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1. Forord 
 

Rådmannens forslag til økonomiplan for 2015-18 viser at Skjervøy kommunes økonomiske 

rammer fortsatt er trange. Kommunen er utmeldt av ROBEK, og det er en klar forutsetning i 

åra framover at vi må drifte forsvarlig og forsiktig, slik at vi har hand om egen økonomi. 

Utfordringa ligger i å justere tjenester i forhold til demografi og se muligheter for positiv 

samfunnsutvikling innenfor stramme rammer. 

2. Innledning/sammendrag 
 

Som antatt og varslet på forhånd oppsummerer rådmannen med at det har vært krevende å sy 

sammen et opplegg som er i balanse. 

 

Etter mange år med kutt og innsparinger har vi brukt opp stort sett alle reserver og tatt ned 

nivået på en del tjenester, og vi har dermed lite ”friske” midler å møte nye utfordringer med. 

Nye utfordringer har det dessverre ikke manglet i år heller, og når statsbudsjettet ikke ga noen 

reell økning var lite hjelp å få.I år som i fjor ble det varslet av rådmannen i juni at det ville 

være store utfordringer fremover.Dette som følge av videreføring av behov som ble dekket i 

økonomirapporten. 

 

Med dette utgangspunktet har rådmannen oppfordret etatene til å være mest mulig nøysomme 

i sine budsjettinnspill med begrunnelse i at det ikke ville være særlig rom for nye tiltak ut over 

de som var helt nødvendige for videreføring av dagens drift. Etatene ble også tidlig varslet om 

at de burde se på mulige sparetiltak. 

 

Statsbudsjettet ble omtrent som varslet i kommuneproposisjonen i mai – vi fikk knapt nok 

nominell økning til å dekke lønnsoppgjøret og ingenting til andre tiltak, altså en liten 

realnedgang på 0,1%. Litt endring i alderssammensetningen av et stabilt folketall ga litt minus 

i forhold til vedtatt økonomiplan.Innmeldte behov var som ventet større enn innmeldte 

sparetiltak. 

 

Totalt endte vi opp med å mangle omtrent 30 millioner for hele 4-årsperioden under ett når 

alle innmeldte behov og spareforslag var gjennomgått. Til fradrag gikk nye anslag som tilsier 

at perioden med lav rente vil vare lenger enn først antatt. I tillegg medfører den kraftige 

økningen i pensjon at vi i 2015får et positivt premieavvik på 5,3 millioner som er brukt i 

perioden. Nytt av året er at vi budsjetterer fremtidig premieavvik, noe som netto ga oss 2 

millioner. 

 

Dette var nok en gang et vanskelig budsjett og etter en hektisk møteaktivitet i oktober har vi 

kommet fram til forslag som i hovedsak innebærer reduksjon av stillinger. Netto gir forslaget 

stillingskutt på 6,5 årsverk i 4års-perioden. Det meste av økningen knyttes opp mot redusert 

barnetall og derav nedgang i antall klasser på skolene og kun en mindre andel innebærer 

nedskjæring i tjenestetilbud. Ingen virksomheter foreslås nedlagt. Som tidligere vil naturlig 

avgang og omplassering bli vurdert først, men det er dessverre slik at det mest sannsynlig vil 

bli noen oppsigelser for å komme i havn med bemanningsreduksjonene. 

 

 

Vi er fortsatt cirka 30 millioner unna å ha det departementet og Fylkesmannen karakteriserer 

som en ”sunn” økonomi gjennom den mye omtalte 3%-regelen i netto driftsresultat. I tillegg 
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er det en skjørhet i forslaget ved at plussene finnes særlig i perioden 2015 til 2017, mens siste 

året i planen og fremoverlangt fra er i orden. Balanse er oppnådd ved å spare de tre første 

årene og bruke detsiste. Skulle vi få problemer med å holde budsjettet i 2015 vil det fort 

kunne gå ut over sparingen og kuttbehovene fra 2015 bli større.  

 

Driftsnivået er fortsatt for høyt iforhold til inntektsnivået. Derfor må vi opprettholde god 

budsjettdisiplin,for å unngå overskridelser vi ikke kan dekke inn. Og vi må også videre ha et 

sterkt fokus på at innsparinger og inntektsøkninger brukes til oppbygging av reserver og ikke 

nytt forbruk. 

