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omsorgsleieligheter på Guleng lll

X 2012/4579

RS 21/12 Tilsagn om tilskudd over regionale 
utviklingsmidler (RUP) 551.60 til prosjekt 
"Innsats for kystsoneplanlegging i Nord Troms", 
Budsjett 2012

2010/4338

RS 22/12 Innføring av nytt elektronisk 
valgadministrasjonssystem (EVA) ved stortings-
og sametingsvalget 2013 - etablering av 
mottaksprosjekt i kommunene og 
fylkeskommunene

2012/1678

RS 23/12 Stortings- og sametingsvalget 2013 - Om 
anskaffelse av valgkort, skanning av 
stemmesedler og løsning for autentisering i EVA

2012/1678

RS 24/12 Presisering av vilkårene for rett til sosiale 
tjenester

2012/232

RS 25/12 Finansiering av prosjektet "Ressurskrevende 
tjenester"

2010/3662

PS 42/12 Søknader om økonomisk støtte 2012/232

PS 43/12 Søknad om skjenkebevilling til førjulsdans 22. 
desember 2012 - Bjørn Arne Olsen

2012/1161

PS 44/12 Søknad om skjenkebevilling 10. desember 2012 -
Kronebutikken AS

2011/4049

PS 45/12 Søknad om nedsatt eiendomsskatt X 2010/1275

PS 46/12 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 2011/4225

PS 47/12 Forskuddsvedtak for 2013 - Formues-, inntekts-
og eiendomsskatt

2012/4501

PS 48/12 Eiendomsskatt 2013 - Nordreisa kommune 2012/4501

PS 49/12 Budsjett 2013 2012/2441

PS 50/12 Økonomiplan 2013-2016 2012/4726

Referatsaker følger ikke med i papirversjon av innkallingen. 

Referatsaker som er unntatt offentlighet vil ikke være tilgjengelig i den elektroniske 
innkallingen, men er tilgjengelig under møtet.

Dokumenter som er unntatt offentlighet følger ikke med i den elektroniske innkallingen. 
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UTROMS

fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

Nordreisa kommune
Postboks 174

Plan- og næringsetaten

Vna~
loyia;.:-1Iåbtt313,

-t14.
44.

9151 STORSLETT

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv:
10/3733-47 Stine Larsen Loso 243 PRO
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:
29265/12 77 78 81 85 2010/4338-6 15.10.2012

TILSAGN OM TILSKUDD OVER REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER
(RUP) 551.60 TIL PROSJEKTET "INNSATSFOR
KYSTSONEPLANLEGG1NG I NORD TROMS, BUDSJETTÅRET 2012

Tilsagnsnummer: KRDs hovedkategori:
RUP12/139 0150-Nettverk-, bransje- og klyngeutvikling
Tilsagnsbeløp: Geografisk nedslagsfelt:
Kr 1 000 000,- Lyngen, Storfjord, Gaivuotna - Kåfjord,

Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen
Kontaktperson: Programområde fylkesplan:
Nordreisa kommune Arealpolitikk
Vi viser til Deres søknad innsendt 31.08.2012.

Interkommunalt samarbeid har vært på den politiske agendaen i mange år, og dette kan være en riktig
måte å organisere kystsoneplanarbeidet på. Kommunene ser på dette som en framtidsretta og god
løsning.

Dette er en søknad i tråd med intensjonen i kystsonesatsingen i Troms fylkeskommune. Målet er
oppdaterte kystsoneplaner i alle seks kommunene i Nord-Troms. Satsingen er godt forankret i de
aktuelle kommunene og i Nord-Troms regionråd.

Prosjektet støttes med inntil kr 1 000 000,- fordelt over to år. Beløpet tilsvarer

Fylkesråd for plan og næring har vedtatt å støtte prosjektet "Innsats for kystsoneplanlegging i
Nord Troms" med inntil kr 1 000 000,- over Regionale utviklingsmidler (RUP),
Kystsoneprosjektet. Beløpet tilsvarer 50 % av godkj ente kostnader.

Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr.
Strandveien 13 77 78 80 00 77 78 80 01 4700 04 00064 NO 864 870 732
Postadresse Epost mottak Internettadresse
Postboks 6600, 9296 Tromsø troms@tromsfylke.no www.tromsfylke.no
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Prosjektmål:
Kommunene Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfiord og Lyngen skal gjennomføre et

, prosjekt der inålet er å utarbeide kystsoneplaner for alle seks kommunene innen en
prosjektperiode på to år.

Kommunene har ulik ståsted nå ved at Storfjord, Lyngen og Kåfjord
sammen har jobbet med dette i 2 år og ventes ferdig i løpet av året. Kvænangen har nettopp
startet arbeidet, mens Nordreisa og Skjervøy ikke har startet opp prosessen med revidering av
sine planer. Det er likevel viktig å kunne ha et felles prosjekt. Det begrunnes
med at kommunegrensene går midtfjords og det er derved stort behov for å koordinere
arbeidet i grenseområdene/grensefjordene. Dette for at vi kan få til helhetlige og gode
løsninger for forvaltninga av sjøarealene i Nord Troms.

Aktiviteter:
Utarbeide kystsoneplaner for alle kommunene i hele Nord Troms.

Tidsplan:
Prosjektperiode: 10.05.2012 - 10.05.2014

Prosjektet planlegges gjennomført på to år.

Kostnadsplan:

Administrative utgifter og
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VILKÅR FOR TILSAGN GITT OVER REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER
(RUP) 551.60

1. Bekreftelse av tilsagn: Tilsagnsmottaker må innen 3 uker bekrefte på vedlagt akseptskjema at

tilsagnsvilkår er godkjent.

2. Tilsagnet er tidsbegrenset: Tilsagnet er gyldig til 01.09.2014. Søknad om forlengelse må sendes plan- og

næringsetaten gjennom www.regionalforvaltning.no i god tid før tilsagnsdato utløper. Tilsagn som ikke er

sluttrapportert innen gitte dato bortfitller og kan ikke påregnes utbetalt.

3. Prosjektet forutsettes fullfinansiert: Prosjektet må ikke sette i gang før fullfinansiering er i orden i

henhold til oppsatt finansieringsplan i tilsagnet.

4. Krav til prosjektregnskap: Det skal føres prosjektregnskap for prosjektet. Regnskapet skal inneholde

spesifiserte poster og være sammenlignbart med kostnadsoverslaget i tilsagnet. Det skal framgå hvordan

midlene er brukt. Egeninnsats skal dokumenteres med timelister.

5. Søknadsplikt ved prosjektendringer: Prosjektet må utføres i samsvar med de planene som er lagt fram i

søknad og som godkjennes i tilsagnet. Tilskuddsmottaker må søke dersom det gjøres endringer i forhold til

godkjente planer. Endringer skal ikke gjennomføres før Troms fylkeskommune skriftlig har gitt

samtykke.

6. Delutbetaling: Ved behov kan inntil 75 % av tilsagnsbeløpet utbetales før prosjektet er sluttrapportert, etter

amnodning om utbetaling. Det utbetales ikke mer enn prosjektets dokumenterte påløpte kostnader i forhold

til Troms fylkeskommunes støtteandel. Anmodning om utbetaling gjøres gjennom

www.regionalforvaltning.no. Her fylles etterspurte opplysninger inn i utbetalingsanmodningen og

amnodningen sendes inn via nettportalen.

7. Sluttutbetaling: Vedlegges spesifisert regnskap som er revisorbekreftet. Tilskuddsmottakere som ikke

er revisjonspliktige kan få regnskapet bekreftet av autorisert regnskapsfører. Prosjekt med

tilsagnsbeløp under kr 100.000,- kan være unntatt revisjonsplikt. Institusjoner underlagt Riksrevisjon er

unntatt revisjonsplikt. Bilag skal kunne fremvises etter forespørsel.

8. Revisorbekreftelse / bekreftelse av autorisert regnskapsfører: Det forutsettes at revisor / autorisert

regnskapsfører har tilgang til alle relevante dokumenter, deriblant tilsagnsbrev, eventuelle delrapporter,

timelister og bilag.

Revisorbekreftelse / bekreftelse av autorisert regnskapsfører skal inneholde følgende avtalte
kontrollavhandlinger:

Kontroll av timepris og antall timer

Kontroll av interne og eksterne kostnader

Kontroll av kostnader er påløpt innenfor prosjektperioden angitt i tilsagnet

Eventuelle avvik fra godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan skal kommenteres

9. Resultatstyringsskjema: Støttemottaker skal rapportere på felles effekt- og resultatindikatorer. Dette gjøres

på www.regionalforvaltning.no hvor støttemottaker legger til ny MRS-rapport.

