtak i sak K-30/13 oppheves. 

2. Skjervøy kommune støtter etablering av Kystens kompetansesenter ved å forplikte seg til å 

leie av areal, fasiliteter og utstyr i skolebygget ved en årlig leie på inntil kr 500 000. 

Leieavtalen forutsetter atdet også gis et videregående skoletilbud i bygget. 

3. Leiekostnadene søkes innarbeidet i økonomiplan for 2015-18. 

4. Midler avsatt til forprosjekt – kr 100 000 i 2014 – omdisponeres til delfinansiering av 

prosjekt for etablering av et Newtonrom. Det forutsettes at prosjektet er et faglig og 

økonomisksamarbeid mellom Skjervøy kommune, Troms Fylkeskommune og næringslivet. 

5. Ei trinnvis renovering av svømme- og idrettshall og ungdomsskole gjennomføres innenfor 

avsatte økonomiske rammer. 

-------------- 

Kommunen er i forhandlinger med KKS på hvordan dette skal løses i praksis. 

Det settes av 250 000 til husleie og kr 150 000 til Newton-rom . Samlet kr 400 000 i 

årsvirkning 

Forslag: 2015/2016 og videre; - kr 337000/250000  husleie KKS 

 

 

 

Tiltak 9 : 10 % fagarbeider sped ped Eidekroken 

Barnehagene har tatt ned 1/8-15 to stillinger førskolelærer og 128 % prosent assistent. 

Nedtaket er gjennomført bortsett fra 10 % assistent/fagarbeider spes ped hjelp etter 

tilrådning. Stillingsdelen ble meldt inn i forrige regulering, og gjelder fra 1/8 og videre i 

perioden 

 

Forslag: Eidekroken barnehage tilføres 10 % sped ped 1/8 

Lønn: 272 10100/10900 Eidekroken barnehage 35000/6000 

 

Tiltak 10: Refusjon andre kommuner grunnskoleopplæring 

Vi har barn i fosterhjem som får enkeltvedtak i forhold til spesialundervisning i grunnskolen.  

Kostnadene for dette i 2015 er ennå usikkert, men ut i fra informasjon pr i dag vil behovet 

være: 

 

Elev 1 (4kl):3250000 

Elev 2 (5 kl): 180000 

Elev 3 (9 kl): 80000 

Elev 4 (1 kl):  170000 

Elev 5 (1 kl):  170000+57000 

Sum 982000 

Budsjettet er på 466000 

 

Forslag: 210.13500 styrkes med kr 516000 i 2015 . Ny vurdering etter den tid. 

 

 

 

 

Tiltak 12: Tilskudd kulturformål-kommunal andel i plan for Idrett og fysisk aktivitet. 
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Tiltak 15: Idretts- SFO 50 % stilling/Kulturkonsulent 50 % stilling 

Tilskudd kjøp traktor Skjervøy sykkel- og skøyteklubb (restbeløp) 

(Skøytegruppa har fått kr 50000 til støtte av  traktorkjøp de to siste årene. 

Samlet støtte over 4 år er på kr 200000, slik at det står igjen å bevilge kr 

100000 til kjøpet.) 

 

50000 

 

Kommunal andel iht Idrett og anleggsplan 

- Årviksand turstier: 

- Skjervøy skytterbane: 

 

30000 

20000 

Sum Kr 100 000 

Forslag: 229.14709  

Kr 100.000 til kulturformål iht idretts- og anleggsplan 

Tiltak 13: Kulturstøtte til lag og foreninger 

Vi får en rekke henvendelser i løpet av året fra lag og foreninger om kommunal medvirkning 

som stimulerer til kulturaktiviteter i Skjervøy. Et kommunalt bidrag kan utløse støtte fra 

andre institusjoner, og bidrar til dugnadsånd, trivsel og er viktig i arbeid blant barn og 

ungdom. Det er viktig at kommunen ser det frivillige arbeidet som gjøres av mange og at det 

gis en kommunal støtte til dette. Støtten gis etter oppsatte kriterier som skal vedtas politisk. 

Tiltaket er også nevnt i Folkehelseplanen. 

Forslag: Aktivitetsstøtte kr 200.000 

( Tiltak rådmann: Redusert med kr 150 000) 

Tiltak 14: Merkantil stillinger skolene (kontorfullmektig) 

Adm ved skolene har i dag ingen kontorhjelp. Dvs rektor/inspektør må utføre alle merkantile 

oppgaver. I tillegg mottar rektor/insp alle henvendelser pr tlf og besøk. Dette er dårlig 

utnyttelse av tiden til ledelse i skolen, og det foreslås å legge inn 25 % stilling ktr ass på hver 

av skolene – til sammen 50 % 

Forslag: Lønns/pensjonskostnader kr 188000,-/34000 

(Rådmann: hele tiltaket tas ut) 
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           Vedtak fra k-styre des 14: Det vurderes å opprette en 50 % stilling som idrettsskoleleder i tilknytning til 

SFO. Rådmannen legger fram egen sak i kommunestyret våren 2014, slik at tilbudet eventuelt kan 

opprettes høsten 2014. 

              Dette må da komme i mai-møtet, men det er samtidig ikke tilrådelig å vedta oppstart av nye tilbud da 

fordi det binder framtidige utgifter. Det vil nok derfor neppe være mulig å få til oppstart av et varig 

tilbud fra høsten. Formannskapet avklarte i februar-møtet at dette tilbudet bare skal være for 1-4 

klassetrinn. 

 

Modell 1: 

Vi foreslår at det opprettes en 50% stilling som fagarbeider , og som skal gjennomføre 

idrettsaktiviteter etter modell fra Idrettskolen som vi hadde tidligere. 

Stillinga  samarbeider med SFO, og er være underlagt SFO-leder 

 

Modell 2: Idrettsleder/Kulturkonsulent 

Primært ønsker vi en 100 % stilling hvor 50 %  er idrettsleder i samarbeid med SFO. 

Den andre 50 % skal i hovedsak jobbe mot hele saksfeltet innenfor kultur, idrett og 

folkehelse. 

Dvs oppfølging idrettsanlegg, idretts- og anleggsplan, fremme og koordinere andre 

kulturprosjekter i samarbeid med kultur- og undervisningssjefen.  

 

Forslag;  

Modell 1:  

Dersom vi velger 50 % fagarbeider vil utgiftene være kr 90000 høst 15 og kr 200000 

helårsvirkning fra 15.  

 

Modell 2: Stilling som idrettsleder 50 % i en mulig kombinasjon med kulturkonsulent 50 % 

legges inn i budsjettet fra høsten 2015 

Lønnsmidler kr 230000,- høsten 2015 og kr 550000  helårsvirkning. (inkl pensjon) 

 

(Rådmann: Hele tiltaket tas ut) 

 

 

 

 

Tiltak 16: Økt tilskudd VO 

I basisen er det  kr 683000.  

Per i dag har VO 4 tilskuddsberettigede elever, der en er i siste tilskuddsår. Hvis bosettingen 

av nye flyktninger går som forventet, vil vi få ytterligere 5 i løpet av høsten. I 2015 er det 

planlagt å bosette 10 nye flyktninger, men vi vet ikke per i dag hvor mange voksne det blir. 