 

 

3. Kommunens rammebetingelser 

a) Befolkningsutvikling 

3.a.1. Utvikling i befolkningensiste 8 år 

 

Figuren under viser utviklingen i folketallet de siste 8 årene med fordeling på de 

aldersgruppene som brukes i det kommunale inntektssystemet. Det er også tatt med 

tall for gruppene barn og ungdom (0 – 15 år), vgs og arbeidsstyrken (16 – 66 år) og 

eldre (over 67 år). Figuren viser også endringer fra år til år i de ulike gruppene samt 

endringen fra 2006 som er første år i tabellen. 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0-5 år 193 189 167 158 167 165 160 162

6-15 år 470 446 434 427 391 380 366 355

16-66 år 1911 1903 1890 1875 1889 1870 1892 1855

67-79 år 263 263 277 300 310 338 360 380

80-89 år 115 113 108 100 109 104 102 99

over 90 år 14 20 21 21 19 23 25 30

Sum folketall 2 966 2 934 2 897 2 881 2 885 2 880 2 905 2 881

Samlet befolkning:

Årlig %-vis endring -1,1 % -1,3 % -0,6 % 0,1 % -0,2 % 0,9 % -0,8 %

Endring fra 2007 -1,1 % -2,3 % -2,9 % -2,7 % -2,9 % -2,1 % -2,9 %

Barn og unge (0-15 år) 663 635 601 585 558 545 526 517

Vgs og arbeidsliv (16-66 år) 1 911 1 903 1 890 1 875 1 889 1 870 1 892 1 855

Eldre (67 år og over) 392 396 406 421 438 465 487 509

%-vis endring fra året før:

Barn og unge (0-15 år) -4,22 % -5,35 % -2,66 % -4,62 % -2,33 % -3,49 % -1,71 %

Vgs og arbeidsliv (16-66 år) -0,42 % -0,68 % -0,79 % 0,75 % -1,01 % 1,18 % -1,96 %

Eldre (67 år og over) 1,02 % 2,53 % 3,69 % 4,04 % 6,16 % 4,73 % 4,52 %

%-vis endring fra 2007:

Barn og unge (0-15 år) -4,22 % -9,35 % -11,76 % -15,84 % -17,80 % -20,66 % -22,02 %

Vgs og arbeidsliv (16-66 år) -0,42 % -1,10 % -1,88 % -1,15 % -2,15 % -0,99 % -2,93 %

Eldre (67 år og over) 1,02 % 3,57 % 7,40 % 11,73 % 18,62 % 24,23 % 29,85 %
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Som vi ser av oppsummeringen nederst i tabellen er det fremdeles kun gruppen over 

67 år som har en økning i perioden. For den yngste gruppen er det dramatisk ved at 

mer enn hver femte er blitt borte på kun 8 år.. Med utgangspunkt i folketallet i 2007 

burde vi nå vært rundt 3220 for å holde oss på snittet. Vi mangler altså bortimot 350 

for å være der og det er den største enkeltfaktoren som kan forklare de økonomiske 

utfordringene vi har hatt og fortsatt har siden folketallet i inntektssystemet ses opp mot 

gjennomsnittsøkning for landet. 

3.a.2. Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden 

 

Figuren under viser prognostisert utvikling i befolkningens alderssammensetning og 

total folkemengde.Utgangsår er 2013. 

 
2014 2015 2016 2017 2018

0-1 år 54 59 62 62 64

2-5 år 108 107 120 111 118

6-15 år 355 339 330 329 320

16-22 år 324 313 306 303 286

23-66 år 1531 1532 1523 1527 1541

67-79 år 380 399 409 424 426

80-89 år 99 107 117 112 116

90 år og eldre 30 28 28 25 26

Sum folketall 2881 2884 2895 2893 2897

Samlet befolkning:

Årlig %-vis endring 0,10 % 0,38 % -0,07 % 0,14 %

Endring fra utgangsåret 0,10 % 0,49 % 0,42 % 0,56 %

Barn og unge (0-15 år) 517 505 512 502 502

Vgs og arbeidsliv (16-66 år) 1855 1845 1829 1830 1827

Eldre (67 år og over) 509 534 554 561 568

%-vis endring fra året før:

Barn og unge (0-15 år) -2,32 % 1,39 % -1,95 % 0,00 %

Vgs og arbeidsliv (16-66 år) -0,54 % -0,87 % 0,05 % -0,16 %

Eldre (67 år og over) 4,91 % 3,75 % 1,26 % 1,25 %

%-vis endring fra utgangsåret:

Barn og unge (0-15 år) -2,32 % -0,97 % -2,90 % -2,90 %

Vgs og arbeidsliv (16-66 år) -0,54 % -1,40 % -1,35 % -1,51 %

Eldre (67 år og over) 4,91 % 8,84 % 10,22 % 11,59 %

 

Nedgangen for den yngste gruppa ser dessverre ut for å fortsette, og nå har også den 

midterste gruppa fått nedgang. Hele økningen ligger i gruppa over 67 år. 

 

b) Frie inntekter 

Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter, eiendomsskatt, 

momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd, og er 

hovedfinansieringskilden for driftsrammene.  
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3.b.1. Skatt og rammetilskudd 

Forslaget til statsbudsjett for 2015 legger opp til en realvekst i kommunenes frie 

inntekter – skatt og rammetilskudd -  på4,4 %, om lag samme årlige vekst som i årene 

2008-2014.Med en anslått pris- og kostnadsvekst (kommunal deflator) på3prosent, blir 

det neste år en realøkning i frie inntekter på 1,4 prosent for kommunesektoren under 

ett – noe høyere enn i fjor.Det legges på vanlig måte til grunn at merskatteveksten i 

inneværende år ikke videreføres.Høyeste lovlige skattørei henhold til statsbudsjettet 

legges til grunn.  