10. Forbehold om tilbakeholdelse / krav om tilbakebetaling av midler: Det tas forbehold om at tilskuddet

kan bli holdt tilbake, redusert eller krevd tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom mottaker ikke rapporterer

som forutsatt i tilsagnsbrevet, oppgir uriktige opplysninger, tilskuddet ikke er benyttet i henhold til

intensjonen med tildelingen og dersom prosjektet er gjennomført til lavere kostnad enn forutsatt eller ved for

mye utbetalt støtte. Mottaker har kontrollansvar i forhold til utbetalt beløp og plikter å betale tilbake

tilsagnsbeløpet helt eller dehis dersom det er utbetalt på feil grunnlag eller for mye.
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Omtale av Troms fylkeskommune:I prosjektrapport og ved omtale av prosjektet i media eller på
støttemottakers hjemmesider skal det opplyses om at Troms fylkeskommune har støttet prosjektet. Omtale

av Troms fylkeskommune skal inngå som eget punkt i prosjektets sluttrapport. Grafisk datafil med logo kan

fås ved henvendelse til Troms fylkeskommune.

Kontroll med bruk av midlene: Det tas forbehold om adgang for Troms fylkeskommune og
Riksrevisjonen til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningen, i henhold til Stortingets

bevilgningsreglement, § 10.

Henvendelser angående tilsagnet kan rettes mot avdelingsleder Stine Larsen Loso i plan- og
næringsetaten, telefon nr77 78 81 85, e-post: stine.larsen.loso tromsf lke.no

KL;
Stine Larsen Loso
Avdelingsleder, plan

{411-
Asb ørn Rasch jr.
Plan og næringssjef

tJ

./. Vedlegg:
- "Bekreftelse på aksept av vilkår", som skal returneres underskrevet til plan- og

næringsetaten innen 3 uker.

Kopi:
- Kristin Næsvold Figenschou, her
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Valgadministrasjonssystemet EVA
Etablering av mottaksprosjekt
Kommunikasjon og informasjon
Opplæring
Eksempel på risikoer

EVAble lansert på en nasjonal valgkonferanse i Drammen i april. Konferansen ble i sin
helhet filmet, og opptakene finnes på nett-tv. Gå inn på www.valz.no, under menyen
"For valgmedarbeidere". Her ligger det mye informasjon om EVA og
valggjennomføringen i 2013.

23Tr

DET KONGELIGE
KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTE

NORDRE!SAKOMMUNE
r'ERVICIKONTOREi-

I

kc
itilfi 2012 '

Kommunene og fylkeskommunene
v/rådmannen/fylkesrådmannen

ARK KODE

Eventuelle spørsmål/henvendelser kan rettes til Siri Dolven, 22 24 72 17 eller Marianne
øvestad, 22 24 72 11.

Deresref. Vårref. Dato
12/1555-1 18.06.2012

Med hilsen

Eivind Dale (e.f.)
departementsråd

eLz
1nnføring av nytt elektronisk valgadministrasjonssystem (EVA) ved stortings-
og sametingsvalget 2013 - etablering av mottaksprosjekt i kommunene og
fyikeskommunene

Erik jel ta li
ekspedisjonssjef

Frie, direkte og hemmelige valg er grunnleggende verdier i det norske demokratiet.
Gjennomføring av valg er et offentlig anliggende der både kommuner, fylkeskommuner
og staten har selvstendig ansvar. Det er viktig at alle aktører prioriterer valgarbeidet for
å sikre et godt gjennomført valg med et korrekt valgresultat.

Kommunene oppfordres til bruk av EVA

Departementet har utviklet et nytt elektronisk valgadministrasjonssystem (EVA), som
kommunene og fylkeskommunene kan benytte fra og med stortings- og
sametingsvalget 2013. Vi ber alle kommuner og alle fylkeskommuner å ta i bruk statens
nye valgadministrasjonssystem ved gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget i
2013. Dette fordi gjennomføringen av stortingsvalg i kommunene er enklere enn
gjennomføringen av lokalvalg.

Om statens nye elektroniske vaigadministrasjonssystem (EVA)

EVAble prøvet ut med gode erfaringer ved valget i 2011, både av Møre og Romsdal
fylkeskommune, og av de ti forsøkskommunene som også deltok i forsøk med
elektronisk stemmegivning.

EVA skal bidra til en effektiv og korrekt gjennomføring av valg. Kommunene og
fylkeskommunene slipper krevende anbudsprosesser og lisenskostnader. Når alle

Postadresse Kontoradresse Kommunalavdelingen Saksbehandler
Postboks8112Dep Akersg.59 ShiDolven
0032Oslo 22247217
http://www.krd.dep.no/ postmottak@krd.dep.noSentral:22249090 Org.nr.972417858
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bruker det samme valgadministrasjonssystemet vil tilretteleggingen, opplæringen og
kommunikasjonen både internt i og mellom kommune og fylkeskommune bli enklere.
EVA vil være tilgjengelig for brukerne også mellom valg, slik at man kan hente ut
informasjon fra systemet når det er behov for det, eksempelvis for en gjennomgang av
valgkretser.

Systemet inneholder funksjoner som er kjent gjennom andre valgadministrasjons-
systemer, men åpner også for nye muligheter. Ett felles system vil medvirke til at vi
oppnår synergieffekter på landsbasis, ved at alle data om valg vil finnes på ett sted. Det
vil bli mulig å hente ut data for utarbeidelse av statistikker som kommunen selv kan ha
nytte av i planleggingen av valgarbeidet. EVAvil også gi et bedre grunnlag for forsking
på valgområdet. På noe sikt vil også velgerne kunne få nytte av et felles datasystem, ved
at informasjon om valglokalene og manntallsopplysninger kan hentes fram og gjøres
tilgjengelig via www.valg.noeller kommunenes nettsider.

Kommunene og fylkeskommunene kan bruke systemet kostnadsfritt. Utgifter til lokalt
it-utstyr og kommunikasjonsløsning som for eksempel pc-er, håndskannere, oppkobling
mot Internett og lignende må likevel kommunene og fylkeskommunene dekke selv.

Skanning

Det er utviklet en løsning for skanning av stemmesedler som en del av EVA. Kriterier
for bruk av skannermodulen vil departementet komme tilbake til i løpet av høsten 2012.

Sametingsvalget

Nødvendig funksjonalitet for gjennomføring av sametingsvalget vil også være en del av
EVA. Kommuner med fiere enn 29 velgere i sametingets valgmanntall og de syv
kommunene som er opptellingsvalgstyrer vil få særskilt opplæring i bruk av
systemløsningen.

A11esom vil bruke EVA må delta på opplæring

Det er nødvendig at alle kommunene og fylkeskommunene deltar i opplæringen som
tilbys. Da sikrer vi en god og effektiv bruk av systemet, og et korrekt valgresultat. Selve
opplæringen vil være gratis, men eventuelle reise- og oppholdskostnader må
kommunene og fylkeskommunene selv dekke.

I løpet av høsten 2012 skal departementet lære opp om lag 60 regionale superbrukere,
fordelt på åtte regionale kompetanseteam. Hvert team vil få ansvar for å gjennomføre
opplæringen av en til to kommunale og fylkeskommunale superbrukere i hver
kommune i sin region. Opplæring av superbrukerne i kommunene og
fylkeskommunene vil foregå våren 2013.

Etablering av mottaksprosjekt i kommunene

Departementet anbefaler kommunene og fylkeskommunene å opprette et
mottaksprosjekt med en egen mottaksprosjektleder, for å forberede kommunen og
fylkeskommunen på å ta i bruk EVA. Et mottaksprosjekt er en godt utprøvd metode for
brukermedvirkning ved innføring av nye systemløsninger. Å ta i bruk en ny it-løsning
betyr ikke bare at mottakeren må forholde seg til ny teknologi, men kanskje også endre
enkelte rutiner, arbeidsprosesser og opplegg for opplæring. Et mottaksprosjekt vil
ivareta dette.