Hvis vi antar at det er 6 voksne som skal ha norskopplæring hos oss, så vil vi i 2015 få 

følgende inntekt: 

 

Tilskuddsår  Antall elever  Tilskudd per elev  Totalt  

År 3   1   34 100      34 100 

År 2   7   54 700    382 900 

År 1    6   31 900    191 400 

Elevtilskudd totalt  14 elever                 608 400 

+ Grunntilskudd for skoler med 4-150 elever    560 000 

 

= Forventet inntekt for 2015               1 168400 
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Dette er beregnet ut fra årets tilskuddssatser. 

Inntekten for 2016 – 18 avhenger av nye bosettinger, og er vanskelig å beregne nå. Men hvis 

vi går ut fra at det er 6 nye tilskuddsberettigede hvert år, så blir tallene som følger: 

2016: 1 302 900,- 

2017:   1 284 200,- 

2018:   1 284 200,- 

 

Med økt antall elever på voksenopplæringa, øker også driftsutgifter og behovet for 

lærerressurser. I tillegg til de 14 elevene vi har med i beregningen overfor, har vi jo også 

arbeidsinnvandrere som trenger norskopplæring, og Lerøy-prosjektet avsluttes våren 2015. 

Per i dag har vi ca. 30 på disse kursene. 

Forslag:  

Økt tilskudd legges inn med (294.17000) 

2015: 485.000      -2016: 620.000    -2017: 601.000        -2018: 601.000 

 

Tiltak 17:  Økt bemanning VO  

Som følge av økt inntak av flyktninger forventer vi økt behov for undervisning i 

Voksenopplæringa 

Det legges inn økning på 50 % pedagog stilling fra 1/1 – 15 og denne økes til 100 % 1/8-15. I 

tillegg legges inn økning til studiematriell på kr 35000  

Økning i bemanningen sees i sammenheng med økt aktivitet, og vurderes fortløpende i 

forhold til inntektssiden. 

Forslag:  

294.10100/10900 Rammetimetallet i VO økes med 50 % 1/1-15 og denne økes til 100 % 1/8-

15. Kostnader kr 450.000 

294.11051 Lærematriell styrkes med kr 35000 

 

(Rådm: Reduksjon økt bemanning med 50 %) 

 

 

 

 

Tiltak 18: Justering rammetimetall u-skolen 

Rammetimetallet på u-skolen må justeres opp fra 1/8-14 med 4 u/t pga økte seniortillegg og 

økt basisramme for skolen. Elevene skal i dag gå gjennomsnittlig 30,6 u/t pr uke på skolen. 

Med 6 kasser blir dette 3,6 u/t. 

Noe av økningen har skolen tatt ved omdisponering av egne ressurser 
 

Forslag: Fastlønn pedagog økes med 17,5 % (4 u/) fra  1/1-15 og ut perioden 

Lønn pensjon: 96000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investering: 
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Prosjekt nr 15 : Renovering Kiilgården – egenandel investering lån 
Vi har pr i dag fått inn 1,425 mill til prosjektet i eksterne midler fra Fylkeskommunen, Kulturminnefondet, 

UNI- stiftelse og Lerøy. Prosjektet er  totalt  beregnet til 2,7 mill. 

Kommer opp som egen sak i K-styret (okt 14)  

Prosjektet mangler restfinansiering på inntil kr 1,275 mill. Kapitalkostnader og drift vil søkes 

dekt inn ved utleie av bygget. Vi vil også søke å få flere eksterne midler inn i prosjektet slik 

at lånesummen kan bli mindre 

Forslag: Kommunen fullfinansierer prosjektet med lån på inntil kr 1,275 mill 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Andre innmeldte behov 

 

 

Tiltak 

nr 

Beskrivelse Kostnad 

19 Økning i bemanning PPT med 28 % 168.000 årlig 

20 Økt stilling folkehelsekoordinator 270.000 

21 Tiltak iht  Folkehelseplan - Utvidet åpningstid basseng 15/16 : kr 

280.000/560.000 

22 Ferieåpent i barnehage/SFO 200.000 

23 Kursing barnehageansatte og utstyr i barnehagene 50.000 

24 Lønn andre vikarer biblioteket 20.000 

25 Norsk for fremmedspråklige elever Skjervøy barneskole  15/16 

225000/560000 

26 Kommunal andel skateboardrampe 50 000 

 

 

 

 

c) Helse og omsorg 

 

Tiltak 1: Økte lønns- og pensjonsutgifter 2015 

Økte lønns- og pensjonsutgifter for 2015 er 275.000 og kr.275.000 i årene 16 - 18 

Lønn og pensjon legges inn med kr. ….. / …… 

 

Tiltak 2: Økte utgifter barnevern 

Barneverntjenesten har som tidligere rapportert omsorgen for 15 barn der 4 er på institusjon, 

2 barn i statlige fosterhjem, 5 i kommunale fosterhjem og 4 er frivillig plassert. 

Pr i dag er egenandelen for institusjonsplass kr. 50.300 pr. mnd. Egenandelen skal økes over 

tre år der det har vært nevnt beløp på kr. 150.000 pr barn pr. mnd. 

Egenandelen på institusjonsplasser er økt til 65.000,- pr. mnd. for 2015. 

De statlige fosterhjemmene har en kostnad på 30.600 pr. mnd. 

For de kommunale fosterhjemmene er det 3 fosterhjem med frikjøp der utgiftene til sammen 

er kr. 64.000 pr. mnd. 

Beregningene av merutgifter er gjort i forhold til det opprinnelige budsjettet for 2014. 

For de andre fosterhjemmene ytes dekning etter KS – satser. 

Det jobbes kontinuerlig med å skaffe statlige fosterhjem til de som i dag bor på institusjon. 
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Dette arbeidet gjøres sammen med Bufetat. 

En skal se på mulighetene for å søke skjønnsmidler fra Fylkesmannen for de ekstra utgiftene. 

Forslag: Økning utgifter barnevern for 2015 med kr. 562.000 for 2016 kr. 165.000. 

 

Tiltak 3: Engangsutgifter barnevern 

Barneverntjenesten har en del tiltak knyttet til vedtak som strekker seg over 1 år av gangen.  

Dette dreier seg om forebyggende tiltak, frikjøp av fosterforeldre, fosterhjemsgodtgjøring og 

oppfølging av disse. 

Tiltak: Barneverntjenesten tilføres kr.170.000,- som et engangstiltak i 2015.  

 

Tiltak 4:Økt nivå støttekontakt, omsorgslønn og BPA (Sosialtjenesten) 

BPA var knyttet opp til en bruker. BPA ordning er pr. i dag ikke virksom, men behovet for 

heldøgns omsorgstjenester er uten tvil tilstede. 

Saken er overført fra sosialtjenesten til annen instans for saksbehandling. 

Kostnadene er beregnet i henhold til vedtak på ansvar 354 utover dagens budsjett: 

10503 

10504 

Totalt 

432.000 

333.000 

765.000 
 

Forslag: Ansvar 354 Støttekontakt og omsorgslønn tilføres 765.000 i 2015 

 

Tiltak 5: Kjøpe bilene ut av leasingavtalene 

Det kan se ut som leasingavtalene som i dag både rus og psykiatri samt hjemmetjenesten har 

på sine biler er dyrere enn å kjøpe ut bilene ved lånefinansiering. 

Det er i dag 3 biler i hjemmetjenesten og 2 biler i rus og psykiatri som har leasingavtaler som 

går ut i 2016.  