 

For Skjervøy kommune innebærer forslaget til statsbudsjett at vi får en 

realNEDGANG med 0,1%.Altså ligger vi dårlig an før vi legger inn nødvendige 

midler for å videreføre dagens drift. Det blir derfor heller ikke denne gangen rom for å 

kompensere for prisstigning på varer og tjenester. Nedgangen kommer ikke 

overraskende og utgjør i kroner mindre enn det vi har tatt høyde for i gjeldende 

økonomiplan. Dette har særlig sammenheng med alderssammensetningen der vi av 

tabell 3.a.1 ser at vi har en økning for de aller yngste og aller eldste fra 2012 til 2013 

mot en anslått nedgang. 

 

Rådmannens budsjettforslag er fullt ut basert på regjeringens forslag til statsbudsjett.  

 

Tabellen nedenfor viser utvikling i de frie inntektene de siste årene og prognose for 

økonomiplanperioden basert på folketallsprognosen vist i kap 3.a.2. 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

47 397      48 880      49 645      50 638      50 642      50 075      49 529      

125 881    129 835    131 776    131 470    127 591    127 181    126 710    

173 278    178 715    181 421   182 108   178 233   177 256   176 239   

3,14 % 1,51 % 0,38 % -2,13 % -0,55 % -0,57 %

Regnskap Budsjett

 
 

Enkeltelementene i skatt og rammetilskudd for 2013 og i 

økonomiplanperiodenframkommer i tabellen nedenfor.  
1000 kr 2014 2015 2016 2017 2018

Innbyggertilskudd 66 235      65 009      64 541      63 939      63 358      

Utgiftsutjevning 15 550      15 343      14 851      15 567      16 194      

INGAR 3 467        2 584        -           -           -           

Saker med særskilt fordeling 210           352           352           352           352           

Nord-Norge tilskudd 10 481      10 706      10 717      10 717      10 717      

Småkommunetilskudd 11 512      11 857      11 857      11 857      11 857      

Ordinært skjønn 3 028        2 647        2 300        2 000        1 700        

Skjønn tap nytt inntektssystem 2 680        2 900        2 900        2 900        2 900        

Sum rammetilskudd ekskl. innt.utjevning 113 163    111 398    107 518    107 332    107 078    

Netto inntektsutjevning 18 613      20 072      20 074      19 849      19 633      

Sum rammetilskudd 131 776    131 470    127 592    127 181    126 711    

Skatt på inntekt 49 645      50 638      50 642      50 075      49 529      

Sum frie inntekter 181 421    182 108    178 234    177 256    176 240    
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3.b.2. Eiendomsskatt 

 

Eiendomsskatt har siden 2007 vært innkrevd i hele kommunen og i tråd med 

forutsetninger i forrige økonomiplan videreføres en skattesats på 7 promille for alle 

eiendomstyper i hele perioden. Med dagens utgiftsnivå er det heller ingen grunn til å 

tro at eiendomsskatten forsvinner i planperioden. 

 

3.b.3. Momskompensasjon 

 

Fra 2014 ble det slutt på overføring av momskomp fra investering til drift. Dermed vil 

all investeringsmoms tilfalle investering. Momskompen går da som en del av den 

generelle finansieringen av investeringsbudsjettet. 

 

Vi legger også om budsjetteringen av momskomp i drifta ved at inntekten og utgiften 

samles på ett ansvar mot at det var spredd utover tidligere. Dette har ingen økonomisk 

virkning, men antas å forenkle virksomhetenes budsjetter og rapportering. 

 

3.b.4. Rentekompensasjon for investeringer 

 

I forbindelse med en del statlige reformer er det gitt tilskudd til dekning av 

kommunens utgifter til investering. Dette gis som en årlig kompensasjon for 

antatte renteutgifter. Ordningen administreres av Husbanken og det er gitt egne 

regler for den enkelte ordning. Felles er at det er en rentesats tilnærmet lik 

husbankrenten som benyttes. I økonomiplanen er denne lagt på mellom 3% og 4 % 

basert på samme prognose vi bruker på lån vi har i Husbanken. Nedenfor gis en 

oversikt over hvilke ordninger vi er med på. Totalt er det beregnet at vi får mellom 

1,8 og 2 mill i planperioden. 

 

Skole 

Totalt fikk vi i perioden 2001 – 2005 en låneramme på 10,1 mill til oppussing av 

skolebygg. Midlene ble i hovedsak brukt til utbygging av barneskolen og 

oppgradering av Arnøyhamn skole. Ordningen varer til 2029.  