Prosjektlederen bør være samme person som er ansvarlig for den praktiske
gjennomføringen av valg i kommunen/fylkeskommunen. Mottaksprosjektet må
forankres sentralt i kommunen/fylkeskommunen, og det anbefales at prosjektet
rapporterer til rådmannen, til en styringsgruppe eller lignende. Det skal også
rapporteres til departementet. Nærmere om forslag til organisering, planverk og krav
til mottaksprosjektet finnes i vedlagte informasjonspakke.

Kommunikasjon med kommunene og fylkeskommunene

Innføringen av EVA medfører at departementet vil kommunisere med kommunene og
fylkeskommunene på en annen måte enn tidligere. Vi regner med at
informasjonsmengden vil øke, og at det i større grad vil bli behov for oppfølging og
kontroll i forbindelse med bruken av EVA. Det vil også være mer hensiktsmessig å
tilpasse informasjonen slik at det som er relevant for valgansvarlig eller IT-ansvarlig,
blir rettet til riktig person i kommunen/fylkeskommunen.

Departementet jobber derfor med å etablere et eget nettsted som skal bidra til å ivareta
våre nye kommunikasjonsuffordringer. Dette nettstedet vil erstatte
valgmedarbeidersidenpå www.valz.no.

Tdbakemeklinger

Departementet ber om tilbakemelding innen 15. august på følgende:

En bekreftelse om at kommunen/fylkeskommunen vil ta i bruk EVA ved valget i 2013
Kontaktinformasjon på

Mottaksprosjektleder/kontaktperson
Valgansvarlig
IKT-ansvarlig

Tilbakemeldingen gis på skjema på www.valz.no,menyen "For valgmedarbeidere".

Ytterligere informasjon

vedlagte informasjonspakke finner dere mer om:
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Postadresse Kontoradresse        Saksbehandler 

  Marianne Riise 

 

http://www.krd.dep.no/ postmottak@krd.dep.no Sentral:  22 24 90 90 Org. nr. 972 417 858   

 

 

 

 

Kommunene v/valgstyret 

Fylkeskommunene v/valgstyret 

  

 

 

      

Deres ref. Vår ref. Dato 

 12/2749-1 13.11.2012 

 

 

Stortings- og sametingsvalget 2013 – Om anskaffelse av valgkort, skanning av 

stemmesedler og løsning for autentisering i EVA 

 

Generelt om bruken av EVA ved valget i 2013  

Ved stortingsvalget i 2013 får alle kommuner og fylkeskommuner benytte det 

valgadministrative datasystemet EVA. EVA er statlig eid, forvaltet og driftet, og erstatter 

valgsystemer som kommunene og fylkeskommunene tidligere har anskaffet fra private 

leverandører. EVA kan brukes kostnadsfritt ved valget i 2013. 

 

EVA er et dataverktøy for gjennomføring av valg og består av tre deler; et 

administrasjonssystem, skanning og system for elektronisk stemmegivning. En mer 

detaljert redegjørelse for de ulike delene av systemet er tidligere sendt kommunene. 

 

Alle fylkeskommunene og kommunene får benytte administrasjonssystemet i EVA ved 

valget i 2013. Det er ikke tatt stilling til om systemet for elektronisk stemmegivning skal 

benyttes. Når det gjelder omfanget av skanning vises det til punkt nedenfor.  

 

Alle kommuner og fylkeskommuner får tilgang til manntallet gjennom EVA. 

 

For å benytte EVA kreves standard pc'er uten spesielle tilpasninger. Alle 

forhåndsstemmelokaler må ha pc med nettforbindelse. Det er en fordel å ha pc med 

nettforbindelse i valglokaler på valgdagen, for registrering av resultater fra foreløpig 

opptelling. For kommuner som deltar i forsøk er det krav om pc’er i alle valglokalene 

valgdagen. 
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Utfordringer ved neste års valg 

Det nye valgadministrative systemet som skal benyttes i 2013 gir nye muligheter under 

valggjennomføringen, men også noen utfordringer. Departementet er systemeier og 

skal sørge for at systemet fungerer. Kommunenes og fylkeskommunens ansvar for 

valggjennomføringen fremgår av valgloven og valgforskriften. Det er ved valget i 2013 

ikke gjort endringer i denne ansvarsfordelingen.  

 

Vi står imidlertid foran en særskilt utfordring ved valget i 2013, når samtlige kommuner 

og fylkeskommuner skal lære seg å bruke et nytt datasystem. Departementet har derfor 

besluttet at vi vil tilby særskilt bistand på noen områder der ansvaret ligger hos 

kommunen eller fylkeskommunen. Vi presiserer at denne bistanden ikke er ment å 

skape presedens for senere valg, men er gjort for å redusere risiko for feil knyttet til 

implementeringen og bruken av datasystemet ved dette valget. 

 

Departementet vil tilby kommuner og fylkeskommuner ulike rammeavtaler for på den 

måten å bistå i kvalitetssikringen på ulike områder. Kommuner og fylkeskommuner 

som ønsker det kan gjøre avrop på rammeavtalene. Vi gjør oppmerksom på at det er 

frivillig å gjøre seg nytte av rammeavtalene. 

 

Departementet vil inngå følgende rammeavtaler som det kan gjøres avrop på: 

- trykking av valgkort (avrop ikke aktuelt) 

- løsning for autentisering av valgmedarbeidere i EVA 

- enheter som sikrer pålitelig internettforbindelse i forhåndsstemmelokalene 

- salg/leie av skannere, installasjon og teknisk brukerstøtte i tilknytning til 

skanning av stemmesedler 

 

Valgkort 
I følge valgloven § 2-3 (3) er det valgstyrets ansvar å sørge for at det blir sendt ut 

valgkort til alle stemmeberettigede som er innført i manntallet i kommunen og som har 

bostedsadresse innenriks. 

 

Departementet vil ved valget i 2013 sørge for bestilling, trykking og distribusjon av 

valgkort på vegne av kommunene. Dette gjør vi ved at vi benytter allerede inngått 

rammeavtale departementet har på sentralt nivå. Den enkelte kommune vil kun være 

ansvarlig for å fylle inn data valgkortet skal inneha. Dette gjør kommunene gjennom 

EVA. Dette innebærer blant annet at det er kommunene som vil ha ansvaret for å legge 

inn korrekte grunnlagsdata i EVA, slik som adresser og åpningstider på valglokaler. 

Kostnadene ved trykking og distribusjon vil faktureres kommunene direkte fra 

trykkeri/distributør.  

 

Krav til valgkortenes innhold fremgår av valgforskriften. Departementet vil foreslå 

enkelte endringer i denne bestemmelsen. Forslag vil bli sendt på høring. 
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Ordningen er frivillig. Kommuner som ikke ønsker å benytte sentral trykking, men selv 

ønsker å sende ut valgkortene, må angi dette under innlegging av grunnlagsdata i EVA, 

når den tid kommer. 

 

Trykking av stemmesedler 
Ved stortingsvalg er det fylkesvalgstyret som sørger for at det blir trykt stemmesedler 

for alle godkjente valglister i fylket før forhåndsstemmegivningen starter 10. august, jf. 

valgloven § 7-1. 

 

Produksjon, trykking og distribusjon av stemmesedler vil, som ved tidligere år, være 

fylkeskommunenes ansvar.  

 

Krav til stemmesedler fremgår av valgforskriften. Departementet vil som varslet i 

høringsnotat i vår gjøre enkelte endringer i kravene til utforming av stemmesedler. 

Disse endringene fastsettes om kort tid. Departementet vil også gi en anbefaling til 

prosess for kvalitetssikring av stemmeseddelproduksjonen.  

 

Departementet tar sikte på å invitere fylkeskommunene til et møte/telefonkonferanse i 

løpet av kort tid. I møtet vil vi ta opp spørsmål knyttet til både skanning og trykking av 

stemmesedler. 

 

Departementet oppfordrer fylkeskommunene til å samarbeide om anskaffelse av 

stemmesedler, med formål å begrense antall trykkerier som trykker stemmesedler i 

2013. 

 

Skanning av stemmesedler 

Departementet anbefaler at det etableres skanningssenter rundt om i landet der 

forholdene ligger til rette for det. Departementet kommer tilbake med mer informasjon 

om dette senere. 

 

Departementet har besluttet at alle fylkeskommunene skal få tilbud om å skanne 

stemmesedler ved valget i 2013. 

 

For å redusere risiko ved valggjennomføringen er det påkrevet å begrense antallet 

kommuner som får tilbud om å benytte skannermodulen i EVA ved valget i 2013. 