Forslag: Køpe ut bilene av leasingavtalene ved lånefinansiering 

 

Tiltak 6: Utgifter Norsk helsenett og andre data avtaler 

Det finnes i dag avtaler på alle 9 virksomheter som gjelder brukerstøtte EDB, EDB lisenser, 

serviceavtaler og vedlikeholdsavtaler. Det er også avtaler med Norsk helsenett. Det er behov 

for en grundig gjennomgang av avtalene for å vurdere om avtalene fortsatt er aktuelle. Dette 

arbeidet skulle vært startet i 2014, må prioriteres i 2015. For å gjennomføre dette er etaten 

avhengig av IT – avdelingens kompetanse. 

 

Tiltak 7: Medfinansiering av spesialisthelsetjenesten 

Ordningen ble innført i 2012. I tråd med regjeringsplattformen foreslår regjeringen å avvikle 

ordningen kommunal medfinansiering fra og med 2015. 

Forslag: Kommunen vil ikke lengre ha ekstrautgifter i forhold til spesialisthelsetjenesten. 

 

 

Tiltak 8. reduserte utgifter/økte inntekter 

Ansvar  Reduserte utgifter og økte inntekter 2015 2016 

320 Egenandeler budsjettert med kr. 398.000 i 2014 økes til 

450.000 fra 2015 

52.000 52.000 

321 Refusjon sykepenger  25.000 25.000 

370 Refusjon fra NAV 30.000 30.000 

377 Refusjon sykepenger økes med 50.000 50.000 50.000 
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378 Refusjon fra private(egenandel buss) 

Egenandeler budsjettert 2014 med 40.000 økes fra 2015 til 

60.000 

Refusjon Staten 

10.000 

20.000 

 

10.000 

10.000 

20.000 

 

10.000 

390 Reduserte utgifter kvalifiseringsstønad  (10891) 169.000  

 Sum økte inntekter 366.000 197.000 

 

Tiltak 9: Økt inntekt på matsalg 

Matsalget har økt og dermed inntektene. Det begynner å bli vanskelig å kunne opprettholde 

nivået uten å ansette flere på kjøkkenet. 

Det bør prioriteres å få økt bemanning på kjøkkenet til neste høst. 

I forhold til regnskap kan det se ut som inntekten kan økes med kr.210.000. 

Forslag: Økt inntekt på matsalg med kr. 210.000 fra 2015. 

 

 

Tiltak 10: Reduksjon av utgifter/økte inntekter/organisering av tjenester 

Prosjekt pleie – og omsorg har hatt fokus på organisering av tjenester som fører til reduksjon 

av utgifter og økt effektivitet. Gruppa har blant annet vært på ekskursjon i andre kommuner 

for å se på organiseringen av tjenester. Ett av tilbudene var tilrettelagt arbeid for personer 

som ikke oppfyller produksjonskrav i vekstbedrifter, og er for velfungerende til å være på 

aktivitetssenter. 

Skjervøy kommune har for høsten 2014 fått tildelt prosjektmidler i forhold til tilrettelagt 

arbeid for personer med utviklingshemming som faller utenfor de jobber/aktivitets tilbud som 

er i dag.  

Prosjektet er ment å kartlegge og utføre jobber/tjenester i kommunen som kan utføres av 

denne brukergruppen i lag med en ansatt fra helse – og omsorg eller teknisk etat.  

For å få til dette vil det kreve et samarbeid med andre virksomheter i helse – og omsorg, men 

og samarbeid med andre etater, særlig teknisk etat. 

Brukergruppen vil kunne utføre lettere vedlikehold av bygg/utstyr, hente/bringetjenester med 

tilrettelegging og bistand fra en ansatt. 

I budsjett og økonomiplan pkt 13 i 2013 er det foreslått en vurdering om ASVO kan utføre 

bringetjenester, snøbrøyting av flytebrygger og administrasjon av hjelpemidler. Vurderingen 

er utsatt til 2014. Dette er tjenester som forannevnte brukergruppe kan utføre ved litt 

tilrettelegging og bistand.  

Prosjektet vil vare ut 2014, med forbehold om prosjektmidler for videre drift. Man vil da ha 

et mer helhetlig bilde av tjenester som kan utføres, samt reduksjon av utgifter for kommunen.  

 

Forslag: Utredes i løpet av 2015 

 

Tiltak 11: Ressurskrevende bruker - hjemmetjenesten 

Som tidligere varslet oppbemanner hjemmetjenesten en bolig for ressurskrevende bruker.  

Det er søkt om dispensasjon fra Fagforbundets kompetansesenter og Norsk 

sykepleierforbund da det er lange vakter i helgene (12 timer). 

Dispensasjon er gitt fra Fagforbundets kompetansesenter, og gjelder for 1 år med mulighet 

for forlengelse. 

Personellet som jobber der tilsvarer 4,73 stillinger. 
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Forslag: Hjemmetjenesten tilføres kr. 2.871.000. Av dette vil en få kr.1.489.000 i refusjon 

fra staten for 2015. 

 

Tiltak 12: Oppbemanning ressurskrevende bruker (Avlastningen)  

Det har vært nødvendig å bemanne opp hos en av brukerne. Da det har vært store 

utfordringer for de ansatte for å kunne ivareta brukeren på en faglig forsvarlig måten med en 

ansatt. Dette ble gjort i begynnelsen av mai 2014. En har sett store endringer ved brukers 

livskvalitet og ved de ansattes arbeidsforhold. Dette er dokumentert i form av færre 

avviksmeldinger basert på utfordrende adferd, og mindre syke fravær hos de ansatte. Det 

jobbes med å utarbeide tvangs vedtak for og ivareta brukeren etisk og juridisk jfr. Helse og 

omsorgstjenesteloven § 9. Det skal også utarbeides retningslinjer for de ansatte og gis 

opplæring for protokollføring og utføring av tvang. Denne oppbemanningen vil utgjøre 2,5 

årsverk for virksomheten. Det er tatt utgangspunkt i at det er en fagarbeider/hjelpepleier i 

denne stillingen.  

Forslag: Avlastnings- og omsorgsboligen tilføres kr. 1.036.000. Av dette vil en få 

kr.829.000 i refusjon fra staten for 2015. 

 

Tiltak 13.  Fjerne vakanse helsestasjon 

Skjervøy kommune har 2 stillingshjemler for helsesøstre. Den ene helsesøsteren søkte 

permisjon og har i dag sagt opp stillinga si. I denne tida har det vært ansatt helsesekretær i 

80% stilling som har tatt seg av alle praktiske forhold i virksomheten og som har frigjort 

helsesøster til å jobbe med direkte faglige gjøremål. 

Dagens situasjon er at ledende helsesøster er sykemeldt og har vært det over tid. 

Helsestasjonen har vært drevet gjennom innleie av helsesøster fra Nordreisa for å ta unna 

oppgaver som vaksinering og spedbarnskontroller. Dette er en svært dyr løsning og lite 

tilfredstillende på sikt. 

Det er lyst ut et vikariat på seks mnd. der søkerne er sykepleiere. 

For å få en helsestasjon som driftes forsvarlig må vakansen på den andre helsesøsterstillingen 

fjernes. 

Ledende helsesøster vil komme gradvis tilbake, det er derfor viktig å beholde helsesekretæren 

i 80% ut 2015 for å avhjelpe helsesøster. 