 

Det er innført en ny ordning som gjelder fram til 2016 og oppussingen av 

ungdomsskolen/idrettshallen vil komme inn under denne ordningen.I forslaget er 

det lagt opp til at vi bruker av dette i 2014 og 2015 til oppussing av svømme- og 

idrettshallen og økt kompensasjon ut fra et lån på 9,4 mill er lagt inn. Prosjektet er 

ikke kommet i gang og kompensasjonen er forskjøvet et år frem i tid i forhold til i 

fjor. 

 

Eldreomsorg 

Ved byggingen av helsesenteret fikk vi i 2000 tilskudd til 33 sykehjemsrom og 12 

omsorgsboliger. I direkte tilskudd fikk vi utbetalt 14,5 mill og så ble det gitt 

knappe 22 mill som grunnlag for rentekompensasjon. Ordningen varer til 2029. 

 

Psykiatri 
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I forbindelse med etablering av psykiatriboliger i 2001 ble det etter samme mal 

som for helsesenteret gitt 1,2 mill i direkte tilskudd og 4 mill i rentegrunnlag for 7 

omsorgsboliger. Ordningen varer til 2030. 

 

Kirker 

I 2007 ble oppussingen av Skjervøy kirke avsluttet. Det gisrentekompensasjon for 

vel 3,2 mill. Ordningen varer til 2027. 

 

 

c) Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene 

 

Lønns- og prisvekst 

I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) 

fra 2014– 2015 til3,0 prosent.Kommunenes lønns- og prisvekst kompenseres ved å øke 

rammetilskuddet med den kommunale deflatoren. 

 

Kommunal deflator er sammensatt av lønnsveksten og prisveksten på varer og tjenester: 

 

Lønnsvekst (vektes 2/3) 3,3% 

Prisvekst (vektes 1/3)  2,5% 

 

 

Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene 

I budsjettforslaget er pensjonspremier basert på aktuarberegninger av KLP samt 

premievarsel fra Statens pensjonskasse lagt til grunn. Beregningene gir følgende 

beregningsstaser for  2015 (2014-sats i parentes):  

 KLP 19,75% av brutto lønnsutgift for fellesordningen (21,5) 

 KLP 18,5 % av brutto lønnsutgift for sykepleiere (21,5) 

 KLP 17 % av brutto lønnsutgift for folkevalgtordningen (17) 

 SPK 11,55 % av brutto lønnsutgift (12,25) 

 

Premieavviket i 2014 ble på 7,5 millioner. Vi forventer et premieavvik på 5,3 millioner i 

2015 og begge disse skal etter nye regler amortiseres over bare 7 år. Dette gir oss store 

kostnader fremover. Midlene som er avsatt på premieavviksfondet vil gjøre at vi slipper 

billigere unna mot slutten av økonomiplanperioden da vi kan bruke av fondet til å dekke 

opp økte pensjonskostnader. 
 
 

4. Drift 

a) KOSTRA - noen utvalgte tall 

 

I tabellen nedenfor er det plukka ut noen indikatorer fra Kostra. Tallene er fordelt i forhold til 

etater. Egne tall for 2010 og 2013 er tatt med, dette for å kunne gi et bilde av endring over en 

lengre periode enn ett år. Tall fra fjoråret for Skjervøy kommune er så sammenligna med 

Kostra-gruppe 3, som er vår «sammenligningsgruppe. I tillegg er det tatt med tall for fylket og 

landet. 
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Kostra er en database med svært mange indikatorer. Her er det gjort et skjønnsmessig utvalg. 

Alle indikatorer med tall for 2010 er slike som er brukt i tidligere økonomiplaner. Indikatorer 

uten 2010-tall er nye i vår sammenheng. Tidligere er det bare tatt med tall fra de to sektorene, 

kultur- og undervisning og helse og omsorg. Denne gangen er noen tall for administrasjon og 

styring, samt eiendom og forvaltning tatt med. 

 

Utvalgte nøkkeltall for kultur-og 
undervisningsetaten     2013 

  2010 2013 Gruppe 3 Troms Landet 

Netto driftsutg. grunnskolen % av total 29,9 22,9 23,7 23,8 23,5 

Netto driftsutg. grunnskole pr innb. 15864 14474 15485 12897 12155 

Netto driftsutg.pr elev, 6-15 år 89696 93251 101743 83325 78784 

Andel spes.underv av tot.ant. læretimer 24,8 20,5 20 20,9 17,6 

Andel elever med spes.und. 20,3 12,3 10,8 9 8,3 

            

Netto driftsutg. barnehager % av total   10 10,5 13,7 14,4 

Netto driftsutg. barnehager pr innb   6334 6877 7453 7440 

Netto driftsutg. barnehager pr barn 1-5år   137195 128405 127873 120137 

            

 Netto driftsutg.kultur i % av total    3,2 4,2 3,8 3,8 

            