Departementet viser til at kommunene ved stortingsvalg ikke skal registrere rettelser 

på stemmesedler. Dette skjer først under kontrolltellingen i fylkeskommunen. Etter vår 

vurdering vil derfor manuell telling kunne håndteres på en hensiktsmessig måte av 

mange kommuner. Etablering av godt fungerende skanningsrutiner er 

arbeidskrevende. 

 

Departementet vil i 2013 tilby skannerprogramvaren til kommuner med flere enn 15.000 

stemmeberettigede i manntallet per 1. januar 2013. Dersom kommuner med færre enn 

15.000 stemmeberettigede ønsker å skanne stemmesedler i 2013, må de inngå i et 

samarbeid om skannsenter, enten med en fylkeskommune eller med en kommune med 
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mer enn 15.000 stemmeberettigede. Departementet anbefaler likevel ikke kommuner 

som har færre enn 10.000 stemmeberettigede å skanne. 

 

De kommunene som deltok i forsøk med EVA og internettstemmegivning i 2011 vil få 

benytte skannerløsningen. Dette er viktig for å samle nyttige erfaringer over noe tid.  

 

Kommuner og fylkeskommuner som skal skanne i 2013 må selv håndtere anskaffelsen 

av skannerutstyr (se punkt under). Selve skannerprogramvaren er en modul i EVA, og 

tilbys kostnadsfritt fra KRD.  

 

Departementets målsetting er å kunne tilby alle kommuner som ønsker det maskinell 

telling ved lokalvalget i 2015. 

 

Utstyr og tjenester ved skanning av stemmesedler 
KRD er i gang med å etablere en rammeavtale som kommuner og fylkeskommuner kan 

gjøre avrop på. Rammeavtalen omhandler tjenester knyttet til installasjon og teknisk 

brukerstøtte, samt salg og utleie av skannere til bruk i lokaler hvor det skal skannes. 

Gjennom anskaffelsen av rammeavtalen vil KRD kvalitetssikre at skannerne som tilbys 

fungerer mot EVA, samt stille krav til at leverandørene har god kjennskap til 

skannerprogramvaren. 

 

Når fylkeskommuner og kommuner som skal skanne stemmesedler i 2013 gjør avrop 

ved minikonkurranse mot denne rammeavtalen, etableres det et kontraktsforhold 

direkte mellom tilbyder og kommune/fylkeskommune. 

 

Rammeavtalen på skanningsutstyr- og tjenester er planlagt inngått medio februar 2013. 

 
Løsning for pålogging i EVA 
For å bruke EVA, må valgmedarbeidere i kommunen logge seg på gjennom ID-porten, 

som er en påloggingsportal for ulike offentlige tjenester. MinID, som er gratis for alle 

borgere, er en av mekanismene i ID-porten og kan brukes til pålogging. Man kan også 

bruke autentiseringsløsninger fra de private leverandørene Buypass, Commfides og 

sannsynligvis også BankID.  

 

Alle kommuner og fylkeskommuner som skal skanne, skal signere skannerresultatet 

digitalt. Til denne funksjonen er det nødvendig å bruke enten Buypass eller 

Commfides. Utover denne funksjonen, kan kommunene og fylkeskommunene selv 

bestemme i hvilket omfang de ønsker å bestille Buypass eller Commfides løsninger til 

valgmedarbeiderne. 

 

Departementet vil, på vegne av alle kommuner og fylkeskommuner, inngå en avtale 

med enten Buypass eller Commfides. Kommuner og fylkeskommuner kan bestille 

direkte fra den leverandøren departementet har inngått avtale med. Departementet 

kommer senere tilbake med orientering om bestillingsprosedyrene.  
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Måling av nettverkstilgang i valglokaler 

Som varslet i høringsnotat i vår ble det foreslått en endring i valgloven der 

forhåndsstemmer ved fra stortingsvalget i 2013 legges direkte i urnen av velger. 

Stemmeseddelkonvolutt skal normalt ikke brukes. Dette medfører at stemmegivningen 

godkjennes ved avkryssing i manntallet når stemmen avgis, og ikke under en senere 

prøving. Kommunen må derfor ha tilgjengelig online tilknytning til manntallet i alle 

forhåndsstemmelokaler. Ordningen blir beskrevet mer utførlig i lovproposisjon som 

planlegges fremlagt nå i høst. 

 

Denne ordningen stiller nye krav til pålitelig nettverkstilgang i 

forhåndsstemmelokalene. Det er derfor nødvendig å måle hvor god nettverkstilgang 

det enkelte valglokale har. På denne måten kan en sikre online tilknytning til manntallet 

gjennom stemmegivningen. Dette kan gjøres ved å utplassere kommunikasjonsnoder i 

lokalene. Dette er små bokser som koples til en fastlinje og to mobilabonnementer. 

Disse gjør målinger av nettilgangen over tid. På bakgrunn av denne målingen vil det 

eventuelt etableres nødvendig ekstra kommunikasjon via andre mobilnett. Nodene vil 

fungere både som målenoder før valget og sørge for tilgang til mobilkommunikasjon for 

avkrysser-pc’ene under valget. 

 

Departementet har inngått en avtale med Simula-senteret om levering av noder til 

forhåndsstemmelokaler i alle kommuner. Enhetene sikrer pålitelig internettforbindelse 

i forhåndsstemmelokalene ved å benytte ulike mobilnett i tilfelle fastlinjen ”faller ut”. 

Kommunene oppfordres sterkt til å installere disse enhetene i alle 

forhåndsstemmelokaler for valget i 2013, og å flytte dem til opptellingslokalet i 

kommunen valgnatten. Kostnaden er estimert til kr 3000-3500 per enhet, og 

departementet vil dekke halvparten av dette. Departementet kommer tilbake med mer 

informasjon om kommunikasjonsnodene og rutiner for bestilling. 

 

Ny valgmedarbeiderportal 

Departementet vil om kort tid ta i bruk en ny valgmedarbeiderportal. Lansering blir 

meldt alle kommuner og fylkeskommuner. 

 

Informasjon og detaljerte beskrivelser om rammeavtalene vil forløpende bli publisert på 

valgmedarbeiderportalen https://valgmedarbeider.valg.no 

 

 

Med hilsen 

 

 

Erik Kjeldstadli (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 Marianne Riise 

 fung. avdelingsdirektør 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Adresseliste 

Kommunene                                  

Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 OSLO 

Aust-Agder fylkeskommune Serviceboks 606 4809 ARENDAL 

Buskerud fylkeskommune Fylkeshuset 3020 DRAMMEN 

Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 VADSØ 

Hedmark fylkeskommune Fylkeshuset 2325 HAMAR 

Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN 

Møre og Romsdal 

fylkeskommune 
Fylkeshuset 6404 MOLDE 

Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 BODØ 

Nord-Trøndelag 

fylkeskommune 
Fylkets Hus 7735 STEINKJER 

Oppland fylkeskommune Serviceboks 2626 LILLEHAMMER 

Oslo fylkeskommune Oslo kommune 0037 OSLO 

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER 

Sogn og Fjordane 

fylkeskommune 
Fylkeshuset 6863 LEIKANGER 

Sør-Trøndelag 

fylkeskommune 
Postuttak 7004 TRONDHEIM 

Telemark fylkeskommune Fylkeshuset 3706 SKIEN 

Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 TROMSØ 

Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S 

Vestfold fylkeskommune Svend Foyns gt. 9 3126 TØNSBERG 

Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG 
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NORDREISAKOMMUNE
SERVICEKONTOF-I-

JUL!2012

DET KONGELIGE
ARBEIDSDEPARTEMENT

Statsråden

Til landets kommuner

Deres ref Vår ref Dato
12/2678 17.07.2012

Presisering av vilkårene for rett til sosiale tjenester

Jeg viser til at det den siste tiden har vært ulike presseoppslag om EØS-borgeres rett til
sosiale tjenester. I lys av dette ser jeg at det kan være et behov for å presisere hvordan
regelverket er å forstå.

I henhold til lov 18. desember 2009 nr 131 om sosiale tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen med tilhørende forskrifter og rundskriv må en person oppholde
seg lovlig og ha bopel i Norge for å ha fulle rettigheter etter loven.