Skolehelsetjenesten er satsingsområde og har fokus på forebyggende arbeid samt at det er gitt 

øremerkede midler/økte midler i rammeoverføringene til kommunene for å øke innsatsen i 

spesielt skolehelsetjenesten.   

Forslag:  Helsestasjonen tilføres kr. 399.000 for å fjerne vakansen på helsesøsterstillingen.                                                                                                                                      

 

Tiltak 14: Videreføring av 100% sykepleierstilling i hjemmetjenesten 

Det ble i sommermøtet i kommunestyre vedtatt å opprette en 100% sykepleierstilling i 

hjemmetjenesten. Dette på grunn av sterkt økende antall brukere, med sammensatte behov. 

Denne stillingen må videreføres i økonomiplansammenheng. 

Forslag: Sykepleier stillingen i hjemmetjenesten videreføres fast med kr. 590.000 

 

Tiltak 15: Økning helsefagarbeiderstillinger i hjemmetjenesten 

Hjemmetjenesten har mange oppgaver i løpet av dagen. Det er for mange oppgaver i forhold 

til opprettede stillingsbrøker. For å ivareta alle oppgavene må leder av hjemmetjenesten ta 

inn ekstra personell. Dette gjøres daglig. Det ekstra personellet utgjør til sammen 1,60% 

stilling. 
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Dette kommer i tillegg til den nyopprettede sykepleierstillingen. 

Det er blitt informert både til Formannskap og kommunestyre om situasjonen i 

hjemmetjenesten og arbeidshverdagen deres. 

Forslag: Hjemmetjenesten tilføres kr. 685.000 i lønnsmidler og 120.000 i pensjon for 1,60% 

stilling som helsefagarbeidere. 

 

Tiltak 16: Etablering av Nødnett (Helsesenteret) 

Digitalt nødnett skal etableres over hele landet, dette for å erstatte legevaktstelefonen og 

sambandet slik det er i dag. 

Kommunen har bestemt at vi skal etablere dette nødnettet selv uten samarbeid med andre 

kommuner. 

I tillegg til utgiftene med etablering, innkjøp av utstyr og opplæring kommer en del 

bygningstekniske oppgaver. Rommet som samtalene skal betjenes fra må klargjøres 

Forslag: Det settes av kr. 300.000 til kostnader med å etablere og drifte nødnett. 

 

Tiltak 17: Utvidelse av avdelingssykepleierstillingen hjemmetjenesten 

Stillingen er i dag i 80% der 20% er administrasjon og 60% i turnus. 

Denne stillingen bør utvides  til 100% der den går i turnus hver 3 helg og resten er 

administrasjonsstilling. 

Forslag: Avdelingssykepleierstillingen i hjemmetjenesten økes med 20%. Kostnad på kr. 

100.000 pr. år. 

 

Tiltak 18: Bakvakt turnuslege (Legestasjonen) 

Nytt lovverk (ASA 2305) sier at turnuslege som har hatt utrykning etter kl.23.00 ikke skal ha 

pasienter påfølgende dag, samt at det skal være tilgjengelig bakvakt når turnuslege har vakt.  

Bakvaktsordningen vil medføre økte lønnsutgifter. Legenes tillitsvalgte Dr. Baston vil ta 

dette opp med ledelsen.  

Når turnuslegen har vakt vil det ikke bli satt opp timebok for å forsøke å unngå 

overtidsutbetaling.   

Forslag: Vil medføre økte lønnsutbetalinger for 2015 - 2018 

 

Tiltak 19: Kjøpe en ny bil til hjemmetjenesten 

Hjemmetjenesten mangler pr. i dag 1 til 2 biler. Dette løses i dag midlertidig gjennom lån av 

bil fra teknisk og ”rådhusbilen” når den er ledig. 

Det kjøres også to på noen av bilene for å løse oppgavene om det ikke er biler ledig, dette 

anses som en lite holdbar løsning på sikt. 

Til nå har leasing av biler vært løsningen. Dette vurderes som en dyr løsning.   

Forslag:Det lånefinansieres kr. 150.000 til innkjøp av ny bil til hjemmetjenesten. 

 

Tiltak 20: Avlastningsplass på sykehjemmet/avd. Solkroken 

For å kunne gi pasientgruppa med demens et forsvarlig tilbud, samt minske presset på 

sykestueplasser og risikoen for døgnbøter på grunn av utskrivningsklare pasienter på UNN 

etableres det en avlastningsplass på sykehjemmet. Slik situasjonen er pr. dags dato, tvinger 

dette seg til at denne plassen må være på Solkroken. Med ei sykestue som alltid har høy 

aktivitet, er det lite tilfredstillende å ha pasienter med demensdiagnose på avlastning på 

denne avdelinga. 

Forslaget innebærer lavere inntekt tilsvarende 1 sykehjemsplass kr. 150.000,-. 

Ved utvidelse av Helsesenteret med ny skjermet enhet foreslås ytterligere en avlastningsplass 

for hjemmeboende demente der. 
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Forslag: Mindre inntekt tilsvarende 1 sykehjemsplass kr. 150.000,- 

 
Tiltak 21: Videre drift av sykestua 

Vi har fått avklaring rundt videre finansiering av sykestua ut 2015. utfordringa framover blir 

å gjøre oss attraktive slik at vi kan opprettholde og om mulig videreutvikle det gode 

tjenestetilbudet også i årene fremover.  

Dersom det viser seg at vi ikke får den samme finansieringen som i dag, ønsker en å 

opprettholde sykestua slik den er i dag, men da i kommunal regi. 

Med å ikke opprettholde den er det stor sannsynlighet for at vi vil pådra oss en del ekstra 

kostnader gjennom bøter da vi ikke kan ta imot et tilstrekkelig antall utskrivingsklare 

pasienter. 

Det bør utredes hva det vil koste å opprettholde tilbudet etter 2015 om vi ikke får 

finansiering av sykestua. 

Forslag: Det bør utredes hva det vil koste å opprettholde tilbudet etter 2015 om vi ikke får 

finansiering av sykestua. 

 

 
 

Forslagene er tatt opp fortløpende etter ansvar.  Noen av tiltakene er tatt med som tiltak i 

økonomiplanen og er ikke tatt med på nytt på oversikten under. Når det gjelder noen av 

behovene som er beskrevet, f.eks. Vannbad på kjøkkenet, må disse erstattes hvis de «ryker» 

uavhengig av prioritering i økonomiplanen. 

 

Tiltak  22.  Forslag fra virksomhetene   

Helsestasjonen. 

 Ingen nye tiltak utover fjerning av vakanse helsesøster. 

Legetjenesten 

 Hev og senk bord i resepsjonen samt nye kontorstoler. Dette er krav i forbindelse med 

gjennomgang med arbeidstilsynet.  

            Elektrisk luke som er lydtett i resepsjonen. Dette er krav i forbindelse med 

            gjennomgang med arbeidstilsynet.Bør gjennomføres i 2015 forebygge 

            belastningsskader. 

 Øke vikarbudsjettet for å ha midler til opplæring av vikarer som kan fungere mer fast 

ved sykdom og annet fravær. 

 Øke kursbudsjettet slik at en kan holde personalet oppdatert og ha den nødvendige 

kompetansen. 

 Økning av helsesekretær med 40% på grunn av økt arbeidsmengde på laboratoriet og 

skiftestua. 