Utvalgte nøkkeltall for helse- og 
omsorgsetaten     2013 

Netto driftsutg.pleie og omsorg, %av total 37,3 33,9 33 31,6 29,6 

Driftsutg pleie og omsorg pr innb 19802 21471 21603 17161 15296 

Netto driftsutg.pr innb.over 80 år 446312 479527 377763 423600 353988 

Brutto driftsutg pr institusjonsplass 1226967 892194 1023077 981781 976835 

Ant. mottakere av hjemmetj. pr 1000 innb.:           

under 67 år   30 25 20 19 

67-79 år   137 96 87 71 

80 +   488 410 379 336 

            

Netto driftsutg sosialtjenesten i % av total   1,8 2,2 2,8 4 

Netto driftsutg barnevern pr innbygger   2244 1994 1888 1607 

Andel barn med tiltak pr innb 0-22 år   6,3 4,9 4,5 3,7 

            

Administrasjon og styring           

Netto driftsutg. adm og styring i % av total   11,9 11,8 8,6 7,3 

Netto driftsutgadm og styring pr innb   7520 7752 4637 3792 

            

Eiendom og forvaltning           

Netto driftsutg.  komm.forvaltning i % av total   9,9 9,6 9,5 8,9 

Samla areal på formålsbygg, m2 prinnnb   7,4 7,7 5,5 4,1 

Utg til vedlikehold pr m2   48 118 103 83 
 

Hvilken informasjon kan man trekke ut av tallene? 
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 Netto driftsutgiftene for grunnskolen er redusert, og vi ligger nå under nivået for de 

andre gruppene. Tall pr elev er høyere i 2013 enn 2010, men da må en se tallene i 

forhold til prisstigning i perioden og nedgang i antall elever. 

 Andelen læretimer som går til spesialundervisning er redusert, og vi ligger nå omtrent 

på samme nivå som gruppe 3 og Troms. Andelen elever som får innvilga 

spesialundervisning er gått betydelig ned. Det betyr at færre elever får innvilga flere 

timer enn i 2010. 

 Skjervøy bruker mindre del av totalbudsjettet på barnehager sett i forhold til de andre 

gruppene, men antallet barn hos oss er såpass lavt at det gir en høgere «stykkpris». 

 Vi bruker mindre del av totalt driftsbudsjett på kultur enn sammenlignbare kommuner, 

fylket og landet. 

 Andelen driftsutgifter til pleie og omsorg er nå omtrent på linje med de andre 

kommunene i gruppe 3, men noe høgere enn fylket og landet. 

 Skjervøy kommune ser ut til å bruke mer på de eldste innbyggerne våre (80+) og 

mindre på institusjonsplass. Det er også nedgang på brutto driftsutgifter hos oss i tre-

års-perioden. Ser en på antall mottakere av hjemmetjeneste, ser vi også at vi for alle 

over 67 år ligger betydelig over de andre gruppene. Tallene speiler en styrka 

hjemmetjeneste. 

 Vi har lavere andel driftsutgifter innen sosialtjenesten – i  forhold til til nasjonalt nivå 

er forskjellen betydelig. 

 Vi ser at driftsutgifter til barnevern er merkbart høgere I Skjervøy, noe som henger 

sammen med antall barn med tiltak. 

 Driftsutgifter til administrasjon og styring er på samme nivå som for andre gruppe 3-

kommuner, men lavere enn Troms og landet. Det er et forventa bilde, da administrativ 

oppgavemengde ikke står i proporsjonalt forhold til innbyggertall.  

Innenfor eiendom og forvaltning viser tallene at vi ligger noe over Troms-nivået i 

forhold til m
2
 pr innbygger. Vedlikeholdsutgiftene ser svært lave ut, så her er 

spørsmålet om det er feilrapportering. Vi har et stort vedlikeholdsetterslep, men at 

differansen til gruppe 3-kommunene skulle være så stor, er vel heller tvilsom. 

b) Mulige områder for kutt 

 

Det er allerede tatt store kutt på skolesiden i forrige økonomiplan. Flere stillinger skal 

bort i løpet av kommende økonomiplanperiode. Dette må sees i sammenheng med 

færre elever.  

 

For pleie og omsorg har den detaljerte analysen på nytt vist at det innenfor 

hjemmetjenester er tilbudet til gruppen under 67 år som er særlig høyt. Tjenesten er 

viktig og mye billigere enn å måtte ta brukere inn på institusjon, så kutt blir vanskelig 

innenfor sektoren.  

 

Eiendomsdrift kommer stadig dårligere ut siden det er vanskelig å kutte utgifter i 

samme grad som eksempelvis elevtallet går ned. Oppdaterte KOSTRA-tall viser at vi 

sammenlignet med snittet i Troms har en overkapasitet på 5000 m2 og enda mer 

sammenlignet med snittet i landet. Utfordringen er jo at så lenge det er elever er 
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skolene i bruk og omtrent de samme utgiftene påløper, det blir bare færre å dele på og 

da vil snittet bli høyt. Formannskapet har bedt rådmannen vurdere strukturendringer 

framover og bruk av bygg vil være et sentralt område å jobbe videre med i tillegg til de 

forslag som allerede ligger inne. 