Det er utfyllende retningslinjer til krav om bopel i Norge i rundskriv gitt av Arbeids- og
velferdsdirektoratet 22. juni 2012. For at en person skal anses å ha fast bopel i Norge, er
det i henhold til retningslinjene en forutsetning at oppholdet er lovlig og ment å være av
en viss varighet. Hvis det er tvil om en person er å anse å ha fast bopel, må NAV-
kontoret foreta en konkret individuell vurdering. I denne helhetsvurderingen kan det
blant annet legges vekt på om personen er folkeregistrert i Norge, har ektefelle og
eventuelt barn bosatt i Norge, er medlem i folketrygden, har skattemessige forpliktelser
i Norge, og personens bosituasjon. Det kan videre tas hensyn til oppholdets varighet og
formål, og oppholdstid før søknad om sosiale tjenester fremmes, framtidsplaner og
formålet slik det framkommer av oppholdsgrunnlaget vil være relevant.

EØS-borgere kan fritt oppholde seg i Norge i tre måneder, eller i seks måneder hvis
personen er arbeidssøker. Slikt opphold forutsetter at personen sørger for sitt
livsopphold. I denne perioden har personen som utgangspunkt ikke rett på tjenester
etter loven, med unntak av opplysning, råd og veiledning eller hvis personen befinner

Postadresse: Postboks 8019Dep, 0030Oslo
Kontoradresse: Akersgata 64 Telefon:22 24 90 90 Telefaks:22 24 95 76

Org. nr.: 983887457Side 16



seg i en nødssituasjon. En EØS-borger som skal oppholde seg utover denne første
perioden, må registrere seg og få utstedt registreringsbevis. Personer med
registreringsbevis og fast bopel i Norge har rett på tjenester etter loven på lik linje med
befolkningen for øvrig. Personer med registreringsbevis, men uten fast bopel, har som
utgangspunkt ikke rett på tjenester etter loven, med unntak av opplysning, råd og
veiledning. Personen kan likevel ha krav på kortvarig hjelp som nevnt i avsnittet over,
hvis personen befinner seg i en nødssituasjon.

Jeg vil presisere at et registreringsbevis kun er ment som dokumentasjon på
oppholdsrett, og ikke er et selvstendig bevis på at vedkommende har bopel i landet.

Kopi:
KS
Fylkesmennene
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Statens helsetilsyn

ed hilsen

nne Ink_li ø
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/232-20

Arkiv:                223

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 09.11.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
42/12 Nordreisa formannskap 29.11.2012

Søknader om økonomisk støtte

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Vedrørende Jernrosen minnemonument 22 Juli - Fullføring og oppsetning
2 Søknad om støtte til årets happening for de unge i Nord-Troms
3 Søknad om driftstilskudd Stiftelsen Amathea Troms/Finmark
4 Søknad om tilskudd til drift av støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, Troms
5 Søknad om økonomisk støtte - Tromskomiteen av Landsutvalget for Jernbane
6 Søknad om økonomisk støtte, Jusshjelpa i Nord-Norge
7 Søknad om økonomisk støtte for året 2013, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon

Rådmannens innstilling

Søknader om økonomisk støtte avslås på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen i
kommunen.

Saksopplysninger

Nordreisa kommune har mottatt seks søknader om økonomisk støtte:
Jernrosen minnemonument 22 Juli – søker om kr 10.000,-.
Summer@Nord-Troms – søker om kr 10.000,-
Stiftelsen Amathea Troms/Finmark – søker om kr 3.000,-
Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) – søker om kr 15.000,-
Tromskomiteen av Landsutvalget for Jernbane – søker om noen tusen kroner
Jusshjelpa i Nord-Norge – søker kr 5.000,-.
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon – søker kr 10.000,-.
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Vurdering

Nordreisa kommune er en ROBEK kommune og inne i en svært vanskelig økonomisk situasjon.
Med stor gjeld og stram økonomi er det ikke mulighet å gi økonomisk støtte til de innkomne
søknadene.
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NORI3RFVSAKOMMUNE
•

Ordføreren i kommune
som angitt i e-post adresse

Fagerstrand, 24.01.2012

VEDR: JERNROSEN MINNEMONUMENT 22 JULI 2011 —FULLFØRING OG OPPSETNING

Den 22. juli 2011 er en dag som alltid vil stå i norsk historie som en dag fylt av sjokk, smerte og
dypt savn, men etter 22. juli har det skjedd mye!
Vi fikk et rosehav i Norge som viste oss selv og verden at vi har samhold og styrke i Norge når det
er påkrevd. Det ga oss selv og verden en visshet om - at vold kan møtes med kjærlighet, symbolisert
ved rosehavet på alle plasser og gater hvor det uttrykker mer samlende enn splittet av trusler og vold.

Smedene Tone Mørk Karlsrud og Tobbe Malm ønsket å gjøre noe med dette uttrykket og frem vokste
ideen om den evige rosen —Jernrosen Minnemonument 22. juli 2011. De ønsket å skape et monument,
en klode fylt med roser som er smidd av alle verdens smeder.
De opprettet en Facebook side om hendelsen, 22.juli og presenterte deres ide om en evig rose til minne
ont ofrene. Straks kom det signaler fra smedfamilien verden over - dette vil vi være med på !

Det er til d.d mottatt 265 roser som er sendt fra 15 land utenom Norge og vi har informasjon om smeder,
smedstudenter og kunstnere verden rundt som lager roser for å sende til Norge.
Dette er et minnesmerke som vokser og vokser slik rosehavet i Oslo og i Norge for øvrig vokste.
Det er et minnesmerke som ingen har bestilt, det er kun solidaritet og kjærlighet og støtte til pårørende
og overlevende fra hele Norge/verden som ligger bak.

Pårørende til alle ofre og AUF-ere i Norge får også mulighet til å lage jernroser til minne om sine barn eller en
kjær som de har mistet. Jernrosene får initialene til den som har laget den og blir en del av minnemonumentet.

Det gjenstår nå gjennomføring av rosesmiing fra pårørende/overlevende samt utførelse av klode med
stanune for minnemonumentet plassert på granittsokkel. Se modellfoto på vår webside.
Jernrosen Minnemonument 22.juli 2011 har behov for økonomisk støtte til dette. Alle økonomiske gaver gir
aut omask medlemskap i henhold til vedtektene.

For Privatpersoner som gir NOK 2.000 og Bedrifter/Organisasjoner som gir NOK 10.000, vil
Tone og Tobbe lage en jernrose til giverne som kvittering for gaven. Rosene er signerte og nummererte.

KOMMUNEN HAR HER ANLEDNING TIL Å STØTTE ET MINNEMONUMENT, VERDEN ALDRI
FØR HAR SETT —LAGET AV PARØRENDE, AV OFRE OG AV SMEDER VERDEN OVER.

For detaljert informasjon om prosjektet Jernrosen —se vår webside; www.jernrosen.no  
Jernrosen er en uavhengig forening, etablert for kun å utføre et monument til minne om ofrene
etter 22. juli tragedien.

For eventuelle spørsmål —ta kontakt med et av styremedlemmene, se nedenfor.

Med vennlig hilsen

Vigdis C. Madssen Arvid F. Janzon
på vegne av styret

000000000

Organisasjons nr: 997 711 386
Bank konto nr: 6242.05.60279 Styret i JERNROSEN Minnemonument 22. Juli 2011:

Torbjørn MalmMarkallen 86 C 1363 Høvik Mobil: 482 37 221
Tone Mørk Karlsrud , Kranveien 37 0684 Oslo Mobil: 950 59 215
Vigdis C. Madsen,Eidsåsen 17 —Pb. 158 5751 Odda Mobil: 920 25 346
Arvid F. Janzon,Fagerstrandbakken 30 1454 Fagerstrand Mobil: 900 26 760
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Søknad om støtte til årets happening for de unge i Nord-Troms

ilfaut-gxenvs S'eis
NORDREISAKOMMUNE

1 ,...ERVICEKONTORET
14 --X-

Prosjektbeskrivelse
2 5 MAI 2012

	 1,11)

Om bakgrunnen for festivalen

TOPFNR
I 2004 startet 10 ungdommer mellom 20 og 27 år fra Kåfjord opp en -
kalte Summer@Nord-Troms. Som navnet tilsier foregår dette på sommeren, og er en
festival med musikk og fotball i hovedfokus.
Vi som jobber med festivalen er ikke interessert i å tjene noe på festivalen, det er en
såkalt "non-profitt" festival der ingen av partene tjener noe.
Vårt mål er å engasjere, inspirere og (ikke minst) inkludere barn og unge i Nord-Troms
området, og få de til å se at det er mulig å få til noe på sin egen hjemplass!