 Tonometer kr.     30.000 

 Blodvippe kr.      10.000 

 Pulsoksymeter kr. 8.000  

 E- portal time/resept bestilling på nett. Vil avlaste kontorpersonellet i skranken. 

Utgiftene vil da være tilkoblingsavgift (engangsutgift), årlig lisens og for melding som 

sendes.  

       Tilbud i 2014 på kr. 11.000,- (lisens og tilkobling).      

Ergo- og fysioterapitjenesten  

 Opprette ny stilling som kommunal fysioterapeut som ledd i Samhandlingsreformen 

ved å øke muligheten for den eldre å klare seg i eget hjem med mindre belastning på 
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hjemmetjenester og lavere press på sykehjemsplasser Lønn fysioterapeut m/10 års ans, 

inkl feriepenger og pensjon: kr. 499.200 – fastlønnstilskudd kr. 183.120 = netto utgift 

pr. år kr. 316.100 

 For å få ned ventetiden for brukere, og samtidig oppfylle avtalen med NAV 

hjelpemiddelsentral bør ergoterapistillingen økes fra 50 til 80%. Lønnskostnad kr. 

148.000 

Sosial- og barneverntjenesten 

 Det er en utfordring at kommunen har fått statlige tilskudd til 2 stillinger i barnevernet 

hvor kommunen har foretatt tilsettinger i faste stillinger.  Kommunen kan påregne å 

enda få tilskudd ei stund til for stillingene. Det er tenkt at de etter hvert skal gå inn i 

rammeoverføringene. Det må jobbes for å få disse stillingene inn fast i budsjettet.  

Hjemmetjenesten 

 Kostnader knytta opp mot nøkkelkort, telefon, kjøp av HMS og internkontrollsystemer 

tas opp av leder for sykestua og sykehjemmet. 

 Økte inntekter –  2,84% økning på, hjemmehjelpssatser og trygghetsalarmer. 

Omsorgs- og avlastningstiltak for barn og unge 

 Det er behov for økt kompetanse gjennom å omgjøre stilling på videregående nivå til 

høyskolestilling 

 Tilbud til bruker med avlastningstiltak har ikke økt de siste åra. Kan være sannsynlig 

at pårørende vil fremme søknad om økte tilbud i 2015. 

 Det må sees på rengjøring av fellesarealer. Dette er oppgaver som er i overkant av det 

personalet klarer. De rengjør i leilighetene noe som går utover renholdet på 

fellesarealene. 

Rus- og psykiatritjenesten 

 Det er i dag en svært sårbar ved fravær av sykepleiere. Dette medfører vanskeligheter 

med å få gjort lovpålagte oppgaver. Er et ønske om å få en 100% sykepleierstilling til 

ved naturlig avgang av annet personale.(1,4 hjelpepleierstilling). 

Omsorgsboliger for utviklingshemmede 

 Det er behov for innkjøp av arkivskap for lagring av diverse dokumenter i forhold til 

beboere og personale. Kostnad kr. 7.000 

 Behov for ny laserskriver kr. 8.000 

 En beboer i Malenaveien 2 & 4 har et tilrettelagt skoletilbud på Nord Troms 

videregående skole for skoleåret 2014 – 2015.  

            For skoleåret 2014 – 2015 vil det være stor fokus på arbeidstrening og utprøving i                             

           forhold til en framtidig arbeidsplass, beboer jobber 2 dager pr. uke og har skole 3       

           dager, dette gjøres i samarbeid med Skjervøy kommune.  

           Beboer vil ha behov for tett oppfølging i forhold til å fungere på en framtidig              

           arbeidsplass, det vil det være behov for at ansatte i Malenaveien 2 & 4 følger beboer i   

           jobben fra august 2015. Et slikt tilbud vil ha en kostnad på kr. 493 000,- inkl.                        

           feriepenger og pensjon, det er da beregnet for fagarbeider med full ansiennitet.  

Aktivitetssenteret 

 Det har vært en økning av antall brukere på aktivitetssenteret. Brukerne er både 

beboerne i omsorgsboliger for utviklingshemmede, beboere i omsorgs- og 

avlastningsboligene, elever på videregående skole og personer med psykiske lidelser. 

 Behov for mer midler til tjenesten i hele økonomiplanperioden 

Skjervøy sykestue og sykehjem 

 Økt bemanning helg på kjøkkenet. Det er behov for å øke matproduksjon til 

hjemmeboende og da spesielt  i helgene med 20-50% stilling 

 Nøkkelkortsystemet på Helsesenteret berører medisinrommet og alle dører på 
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legekontoret. Det vi har er fra 2000 og flere forhold tyder at systemet er i ferd med å 

ryke. Uten dette systemet vil dører til legekontorene og medisinrommet bli stående 

åpne med de konsekvenser dette har. Utgiftene på nytt system er 40.000. 

 Sommerarbeidsplasser for ungdom. Veldig positivt tiltak både for rekruttering av 

helsepersonell og gi gode tilbud til brukerne. Kostnader er 80.000. 

 Henviser til forvaltningsrevisjonens rapport om ressursbruk i eldreomsorgen. 

Tilbakemelding både fra pårørende og brukerne er at det er for lite aktiviteter. 

            Det er ønskelig med en miljøarbeiderstilling som kan ivareta dette behovet. 

Dette kan kanskje sees i sammenheng med en event. Opprettelse av et eget dagsenter. 

Det opprettes en 50% stilling for miljøarbeider kostnad ca kr. 224.000 

 Pasientgruppa som bor på Solkroken krever mer enn tidligere. Det er mange unge 

demente som får plass tidlig, og de har mange utfordringer. Oppfølgingen for å kunne 

gi de et forsvarlig tilbud, krever ei større bemanning. Dette gjelder på alle 

kveldsvakter hele uken på Solkroken. Opprettes 1,21% stilling. Kr.589.000,- inkl. 

feriepenger og pensjon. 

 De eksisterende 4 spisebordene er 14 år gamle. Mye slitt og forsøkt reparert og 

forsterket en rekke ganger. Det ansees ikke som hensiktsmessig å reparere på dem 

lengre. Både spisebordsstoler og sofaer for øvrig er svært slitt. 

Foreslås innkjøp av 4 nye spisebord, spisebordsstoler, stoler og sofa, noen senger og 

nattbord. Kostnad. 200.000 

 Ominnredning av sentralbord.Dette ble tatt opp av BHT i november 2011 og har vært 

tatt opp i økonomiplan sammenheng i 2012 og 2013. Kostnad 40.000. 

 Innkjøp av PPS. PPS står for praktiske prosedyrer i sykepleiertjenesten. Dette er 

kunnaskapsbaserte prosedyrer med tilhørende kunnskapsbase, kunnskapstester, 

kalkulator og bakgrunnsstoff. Dette kan integreres i elektronisk pasientjournal og 

kvalitetssystem. 

            En må til enhver tid ha oppdaterte prosedyrer slik at en oppfyller kvalitetskravene jf 

            internkontrollforskriften. Ved innkjøp av PPS, vil dette ligge som en del av den 

            elektroniske pasientjournal og kan brukes i det daglige. Dette vil føre til 

            kvalitetssikring av det faktiske arbeidet som blir utført. Prosedyrene vil oppdateres 

            automatisk. Det må søkes interkommunalt samarbeid om dette da prisen vil gjelde 

            interkommunalt innkjøp. Engangsavgift 40.000 opplæring og implementering 20.000 

            og årlig lisens 17.000 

 Vannbadet til kjøkkenet var nytt når helsesenteret ble tatt i bruk i år 2000. Det brukes 

daglig og slitasjen er svært stor. Det fungerer, men er i svært dårlig forfatning Kostnad 

kr. 40.000.  