 

c) Mål og styring 

 

Kommunestyret la allerede i budsjettvedtaket i desember 2012 opp til at det skal være 

mål på alle tjenester fra 2014, samt en fortsettelse med gjennomføring av 

brukerundersøkelser.  

 

Stort sett alle virksomhetsledere har fulgt opp med å lage forslag tilmål for sine 

virksomheter og disse er senere gjennomgått av etatssjefene og tilpasset de faktiske 

budsjettrammer som følger av rådmannens forslag. Oversikt over de konkrete målene 

som foreslås framgår av vedlegg. 

 

Som en del av omlegging av styringen ble det fra 2013 åpnet opp for at 

virksomhetslederne i større grad kunne se sine budsjetter under ett så lenge de 

forholder seg til gitt ramme. Forslaget har stort sett blitt godt mottatt. Problemet er at 

vi i praksis i begrenset grad har klart å gjennomføre det fullt ut siden det på nytt oppsto 

uforutsette hendelser som gjorde det nødvendig med omfordeling innen og mellom 

etatene samt rammeøkninger fra kommunestyret. Det viser bare som vi trodde at full 

effekt av et slikt opplegg kan oppnås når vi totalt sett har en økonomisk situasjon med 

tilstrekkelige reserver. Det at vi mangler reserver er likevel ikke til hinder for at vi 

viderefører dette opplegget. I tillegg legges det også opp til at virksomhetslederne i 

større grad enn tidligere får muligheten til å bestemme fordelingen av tildelt 

budsjettramme. I praksis gjøres dette i etterkant av at nye rammer i tråd med 

rådmannens forslag foreligger i november. 

 

d) Tiltak for å få balanse mellom inntekter og utgifter. 

 

I talldelen framkommer en del tiltak under overskriften KJB. Dette er tiltak som dreier 

seg om justeringer for å videreføre driften fra basisåret – 2014. Den største 

enkeltposten her er økning i lønn og pensjon som er fordelt ut på hver etat ut fra 

bemanningssituasjonen pr 1.1.15.I motsetning til i fjor utgjør pensjon lite, da satsen 

har gått noe ned. 

 

Videre inngår innspill fra etatene som rådmannen mener vi ikke kommer unna å ta 

hensyn til for å videreføre driften fra 2014, inkludert lov- og regelendringer som er 

kommet. Dette sammen med de øvrige justeringene er nærmere beskrevet i de 

vedlagte notatene fra etatssjefene. Innspillene fra etatene er i år mindre omfattende enn 

tidligere ut fra at det lenge har vært kjent at det ble en vanskelig budsjett-høst.   

 

Kommunestyret er i henhold til kommuneloven pålagt å vedta budsjett og 

økonomiplan som er i balanse alle årene og dette er retningsgivende for rådmannens 

forslag.  
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Rådmannen har i arbeidet med forslaget sett bort fra alle tidligere føringer og gått så 

grundig gjennom driften sammen med etatssjefene som mulig. Det er foreslått kutt 

både i eksisterende drift og nye tiltak som absolutt burde vært med for å lage et mest 

mulig realistisk budsjett.Rådmannens foreslåtte tiltak beskrives nedenfor.  

4.d.1. De enkelte tiltakene. 

 

De enkelte tiltakene er presentert kort nedenfor med beskrivelse, konsekvens og 

økonomisk virkning. Nummereringen representerer ikke noen prioritering.  

 

For alle tiltak som medfører konsekvenser for ansatte er det gitt informasjon til de  

tillitsvalgte i et eget møte torsdag 30. oktobersamt til aktuelle virksomhetsledere i 

forkant av formannskapets behandling. Rådmannen synes det er viktig å påpeke at for 

alle tiltak som har konsekvenser for ansatte skal de tillitsvalgte orienteres før endelig 

vedtak fattes. Dette er hjemlet både i arbeidsmiljøloven og Hovedtariffavtalen, samt i 

lokalt inngått avtale om kriterier for nedbemanning. Dette gjelder også eventuelle 

endringsforslag til rådmannens innstilling. Rådmannen vil derfor som før oppfordre til 

at forslag om stillingskutt, omorganisering, privatisering eller konkurranseutsetting 

senest bør fremmes i formannskapets innstillingsmøte 25. november. Som vi har fått 

tilbakemelding fra Fylkesmannen om er ikke dette et absolutt krav, men vi har en lang 

tradisjon på å opptre ryddig i forhold til de ansatte så vi bør tilstrebe å fortsette med 

det. 

 

1) Ikke næringskonsulent 

Beskrivelse: Næringskonsulent er lagt inn i budsjettet etter ønske fra politikerne. 

 Rådmannen finner ikke rom for dette. 

 

Konsekvens: Ingen, blir bare ikke tilsatt noen næringskonsulent. 

 

Økonomi: Reduksjon med 50.000,- i 2015 og 550.000,-  fra 2016.  