Om Tiltaket

Summer@Nord-Troms er først og fremst en rusfri barne- og ungdomsfestival rettet mot
de unge som holder til i Nord-Troms og i resten av fylket. Det som vi mener er spesielt
med festivalen er at den tar for seg i utgangspunktet to meget ulike aktiviteter
(musikk og fotball), og smelter de sammen til en eneste stor happening. Dette i form av
fotballturnering med påfølgende konserter på kvelden.
Det ble gjennomført meget gode festivaler fem år på rad (2004-2008) med mange
påmeldte fotballag fra både Troms og Finnmark, samt flere lokale band fra Troms og
Finnmark. I 2009 ble det tatt et pauseår for å få tid til å utvikle konseptet, og få bedre
økonomiske rammer for festivalen. Vi ønsket også å utvikle en proffere stab, og har nå
stabsledere innenfor de forskjellige avdelingene vi håndterer.
Målet er fortsatt å få frem de lokale bandene og personene som driver med ulike
aktiviteter (som band, fotball, kunst m.m) i regionen, men også at unge skal få trening i
hva som skal til for å lage festival og kunne utvikle seg som ressurspersoner innenfor
et mangfoldig felt. Vivil også i år ha en utescene på fotballbanen under turneringen i
tillegg til scenen inne på Kultursenteret i Olderdalen. Dette fikk vi til, og i 2010 og 2011
ble festivalen gjennomført større og bedre enn tidligere år.
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Ate«d-5
Visjoner

Etter fjorårets festival overlot initiativtakerne i bandet Mindtwist stafettpinnen til oss i
bandet Madness of Mordi. Vier også et lokalt band fra Kåfjord, og vår visjon er
åarrangere årets festival lik festivalen i 2012. Vihar som mål å engasjere enda flere
ungdommer fra hele kommunen og regionen i form av å få flere ungdommer med i
prosessen med å skape festivalen. Men som i 2010 og 2011 er det ikke bare ungdommer
som står i Hovedsetet under Summer@Nord---Troms. Også i år vil festivalen være
utvidet med en dag for å ha barneturnering og barnekonsert for de minste. Dette vil
foregå i ballbingen utenfor Kultursenteret, med påfølgende underholdning for barna
etter turneringens slutt.

Årets festival

Årets festival vil bli arrangert for 8. gang, og den vil bli arrangert tilnærmet lik festivalen
i 2011.
Tirsdag vil også i år være barnas dag med bla ballbingeturnering og konsert for de
minste. Onsdag vil det være fotballturnering fra kl 13.00 til 17.00, før det kl 18.00 vil
være duket for andre del onsdag: konserter i Kultursenteret.
Festivalen går av stabelen tog 2. august 2012 i Olderdalen,Kåfjord(Med forbehold
om endringer)

Vihåper på støtte fra kommunene i Nord-Tromsfor også i år å få gjennomført
denne festivalen da vi mener at det er et positivt, rusforebyggende og
inspirerende tiltak, og ikke minst en kjempehappening for hele befolkningen i
regionen. Derfor sendes denne søknaden ut til alle kommunene og
ungdomsrådene i Nord-Troms,og til Nord-Tromsregionråd.
I tillegg ser vi at festivalen har utviklet seg til å bli viktig for hele fylket, og vi ser
viktigheten av at ungdommer får mulighet til å komme seg til og fra Kåfjord,og
håper da også på støtte fraTroms Fylkeskommunespesielt til
transportavviklingen.
Se vedlagt budsjett for flere detaljer.

Vi s ker med dette om kr 10000 -til festivalen. Kontonr:47401081395

Former informasjon kontakt:
Daniel Pedersen
festivalsjef
Mob:93251914
Mail:mr.mindtwist hotmail.com eller

Stian Pedersen
festivalsjef
Mob:93230915
Mail:"e erminmors utt live.no

Side 24



Budsjett Summer@Nord-Troms 2012

Utgifterungdomfestival
Lydog lys ( Lydteamet,Tromsø)
Plakater/flyers ogandre promomedier
Band,opphold ogreiseutgifter*
Div.transportutgifter i forbindelsemed festivalen
Backstageband/ frivillingefestivalarbeidere( mat,
drikke, uts r
BussTromsø-Olderdalentur/retur
BussAlta-Olderdalentur/retur

*Bandenestiller i utgangspunktet opp gratis,men skal ikkeha noen utgifter i
forbindelse med delta else å festivalen

30.000
15.000
30.000

5.000
5.000

7.000
8.000

Utgifterbarnefestival
Utescene 6.000
Medaletil alle 2.000
Serverin av mat til frivilli e o band 2.000
Utstyr til turneringa( evnt ester, fløyte, 1.000
førstehjel sutst r
SUM 111.000

Inntekter
Tilskudd kommunene un domsråd i Nord-Troms 25.000
Støtte Kåford musikkråd 10.000
Støtte Nord-Tromsre ionråd 10.000
Troms Ikeskommune 20.000
Altakommune v/HUSET 5.000
Ungre ion v/ TvibitTromsø 7.000
Frifondbarn o un e 25.000
Billettinntekter 6.000
Lerø Aurora 5.000
Andre s onsorer lokalnærin sliv 2.000
SUM 115.000
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Veilednirigstjerieste for gravide

Stiftelsen Amathea
Avd.Troms og Finnmark

Stortorget 2, 9008 Tromsø
Telefon 77 68 92 10

E-post: post@amathea.no
Internett: www.amathea.no

Bankgiro 8200.01.78639
Foretaksregisteret NO 971 495 464

Troms(3,10. juli 2012

VEILEDNINGSKONTORET FOR TROMS/FINNMARK

Stiftelsen Amathea - Veiledningstjeneste for gravide i Troms/Finnmark søker med dette
om kr. 3.000,- i driftstilskudd for år 2013.

Stiftelsen Amathea er en landsdekkende helsetjeneste som arbeider i henhold til Lov om svangerskaps-
avbrudd.

Stiftelsen Amathea tilbyr:
informasjon og veiledning ved valg knyttet til svangerskap og abort
samtale underveis og etter fullført svangerskap
samtale før og etter abort

Stiftelsen Amathea tilbyr tjenester som bidrar til samfunnets arbeid med å forebygge uønsket
svangerskap og abort.

Stiftelsen Amathea bidrar videre til utvikling av ny kunnskap og økt kompetanse i samfunnet knyttet til
kvinnehelse og psykososiale utfordringer ved uønsket svangerskap og abort.

Stiftelsen Amathea er den eneste virksomheten i Norge som har veiledning overfor kvinner, som har blitt
uplanlagt gravide, som primæroppgave. Stiftelsen har over 34 års erfaring på dette området. Det er et
lavterskeltilbud som er gratis for brukerene. Amathea har 13 veiledningskontorer i Norge. I 2011 ble det
gitt 11210 konsultasjoner ved våre kontorer. Stiftelsen Amathea drives i all hovedsak gjennom
bevilgninger fra det offentlige; Helse- og omsorgsdepartementet, de regionale helseforetakene (RHF),
fylkeskommunene og kommunene. Stiftelsen Amathea har en landsomfattende telefontjeneste som
betjenes hverdager 08-20. Mer informasjon finnes på våre nettsider www.amathea.no.

I 2006 ble Stiftelsen Amathea evaluert av SINTEF Helse på oppdrag fra Helse-og omsorgsdepartementet.
Rapporten "Evaluering av stiftelsen Amathea —en rådgivningstjeneste for gravide"forelå i august 2006.
SINTEF Helse konkluderer i sin evalueringsrapport med at Stiftelsen Amathea gir et kvalitativt godt
veiledningstilbud og fremhever de ansattes spesialkompetanse og solide modeller og metoder for
tjenestetilbudet. Årlig gjennomfører Stiftelsen Amathea brukerundersøkelse som viser svært stor grad av
tilfredshet blant våre brukere.
Stiftelsen Amatheas tjenestetilbud er en del av de regionale helseforetakenes arbeid med å oppfylle
kvinners rett til informasjon og veiledning. Stiftelsen Amathea jobber også med å forebygge ikke planlagte
svangerskap og aborter i form av prevensjonsundervisning og gjennom å spre kunnskap om kropp, helse
og seksualitet. Se nettsiden www.unqoggravid hvor Stiftelsen Amathea har utarbeidet et nytt interaktivt
studiemateriell. Undervisningsmaterialet består av en film samt et undervisningsverktøy med fakta og

Bergen - Bodø - Drammen - Fredrikstad - Hamar - Kristiansand
Oslo - Skien - Stavanger - Tromsø - Trondheim - Tønsberg - Ålesund
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Amathe
Veiledningstjeneste for grovide

forslag til oppgaver. Det er oversatt til engelsk, spansk, somali og urdu. Samisk oversettelse er under
arbeid.
I tillegg har Stiftelsen Amathea en aktiv satsning på minoritetshelse og er med i kampen mot
kjønnslemlestelse, jamfør "Handlingsplan mot kjønnslemlestelse". Vi tilbyr også gratis kondomer,
graviditetstesting, støtte og veiledning.