 Innkjøp av kvalitets- og internkontroll system. Finnes mange systemer hvorav ett er 

Kvalitetslosen. 

 NAV 

 I 2013 var utgiftene til økonomisk sosialhjelp på omkring kr 1.830 000. Vi forventer 

en noe nedgang i utbetaling av økonomisk sosialhjelp også i 2014.  

 Innkreving av sosiale lån har vært mindre enn budsjettert. 

 Ikke beregnet økte inntekter utover dagens nivå 
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d) Teknisk etat 

Saken tar for seg tiltak i forhold til drift. I saken listes tiltak opp i prioritert rekkefølge. 

Tiltakene i rammer anses som MÅ- tiltak i perioden. 

 

Tiltak 1: Lønn og pensjon 2015 
 

Forslag Økt ramme kr.  
 

Tiltak 2: Brøytekontrakt 
Brøytekontraktene har vært ute på anbud som medførte et tilbud til 
kommunen på kr. 1 400.000,-. Dette er en merkostnad fra 2014 på 660 000,- 
Kontrakten i dag må sies å være ihht de arbeidene som skal utføres. Tiltaket 
medfører at innkjøp av sand kan reduseres med kr. 100 000,- 

Forslag: Teknisk etat ansvarsområde 690 tilføres kr. 660 000,- fra 2015 
 

Tiltak 3: Forsikringer 
KLP har varslet følgende økning av kommunale forsikringer. Kommuneansvar 
kr 1 972,- Kommunebil kr. 8 041,- Kommuneeiendom kr. 55 936,- Kriminalitet 
kr. 64,- og Maskin kr. 205,- 

Forslag: Teknisk etat tilføres kr. 66 218,- til fordeling kommunale 
forsikringer.  
 

 

Tiltak 4: Utbedring ihht Radonmålinger av kommunale bygninger 
Det har vært foretatt radonmålinger i kommunale utleieboliger og det 
fremkommer høye tall som gjør at kommunen må gjøre tiltak. Det må foretas 
en måling til i januar/ februar måned for å fastslå om verdiene er riktige. Det 
kan være så mange som 10 boliger som må utbedres for radon. Kostnaden for 
utbedring av et tiltak settes til kr. 50 000,- 

Forslag: Teknisk etat ansvarsområde 650 tilføres kr 500 000,- for 2015 
 

Tiltak 5: Skogmester  

Kommunen er pålagt å ha skogmester som serves av Nordreisa kommune 

Forslag: Teknisk etat ansvar 600 økes med kr. 17 000,- fra 2015 
 

Tiltak 6: Veilys 

Det har vist seg at standarden på veglys rundt i kommunen er av heller dårlig 
kvalitet. Dette medfører at vedlikehold er stort for at disse fremdeles skal lyse. 
Det medfører også stor pågang fra befolkningen til teknisk etat om mørke 
bygder og nedsatt livskvalitet. Teknisk sjef ser at økt vedlike er påkrevd for at 
vi skal kunne tilby lys i veilysene i 2015.  
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Forslag: Teknisk etat ansvar 690 tilføres kr. 150 000,- fra 2015 
 

Tiltak 7: Økning av innbyggerbetaling til 110- sentralen 

I henhold til avtalen om drift av 110-sentralen i Troms politidistrikt punkt 5 

varsles det med dette en økning av innbyggerbetalingen med 5,- til 79,-. 

Økningen gjelder fra og med 2014. 

Bakgrunnen for denne økningen er at innføring av nødnett vil medføre en del 

økte utgifter i innføringsperioden i form av kurs, reise, opplæring, vikarbruk, 

overtid, kjøp av varer og tjenester mm. Det er så langt valgt å ikke ansette en 

egen regional prosjektleder noe så medfører at innbyggerbetalingen ikke trenger 

å øke med mer enn 5,-. Dersom økningen i sum er høyere enn økte utgifter så 

vil overskytende går til raskere tilbakebetaling til fondet. Hva som skjer med 

innbyggerbetalingen når innføringen av nødnett er ferdig og fondet er 

tilbakebetalt er usikkert, men tror vi med dagen innbyggerantall er på nivå med 

den prisen som vil være i fremtiden. 

For Skjervøy kommune sin del vil denne økningen utgjøre kr. 15 000,- fra 2013 

til 2014. i tillegg har det vært økning fra 2012 til 2013 med kr. 11,-. Dette utgjør 

kr. 32 000,-. Det bes derfor om denne økningen fra og med neste år. 
Forslag: Teknisk etat ansvarsområde 650 tilføres kr. 47 000,- fra 2015 

 

 

 

 

Tiltak 8: Måseplager 

Tiltak i forhold til å bekjempe måseplager, som eggsanking mm.  

Forslag: Teknisk etat ansvarsområde 600 tilføres kr. 60.000.- fra 2015 
 

Tiltak 9: Drift kommunale utleieboliger 

Over tid er kommunale boliger forfalt og betydelig vedlikehold må til for å 
begrense skader i mangel av vedlikehold.  

Forslag: Teknisk etat ansvarsområde 660 tilføres kr. 100 000,- fra 2015 
 

Tiltak 10: Inntak av klient fra Nav stat. 
Boligforvaltningen står foran store utfordringer ihht til vedlikehold kommunale 
boliger. Kommunen kan ved inntak av person fra Nav få utført store 
vedlikeholdsoppgaver for redusert pris.   

Forslag: Teknisk etat ansvarsområde 660 tilføres kr. 130 000,- fra 2015 
 

Tiltak 11: Drift av kamera.  

Driften av kamera er viktig for å overvåke forholdene inne i Skjervøy havn. Det 
blir i høst oppsatt værstasjon ved moloen denne skal linkes opp mot kameraet 
inne i havnen. Dette for å sikre blant annet anløpet til hurtigruten   
Forslag: Teknisk etat ansvarsområde 680 tilføres kr. 15 000,- fra 2015  
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Tiltak 12: Brann 
Vedlikehold biler kr. 10 000,- drivstoff kr. 6 000,- vedlikehold utstyr kr. 12 000,- 
og inventar og utsyr kr. 40 000,-  
Forslag: Teknisk etat ansvarsområde 650 økes med kr. 68 000,- fra 2015 
 

Tiltak 13: Opplæring av brannmannskapet. 
Grunnet nye krav til opplæring og utskifting av brannpersonell må potten som 
omhandler opplæring økes med kr. 70 000,- dette pga. utskifting av personell. 
Forslag: Teknisk etat ansvarsområde 650 tilføres kr. 70 000.- for 2015  
 

Tiltak 14: Automatisk døråpner helsesenteret 

På helsesenteret i dag er det ikke automatisk døråpner ut til terrassen. 
Terrassen brukes også som røykerom og personer som benytter terrassen har 
behov for hjelp fra helsepersonellet for å åpne dørene.   
Forslag: Teknisk etat ansvarsområde 670 tilføres kr. 50 000,- for 2015 
 

Tiltak 15: Nedjustering av byggesaksgebyr  

Grunnet lite byggesaksaktivitet må anslaget på innkommet byggesaksgebyr 
nedjusteres i tråd med dette. 