 

2) Ikke merkantil stilling på skolene 

Beskrivelse: Adm ved skolene har i dag ingen kontorhjelp. Dvs rektor/inspektør må 

utføre alle merkantile oppgaver. Dette er dårlig utnyttelse av tiden til 

ledelse i skolen, og det foreslås å legge inn 25 % stilling kontorassistent 

på hver av skolene – til sammen 50 %. 

 

Konsekvens: Ingen, blir bare ikke tilsatt noen. 

 

Økonomi: Reduksjon med 222.000,- alle år fra 2014.  

 

3) Ikke idretts-SFO5 

 Beskrivelse: 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 

 

Konsekvens: Ingen, ingen blir tilsatt. 

 

Økonomi: Reduksjon med 90.000,- i 2015 og 200.000,- alle år fra 2016. 
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4) Redusert spesped u-skolen 

 Beskrivelse: 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 kuttes. 

 

Konsekvens: Ingen veldig store for elevene, men klassen får ingen ekstra 

gruppedeling. 

 

Økonomi: Reduksjon med 104.000,- i 2015 og 146.000,- alle år fra 2016. 

 

5) Redusert kulturstøtte lag og foreninger 

Beskrivelse: 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. Reduseres med 150.000,- 

 

Konsekvens: Ingen veldig store, men lag og foreningen får mindre muligheter for å få 

støtte. 

 

Økonomi: Innsparing med 150.000,- alle år. 

 

6) 1 klasse mindre ungdomsskolen 2016 

Beskrivelse: Som følge av redusert barnetall blir det reduksjon i antall klasser på 

barneskolen framover. Prognosene ut fra barnehagebehovet tilsier et 

snitt på ca 25 de fleste årene. Som en konsekvens av lavere klassetall på 

barneskolen vil også ungdomsskolen få færre klasser etter hvert. Antall 

lærere blir lavere når vi får bare en åttendeklasse høsten 2016 og det vil 

da bli en reduksjon her tilsvarende 130 % stilling. 

 

Konsekvens: Ingen veldig store for elevene. Gjennomsnittlig klassestørrelse går opp 

men vil være innenfor den gamle normen på 30 i ungdomsskolen.  

Usikkert pr nå om bemanningsreduksjonen kan gjennomføres uten 

oppsigelser. 

 

Økonomi: Innsparing med 260.000,- i 2016 og 630.000,- fra 2017. 

 

7) Sammenslåing 7. klasse fra 1.8.15 

Beskrivelse: Årets 6. klasse er ikke flere enn at de kan slås sammen til en klasse. 

Man vil gjøre dette allerede i 7. klasse da de uansett vil bli slått sammen 

fra 8. klasse. 

 

Konsekvens: Større klasse, men ikke over tillatte antall slik det er nå. 

 

Økonomi: Reduksjon med 210.000,- i 2015 og 290.000,- i 2016. 

 

8) Red. økt bemanning VO 50% fra 1.1.15 
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 Beskrivelse: Som følge av økt inntak av flyktninger forventer vi økt behov for  

   undervisning i Voksenopplæringa 

   Det er lagt inn økning på 50 % pedagog stilling fra 1/1 – 15 med  

   ytterligere økning fra 1.8.1.Denne stillingen prøves løst innenfor de 

   rammene man allerede har. 

 

Konsekvens: Større arbeidspress på de ansatte, men skal ikke være mer enn at man 

klarer det. 

 

Økonomi: Redusert økning med 355.000,-i 2015 og 300.000,- alle år fra 2016. 

 

9) Ikke økning ergoterapeut  

Beskrivelse: Foreslått økning av ergoterapeutstillingen fra 2015, men dette tas ut. 

 

Konsekvens: Nivået vil være der det allerede er, så ingen større konsekvenser. 

 

Økonomi: Reduksjon med 125.000,- alle år. 

 

10) Reduksjon i økning fagarbeider hjemmetjenesten 

 Beskrivelse: 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. Reduserer med 50 % slik at nytilsettingen blir 1,1 stilling. 

 

 

Konsekvens: Større arbeidspress på de ansatte. 

 

Økonomi: Redusert økning med 268.000,- alle år. 

 

11) Redusert forbruk sand til strøing 

Beskrivelse: Etter at strøing ble med i anbudet på brøyting av kommunale veier vil 

man kunne spare noe på sand. 

 

Konsekvens: Ingen. 

 

Økonomi: Reduksjon med 100.000,- i 2015, 2016 og 2017 da brøytekontrakten går 

ut i 2017. 

 

12) Ikke vedlikehold veilys 

Beskrivelse: Stort etterslep på vedlikehold av veilys, men dette tiltaket kuttes.  

 

Konsekvens: Flere og flere mørke lys og flere klager til teknisk etat fra befolkningen. 

 

Økonomi: Redusert økning med 150.000,- alle år. 