Amathea Troms/Finnmark
Stiftelsen Amatheas veiledningskontor for Troms/Finnmark ligger i Tromsø. Kontoret har faglig kvalifisert
personale. Veiledningskontoret har åpent mandag —fredag kl 0800-1530.

Nøkkelopplysninger om kontorets drift i 2011:
601 konsultasjoner.
3 svangerskapskurs for gravide kvinner og 1 mor-barn gruppe —til sammen 24 brukere og 28
kurskvelder.
Undervisning til 180 elever/studenter ved ungdomsskoler, helsesøster- og jordmor utdanningen
ved Universitet i Tromsø.
samarbeid med helse- og sosialtjenesten i kommunene, bl.a:

Samarbeid med Tromsø Mottakssenter, legetjenesten for asylanter, RVTS Nord (Vold og
traumesenter), SMISO, Sosialmedisinsk senter, ruskonsulenter i kommunen.
Møte med helsesøstre i Harstad kommune, samarbeid med helsesøstre ved
ungdomshelsestasjon i Tromsø og Studenthelsestasjonen.
Deltakelse ved konferansen Seksuell helse i Finnmark med stand og informasjon til
helsesøstre/jordmødre i Finnmark.
Sex og Samlivsundervisning i ungdomsskolen sammen med helsesøster.
Deltakelse ved ulike konferanser med stand og markedsføring av Amathea.

I 2011 har vi hatt nært samarbeid med Tromsø Mottakssenter og gjennomført svangerskapskurs for
minoritetskvinner. I 2012 fortsetter vi dette samarbeidet med et gruppetilbud for kvinnelige asylanter med
fokus på kropp, grenser, prevensjon og familieplanlegging. Presentasjon av undervisningsopplegget

www.un o ravid.no som redskap i det forebyggende arbeidet med ikke planlagt graviditet og abort, vil

bli gjennomført september 2012 i Hammerfest.

Vedlagt er Stiftelsen Amathea årsrapport for 2011 med årsregnskap, revisjonsberetning og styrets
årsberetning.

Vi håper på en positiv behandling av søknaden.

Overføring av driftstilskudd: Bankkontonr. 8200.01.78639

Vennlig hilsen

Hildegunn Å. Bomnes
Direktør
Vedlegg

Inger Pedersen
Veileder/sykepleier

Bergen - Bodø - Drammen - Fredrikstad - Hamar - Kristiansand
Oslo - Skien - Stavanger - Tromsø - Trondheim - Tønsberg - Ålesund
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.S/V\ISC)Støttesenter Mot Incest og SeksuelleOvergrep, Troms

Nordreisakommune
v/Rådmann
9156 Storslett Tromsø,1.oktober 2012

SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV STØTTESENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP, TROMS

Støttesenter MotIncest og SeksuelleOvergrep (SMISO),er et lavterskeltilbudfor de som er berørt av seksuelle
overgrep.Ideologienvår er «hjelptil selvhjelp».Tilbudeter til ungdomover 16 år, voksne menn/kvinner ogderes
nettverk. 30 % av våre brukere er menn,og det er vår og deres erfaringat resten av hjelpeapparatet har manglende
kompetanse om det å være mann og utsatt. Bådei forholdtil hva det innebærer, kunnskap omkvinneligeovergripere,
men ikkeminst også på holdningsnivåblant hjelpere i det offentligehjelpeapparatet. Sentret er ogsået tilbud til
fagfolk,ogandre som har behov for råd/veiledning, informasjon,undervisningm.m.Allekan ta kontakt med oss,uten
henvisningfra det offentligehjelpeapparatet. Deter gratis å benytte seg av sentrets tilbud.

Forebyggingav seksuelle overgrep er viktig.Vier ute i kommunene/hos aktuellemålgrupper som skoler (grunnskoler
ogvideregåendeskoler), helsesøstre, legesenter m.mmed både veiledning,samt annen informativog forebyggende
aktivitet.Viønsker å bidra til større fokuspå temaet i samfunnet generelt, for å skape en bedre bevissthet rundt
konsekvenseneav å være utsatt for overgrep,ogvi opplever at informasjoner etterlengtet. Vibesitter den nødvendige
kunnskapen til å formidle dette, og kan bidra til å skape trygghet på hvordan man kan forholdeseg til temaet på en
forsvarligmåte, i tilleggtil å vite hva man kan gjøre når man mistenker eller avdekker overgrep.

Vihar stor forståelse for trang kommuneøkonomi,men skullelikevelønske at enda flere av kommunene i Troms
kunnevære med å bidra. I dag ser vi at mangekommuner opptrer som "blindpassasjerer",i den forstand at SMISOhar
brukere fra disse kommunene eller veilederansatte i helsetjenesten.SMISOer et rimeligogviktigsupplement til det
offentligehjelpeapparatet, noe vi ønsker at kommuneneskal ta innover seg ogstøtte aktivt opp om.Fra ogmed 2012
besluttet SMISOderfor å ta betalt for opplysningsarbeid/kursingvi utfører for kommuner som ikke bidrar med
økonomiskedriftsmidler.

Viønsker et tettere samarbeid med deres kommune da tilbudet vi kan gi,ikkekan gis fra det offentlige
hjelpeapparatet. Deter ikke uvanligat brukerne ved sentret har benyttet/benytter en eller fiereandre tjenester i
tilleggtil SMISO.

Da ens finansierin sordnin :
Tilskuddgitt av kommune,fylkeskommuneog helseforetak utgjør 20 % av driftsbudsjettet, mens statens andel er 80
%.Statens tilskudd blir ikke utløst før de lokalemidler blir vedtatt. Dermeder vedtak om driftstilskuddinnen fristen,
som er den 1.aprilav avgjørendebetydning.

Tilskuddsom kommer inn etter fristen blir ikketatt med i beregningenav driftsårets statstilskudd.

Vi ser at forrige gang Nordreisa kommune bevilget penger til SMISO var i 2009, og vi tillater oss derfor å søke

om kr. 15.000,- i tilskudd for året 2013.

Besøkgjerne vår hjemmeside www.smiso.no 


Dersomdet er ønskeligmed mer informasjonom SMISOogjobben vi gjør,ta kontakt med oss på telefon 77 65 20 44.

Medvennlighilsen

Lene Sivertsen
Daglig leder

Vedlegg: Årsrapport 2 011

P.b: 1231, 9262 TROMSØ-77652044

Besøksadresse: Søndre Tollbodgt 9, 9008 TROMSØ

Org.nr.: 981 184 297

www.smiso.no
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TROMSKOMITEEN
AV LANDSUTVALGET FOR JERNBANE

B.A. Løvoldsveg 108, 9022 Krokelvdalen
Telefon 77 63 05 19

Pa#iiff-

Tromsø, 12.10.12

Til Troms Fylkeskommune
,9 Kommunene i Troms Fylke

" Narvik Kommune

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE.

Tromskomiteen av Landsutvalget for Jernbane tillater seg herved å søke om økonomisk
støtte til driften av komiteen.

Vi opplever dessverre at sentrale politiske miljøer behandler Troms fylke på en måte
som er helt uakseptabel når det gjelder penger til infrastruktur. Det blir store sprik
mellom fine taler om nordområdesatsinga, miljøsatsinga og praktisk politikk.

Nasjonal Transportplan skal opp til revisjon og Hovedplanen for forlengelse av Nord-
Norgebanen må komme med og bli prioritert.
Dette innebærer at det fortsatt er nødvendig med aktivt frivillig pressarbeid. Dette til
tross for positive politiske vedtak i ulike politiske organ i vårt fylke, og dokumentasjon
for en betydelig miljøgevinst og økonomisk gevinst ved en baneforlengelse.