Forslag: Teknisk etat ansvarsområde 600 byggesaksgebyr nedjusteres til  
kr. 200.000,- fra 2015  
 

 

 

 

 

Tiltak 16: Nedjustering av inntekt ansvar 670 
Bygningen med adresse havnegata 38 er solgt og leieinntektene på kr 250.000 
bortfaller 
Forslag: Teknisk etat ansvarsområde 670 Husleieinntekten nedjusteres med 
kr 250 000,- fra 2015,- 
 

Tiltak 17: Ombygging av rom på helsesenteret til bruk for nødnettsentral 

Grunnet nytt nødnett ved helsesenteret må det bygges rom som er tilrettelagt for 

det nye nødnettet.   

Forslag: Teknisk etat ansvarsområde 670 tilføres kr. 150.00,- i 2015 
 

Tiltak 18: Nymåling FKB data 

For at teknisk skal kunne bruke kartverktøyet sitt optimalt må kartene til en hver 

tid være oppdatert. 

Forslag: Teknisk etat ansvarsområde 605 tilføres kr 60.000,- for 2015 og 
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32.000,- for 2016 
 

Tiltak 19: Red stilling leder anleggseksjonen 40 % 

Teknisk etat er inne i en fase der en vurderer forskjellige modeller for drift i 

etaten Pr. i dag er etaten uten leder anleggseksjonen, byggesaksbehandler og VA 

ingeniør. Etaten ser på ulike modeller, som medfører at leder anleggseksjonen 

kan reduseres med 40 %.  

Forslag: Redusere stilling leder anleggseksjonen 40 % besparelse kr. 

200 000,- fra 2015 
 

Teknisk etat vil også nevne tidligere års tiltak som ikke er nådd opp i prioriteringene ved 

behandling av budsjett- og økonomiplanen(BØP). Dette gjøres for å synliggjøre at det stadig 

er behov for økte rammer til vedlikehold og tiltak. 

 

Det er beklagelig at Skjervøy kommune er i en så stram økonomisk situasjon at bygninger, 

installasjoner og infrastruktur forfaller. 

 

For å belyse situasjonen noe listes punktvis opp tiltak det ble bedt om ved behandling av BØP 

tidligere år, men som ikke er blitt prioritert. I parentes kostnadene: 

 

 Universell utforming, kulturhuset (60 000,-) 

 Bedre adkomsten til hybelhuset (100 000,-) 

 Takstiger på kommunale boliger (70 000,-) 

 Brannalarmanlegg brannstasjon (120 000,-) 

 Oppgradere/ utskifting av varmeanlegg Arnøyhamn skole (700 000,-) 

 Utskifting av dører og vinduer Severin Steffensens vei 3,5,7 (330 000,-) 

 Renovering/ sikring av bad Malenavn. 2-4 (300 000,-) 

 Veivedlikehold Sandvågveien (500 000,-) 

 Maling Rådhuset (250 000,-) 

 Forbedre fotocellestyring av gatelys (100 000,-) 

 Fullføre utskifting av tak ved Arnøyhamn skole (375 000,-) 

 Portåpner ved brannstasjonen (34 000,-) 

 Tilbakeføring og utbedring av ødelagt rekkverk (200 000,-) 



Vedlegg til økonomiplanen 2014 - 2017 

 

43 

 

 Asfaltering av veier (2 000 000,-) 

Tiltak 11: Rådhustaket 
Den eldste delen av rådhuset ble bygget helt først på 50-tallet.  
Problemet er at lekteren som skifersteinene er festet til er oppbrukt av tidens tann. Følgene 
er at spikeren som holder skifersteinen på plass ikke har tilstrekkelig feste. Resultatet er at 
steinene faller ned, med fare for å skade mennesker og materiell. Byggforvaltninga vil 
presisere viktigheten av å få utbedret taket. Byggforvaltninga i kommunen vil fraskrive seg 
ansvaret dersom noen blir skadet. Det er helt nødvendig at tiltaket blir gjennomført. 
Forslag: Innvestering økes med kr. 800 000,- for 2015 
 

Tiltak 12: Biler Byggforvaltningen 
Flere av byggforvaltningens biler er fra 90- tallet. Det sier seg selv at disse er forholdsvis 
kostbare å holde i drift. Byggforvaltningen ser for seg to nye biler i 2015. 
Forslag: innvestering økes med 400 000,- 2015 
 

Tiltak 13: Vaktbil til sjåførvakt brannbil 

I dag er vaktbefalet for brannbilen uten vaktbil, dette kan medføre at ansvarlig 
vaktbefal uten egen bil vil bruke forholdsmessig lang tid på å komme seg til 
brannstasjonen. 
Forslag: Innvestering økes med kr. 450 000,- for 2015 
 

Tiltak 14: Rivning av kai Havnegata 38 

Skjervøy kommune har ved salg av havnegata 38 påtatt seg å rive gammelkaia 

på denne eiendommen som en del av kjøpskontrakten. Punkt 13 a) sier: 

Skjervøy kommune skal innen utløp av 2016 besørge rivning og fjerning av 

gammel brygge og kai som grenser mot betongbygg og egnebu. Det bes om kr. 

500 000 2015 og 2 000 000,- 2016  

Forslag: Investering økes med kr. 500 000,- 2015 og kr. 2 000 000,- 2016 

 

Tiltak 17: Ombygging av rådhus 2 

Deler av boligen ombygges til 6 hybler. Dette for å frigjøre andre boliger for 

ordinært utleiemarked.  

Forslag: Investering økes med 400 000,- 2015 
 

Tiltak 18: Brannvarsling Eidekroken barnehage 
Det er store mangler med brannvarslingsanlegget ved Eidekroken barnehage. 
Anlegget virker dårlig og genererer ofte feil. Deler kan ikke skaffes. Det er 
påkrevd å montere nytt anlegg for å opprettholde brannsikkerheten i 
barnehagen. Dette er også synligjort ved brannsyn og ved kontroll av anlegget. 
Forslag: Innvestering økes med kr 100 000,- for 2015 
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Teknisk etat vil også nevne tidligere års og nye tiltak som ikke er nådd opp i prioriteringene 

ved behandling av budsjett- og økonomiplanen(BØP). Dette gjøres for å synliggjøre at 

behovene fortsatt er der men at de ikke nådde opp ved årets prioriteringer.  