 

13) Ikke nymåling FKB datasett 

Beskrivelse: For at teknisk skal kunne bruke kartverktøyet sitt optimalt må kartene 

til en hver tid være oppdatert. Dette er lagt inn, men tas ut av 

rådmannen. 
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Konsekvens: Får ikke utnyttet kartverktøyene optimalt. 

 

Økonomi: Reduksjon med 60.000,- i 2015 og 32.000 i 2016.  

 

14) Redusert uleie rådhus 2 og økt husleie frigitte leiligheter 

Beskrivelse: Rådhus 2 har vært brukt til kontorer. Helse og omsorg ønsker å ta i bruk 

rådhus 2 til hybler til vikarer og turnuser og kan dermed frigi tre 

leiligheter de i dag bruker til disse. 

 

Konsekvens: Ingen større, men en økning i inntekt 

 

Økonomi: Netto blir det en økt inntekt med 50.000,- alle år fra 2015.  

 

15) Økt inntekt havneterminalen jf. investering lastebil 

Beskrivelse: Lastebilene på terminalen er gamle og slitte. De står ofte på verksted og 

dette går ut over effektiviteten på terminalen. Ved utskrifting av den ene 

bilen vil man kunne jobbe mer effektivt. 

 

Konsekvens: Øker inntjeningenog de ansatte slipper å være engstelig for når de får 

stopp. 

 

Økonomi: Økt inntekt med 100.000,- alle år. 

 

 

16) Justering mot fond 

Beskrivelse: Som vanlig gjøres plusser og minuser som gjenstår etter de øvrige 

tiltakene opp mot avsetning til og bruk av disposisjonsfond i perioden. 

Formannskapet utfordret i forrige økonomiplanperiode rådmannen til å 

lage et opplegg med en million i pluss hvert år med formål å avsette til 

fond for generell styrking av reservene. Budsjettforslaget har et opplegg 

med 1,5 millioner i pluss hvert år. 

 

Det er også viktig at formannskap og kommunestyre lar de 4 mill som 

er i opplegget ligge i fred da det har vært en enighet om at vi skulle 

bruke disse pengene til en generell styrking av økonomien i form av 

økte reserver.  

 

Konsekvens: Ingen for drifta.  

 

 

 

Oppsummert medfører forslaget (gamle vedtak og årets nye forslag) at et betydelig 

antall stillinger og dermed også ansatte blir berørt. Hvis vi ser bort fra helårsvirkning 

av tiltak påbegynt i 2014 og bare tar med det som påvirker bemanningsplanen fra 

1.1.15 blir resultatet slik innenfor hver etat for planperioden totalt sett: 
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2015 2016 2017 2018 Sum BØP
ADM

Økning s ti l l inger 0

Reduks jon s ti l l inger -170 0 -170 

Netto endring 0 -170 0 -170 

K/U

Økning s ti l l inger 345 345

Reduks jon s ti l l inger -856 -174 -115 -1145 

Netto endring -511 -174 -115 0 -800 

H/O

Økning s ti l l inger 1053 1053

Reduks jon s ti l l inger -400 -400 

Netto endring 1053 -400 0 0 653

TEK

Økning s ti l l inger 0

Reduks jon s ti l l inger -235 -100 -335 

Netto endring -100 0 0 -335 

SUM

Økning s ti l l inger 1398 0 0 0 1398

Reduks jon s ti l l inger -1091 -844 -115 0 -2050 

Netto nedgang 307 -844 -115 0 -652  
 

 

Totalt sett forsvinner da drøyt 6,5 årsverk i planperioden og alle bortsett fra helse og 

omsorg har nedgang. Økningen på helse og omsorg sees i sammenheng med to nye 

ressurskrevende brukere. 

 

 

 

 

5. Investeringer 
Etter noen år med lave investeringer mens vi har vært på Robek har det fra 2014 tatt seg noe 

opp på investeringssiden igjen. Vi holder oss fortsatt stort sett til prosjekter som har en høy 

grad av selvfinansiering slik at netto driftsbelastning ikke blir så veldig stor. 

 

Det er ikke budsjettert med opptak av startlån i 2015 da midlene fra 2013 fortsatt ikke er brukt 

opp.  

 

Prosjektene som er tatt med i rådmannens forslag: 

 

 2015 

 Utvidelse kirkegård 

 Energisparekontrakter 

 Opprustning svømme- og idrettshallen 

 Egenkapital KLP 

 Rehab. U-skolen 

 Lastebil havneterminalen 
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 Rådhustaket 

 Biler byggforvaltningen 

 Vaktbil brann 

 Ombygging/riving av kai 

 Kiilgården 

 Kjøp av bil hjemmetjenesten 

 Ombygging rådhus 2 

 Brannvarsling Eidekroken 

 

2016 

 Rehab. U-skolen 

 Ombygging/riving av kai 

 

 

6. Økonomiske oversikter og nøkkeltall 
Økonomiske oversikter og nøkkeltall ligger som vedlegg. 

 

 

 

 