 

 Ventilasjon Arnøyhamn skole (1 600 000,-) 

 Lys Kobbepollen (150 000,-) 

 Lys Akkarvik (150 000,-) 

 Lys Kveldssolveien – Stussnesmolo (200 000,-) 

 Innkjøp av brannbåt (250 000,-) 

 Kantklippeutstyr (300 000,-) 

 Nytt tak kulturhuset (800 000,-) 
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5. Økonomiske oversikter 

5.1 Skjema 1 A - drift 

 

Tall i hele 1000 Budsjett 
2014 

Budsjett 
2015 

Budsjett 
2016 

Budsjett 
2017 

Budsjett 
2018 

 Skatt på inntekt og formue -48 350 -50 638 -50 642 -50 075 -49 529 

Ordinært rammetilskudd -134 638 -131 470 -127 591 -127 181 -126 710 

Skatt på eiendom -7 550 -7 550 -7 550 -7 550 -7 550 

Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 0 

Andre generelle statstilskudd -2 300 -3 687 -4 190 -4 190 -4 190 

Sum frie disponible inntekter -192 838 -193 345 -189 973 -188 996 -187 979 

Renteinntekter og utbytte -1 804 -1 804 -1 804 -1 804 -1 804 

Gevinst på finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 
Renteutg. provisjoner og andre 
finansutg. 9 698 9 397 9 480 9 707 10 077 

Tap på finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 

Avdrag på lån 7 228 7 823 8 658 8 935 9 264 

Netto finansinntekter/-utgifter 15 122 15 416 16 334 16 838 17 537 

Dekning av tidl års regnskm merforbruk 0 0 0 0 0 

Til bundne avsetninger 0 0 0 0 0 

Til ubundne avsetninger 5 420 2 193 3 312 3 856 2 659 

Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk 0 0 0 0 0 

Bruk av ubundne avsetninger 0 -893 -1 656 -2 013 -2 227 

Bruk av bundne avsetninger -900 -850 -350 -350 -350 

Netto avsetninger 4 520 450 1 306 1 493 82 

Overført til investeringsbudsjettet 600 700 750 800 820 

Til fordeling drift -172 596 -176 779 -171 583 -169 865 -169 541 

Sum fordelt til drift fra skjema 1B 172 596 176 779 171 583 169 865 169 541 

Merforbruk/mindreforbruk 0 0 0 0 0 
 

     

 

      

5.2 Skjema 1 B - drift 

Tall i hele 1000 2014 2015 2016 2017 2018 

      Til fordeling drift fra skjema 1A 172 596 176 779 171 583 169 865 169 541 

      Fordelt slik, nettorammer: 
     Sentraladministrasjon 25 460 25 849 23 701 23 826 23 601 

Kultur og undervisning 55 739 54 179 51 624 50 634 50 314 

Helse og omsorg 82 423 83 043 80 595 78 406 78 477 

Teknisk og selvkost 27 989 14 189 12 844 12 769 12 134 

Finans -19 015 -481 2 819 4 231 5 015 

Sum fordelt drift 172 596 176 779 171 583 169 865 169 541 

Resultat 0 0 0 0 0 
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5.3 Økonomisk oversikt drift 

Tall i hele 1000 
Budsjett 
2014 

Budsjett 
2015 

Budsjett 
2016 

Budsjett 
2017 

Budsjett 
2018 

      Brukerbetalinger -7 430 -8 270 -8 270 -8 270 -8 270 

Andre salgs- og leieinntekter -28 047 -28 602 -29 377 -29 452 -29 527 

Overføringer med krav til motytelse -18 337 -20 239 -18 656 -17 112 -17 042 

Overføringer uten krav til motytelse -193 038 -193 345 -189 973 -188 996 -187 979 

Sum driftsinntekter (B) -112 214 -118 986 -118 685 -116 649 -116 108 

 
0 0 0 0 0 

Lønnsutgifter 141 482 146 331 140 215 136 587 136 265 

Sosiale utgifter 19 296 20 649 23 245 23 984 24 671 

Kjøp av varer og tj som inngår i tjprod 31 190 31 248 30 212 30 179 29 494 

Kjøp av varer og tj som erstatter tjprod 22 414 22 418 21 405 21 240 21 240 

Overføringer 11 469 11 778 11 443 11 443 11 443 

Avskrivninger 10 529 10 529 10 529 10 529 10 529 

Fordelte utgifter -688 -688 -688 -688 -688 

Sum driftsutgifter (C) 235 692 242 265 236 361 233 274 232 955 

Brutto driftsresultat (D=B-C) -9 693 -6 017 -7 841 -8 582 -7 889 

 
0 0 0 0 0 

Renteinntekter og utbytte -1 804 -1 804 -1 804 -1 804 -1 804 

Mottatte avdrag på lån -75 -75 -75 -75 -75 

E Sum eksterne finansinntekter -1 879 -1 879 -1 879 -1 879 -1 879 

Renteutgifter og låneomkostninger 9 698 9 397 9 480 9 707 10 077 

Avdrag på lån 7 228 7 823 8 658 8 935 9 264 

Utlån 55 55 55 55 55 

 Sum eksterne finansutgifter (F) 16 981 17 275 18 193 18 697 19 396 

Resultat eksterne finansieringstrasaksjoner (G) 15 102 15 396 16 314 16 818 17 517 

Motpost avskrivninger -10 529 -10 529 -10 529 -10 529 -10 529 

Netto driftsresultat (H) -6 587 -3 324 -4 130 -4 267 -2 876 

 
0 0 0 0 0 

Bruk av tidl års regnskme mindreforbruk 0 0 0 0 0 

Bruk av disp fond 0 -893 -1 656 -2 013 -2 227 

Bruk av bundne fond -900 -850 -350 -350 -350 

Sum bruk avsetninger (I) -900 -1 743 -2 006 -2 363 -2 577 

Overført investeringsregnskapet 600 700 750 800 820 

Avsatt til dek av tidl års regnskme merforbruk 0 0 0 0 0 

Avsatt til disp fond 5 420 2 193 3 312 3 856 2 659 

Avsatt til bundne fond 0 0 0 0 0 

Sum avsetninger (J) 6 020 2 893 4 062 4 656 3 479 

K Regnskme merforbruk-mindreforbruk -1 467 -2 174 -2 074 -1 974 -1 974 
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5.4 Skjema 2 A - investering 

     

      Tall i hele 1000 2014 2015 2016 2017 2018 

      Investeringer i anleggsmidler 12 055 27 675 10 000 

  Utlån og forskutteringer 600 700 2 750 2 800 3 820 

Avdrag på lån 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 

Avsetninger 0 0 0 0 0 

Årets finansieringsbehov 14 455 30 175 14 550 4 600 5 620 

Bruk av lånemidler -10 707 -23 215 -8 000 -2 000 -3 000 

Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0 0 0 0 

Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 

Mvakompensasjon -1 348 -3 960 -1 500 

  Andre inntekter 

 

0 0 0 0 

Sum ekstern finansiering -13 855 -28 975 -11 300 -3 800 -4 800 

Overført fra driftsbudsjettet -600 -700 -750 -800 -820 

Bruk av avsetninger 

 

-500 -2 500 

  Sum finansiering -14 455 -30 175 -14 550 -4 600 -5 620 

Udekket / Udisponert 0 0 0 0 0 
 

     

      

      

5.5 Skjema 2 B - investering 

     

      

 
2015 2016 2017 2018 

     Investeringer anleggsmidler skjema 2A 27 675 10 000 0 0 

     Gjelder følgende prosjekter: 

    Utvidelse kirkegård 4 500 
   EPC 500 
   Opprusting svømme/idr.hall/u-skolen 9 500 
   Rehab u-skolen 7 500 7 500 

  Lastebil terminalen 1 800 
   Rådhustaket 800 
   Biler byggforvaltningen 400 
   Vaktbil brann 250 
   Ombygging/riving kai 500 2 500 

  Kiilgården 1 275 
   Kjøp av bil hj.tjenesten 150 
   Ombygging Rådhus 2 400 
   Brannvarsling Eidekroken 100 
   Sum fordelt 27 675 10 000 0 0 

Resultat 0 0 0 0 
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6. Talldelen av budsjett og økonomiplan 

 

Tallene framkommer av egen regnearkmodell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