Tromskomiteen har ikke noe fast budsjett. Komiteen har ingen andre inntektskilder
enn de midler kommuner og fylkeskommuner bevilger. Den aktivitet vi skal drive
bestemmes derfor ut fra bevilgede midler. Vi takker de som har bevilget noen kroner
slik at arbeidet har kunnet fortsette.
Vi er selvsagt kjent med at noen kommuner arbeider på andre arenaer, , men det vil
fortsatt være behov for et frivillig idealistisk arbeid.
Noen kommuner har avslått søknader i de senere år, stort sett begrunnet i vanskelig
økonomi. Det har vi forståelse for, , men det er her ikke snakk om store summer —noen
få tusen kroner vil være med på å sikre fortsatt frivillig arbeid som kan bidra til en
bedre infrastruktur i nord.
Og kravet er nå ganske enkelt: Det må utarbeides en Hovedplan for banen.

Ettersom saken og vi er godt kjent blant politikerne skriver vi ikke noen lengre
utredning. Vi sier på forhånd takk for enhver bevilgning
til vår konto nr. 4760 56 60645.

Tromskomiteen av Landsutvalget for Jernbane

( 01 d
leder
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jusshielpa
NORD-NORGE 


Postadresse:Universitetet i Tromsø
Breivika Senter
9037 Tromsø

Besøksadresse:Breivika Senter
Telefon:77 64 45 59
Telefaks:77 64 65 65

UNIVERSITETETI TROMSØ GRATISJURIDISKBISTAND/RADGIVNING

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 Storslett

Der es ref.: Vår ref.(må alltid oppgis ved svar): VM/140 Dato: 25.10.2012

SØKNADOM ØKONOMISK STØTTE NORDREISA KOMMUNE 2013

Jusshjelpa i Nord-Norge har gjennom en årrekke tilbudt gratis juridisk bistand til
befolkningen i landsdelen som en reaksjon på at den offentlige rettshjelpsordningen i Norge
ikke er god nok For å kunne fortsette arbeidet med å bedre rettshjelpssituasjonen til
ressurssvake mennesker er vi avhengige av økonomisk støtte fra forskjellige bidragsytere. Vi

får jevnlig henvendelser fra innbyggerne i Nordreisa kommune. I tillegg har vi jevnlig
saksinntak i kommunen og vi vil fortsette å prioritere saksinntak i kommunen dersom vi
mottar driftsstøtte fra dere. Vi håper at Nordreisa kommune ser verdien av dette, og søker
herved om driftsstøtte på kr 5 000,- for 2013.

Søknad om driftsstøtte

Jusshjelpa i Nord-Norge mottok for driftsåret 2011 driftsstøtte fra mange kommuner i Nord-
Norge. Disse midlene bidro til at vi kunne reise på saksinntaksturer til disse kommunene i
2012. Vi håper Nordreisa kommune ønsker å bidra til vår drift, slik at vi kan få mulighet til å
besøke også dere neste år.

Vi søker om støtte pålydende kr 5 000,-. Disse midlene vil i stor grad finansiere
saksinntaksturer. Vi har i tillegg fått reduserte midler fra Justisdepartementet, som er vår
hovedbidragsyter. Dette har medført at vår økonomiske situasjon har utviklet seg i en negativ
retning.

Forutsigbarhet i bevilgninger er en nødvendig forutsetning for å kunne tilby en helårig og
stabil tjeneste til landsdelens befolkning. Vi håper derfor at dere vil gjøre en mer langsiktig
vurdering, slik at vi om mulig kan motta støtte også senere år. Driften vil på denne måten
kunne planlegges fra år til år ut fra mer stabile rammer og med større sikkerhet enn det som
har vært tilfelle tidligere.

Vi håper på et samarbeid med Nordreisa kommune i årene fremover. En nærmere beskrivelse
av Jusshjelpa i Nord-Norge og forholdet til Nordreisa kommune samt fidlstendig søknad

fØlger.

1. Om Jusshjelpa i Nord-Norge

Det totale rettshjelpsbehovet i Norge er langt større enn det rettshjelpstilbudet som er tilgjengelig.
Som en konsekvens av dette har mange mennesker av geografiske, økonomiske eller sosiale
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årsaker ikke tilgang til nødvendig juridisk bistand, og er i praksis langt på vei avskåret fra å gjøre
sine juridiske rettigheter gjeldende. Basert på en sosial grunntanke ble det etablert egne
studentdrevne rettshjelpskontorer som tilbød gratis juridisk bistand til de som hadde størst
velferdsmessig behov. Det er nå fem slike studentdrevne rettshjelpskontorer i Norge lokalisert i
Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Jusshjelpa i Nord-Norge har som overordnet formål å bedre rettshjelpstilbudet til befolkningen i
Nord-Norge. Dette gjør vi gjennom å tilby gratis juridisk bistand i enkeltsaker, og mer overordnet
gjennom rettspolitisk arbeid som høringsuttalelser, møter med beslutningstakere, private
lovendringsforslag, gjennomføring av undersøkelser, m.v. Jusshjelpa er en selvstendig
organisasjon, men har en viktig faglig tilknytning til Det juridiske fakultet i Tromsø.

Studentene mottar en viss lønn for det arbeidet de gjør. De nedlegger imidlertid også en betydelig
andel gratis arbeid ved kontoret, i perioder over det dobbelte av lønnet stillingsprosent. Det er per i
dag 26 studenter ansatt ved kontoret. Jusshjelpa har opp gjennom årene etablert seg som et stadig
og betydelig rettshjelpstilbud for befolkningen i de tre nordligste fylkene. Jusshjelpa har i 2012
full drift i 47 uker, og ligger an til å behandle over 2000 saker. Vi har planlagt 47 uker drift også i
2013.

Jusshjelpa i Nord-Norge vant sammen med de andre studentrettshjelpstiltakene
Rettssikkerhetsprisen for 2012. Norges Juristforbund delte ut prisen, og begrunnet utdelingen med
vårt vesentlige bidrag til å styrke rettssikkerheten for våre klientgrupper gjennom å gi gratis
rettshjelp eller juridisk bistand i enkeltsaker, ved å arbeide rettspolitisk for å styrke
klientgruppenes rettsstilling og ved å utdanne samfunnsbevisste jurister.

For ytterligere informasjon om tiltaket vises det til vedlagte årsrapport for 2011, samt vår
hjemmeside www..ussh'el a.no.

2. Kort om finansieringen av tiltaket

Driften av Jusshjelpa finansieres i hovedsak av Justis- og beredskapsdepartementet gjennom
en andel av en felles bevilgning til landets fem studentdrevne rettshjelpskontorer. Denne
bevilgingen blir studentrettshjelpstiltakene enige om fordelingen av. I 2011 var det et stort
behov for å styrke rettshjelpstilbudet i Midt-Norge, og tiltakene ble enige om å gi en økt andel
til Jushjelpa i Midt-Norge. Departementet unnlot å følge opp med økte bevilgninger for å
dekke dette behovet, noe som har medført en reell nedgang i støtte til Jusshjelpa i Nord-
Norge.

Jusshjelpa mottar også viktig driftsstøtte fra andre bidragsytere som Det juridiske fakultet
ved Universitetet i Tromsø, kommuner, fylkeskommuner og studentsamskipnaden i Tromsø.
Driftskostnadene holdes på et minimum, slik at tilskuddene i størst mulig utstrekning kommer
våre klienter direkte til gode gjennom konkret saksbehandling eller rettspolitisk arbeid. For
nærmere detaljerer om finansieringen vises det til vedlagte årsrapport for 2011 s. 47 flg.

2
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Noenviktigegenerelleargumenterfor å støtteJusshjelpa

Jusshjelpa har helt siden oppstarten bevisst henvendt seg til befolkningen i Nord-Norge
gjennom utstrakt oppsøkende virksomhet rundt om i kommunene. Dette senker terskelen for å
oppsøke oss for hjelp, noe som er av spesielt stor betydning overfor de mest ressurssvake
klientene. Selv om de aller fleste sakene tas inn per telefon, er lokale saksinntak også i
fremtiden en viktig del av Jusshjelpas virksomhet. Vi har i 2012 gjennomført ett saksinntak i
Nordreisa kommune. Vi ønsker å fortsette satsingen på oppsøkende virksomhet, men er
avhengig av støtte for å få dette til. Vi er videre åpen for forslag til andre steder i kommunen
hvor saksinntak kan være nødvendig og ønskelig.

Jusshjelpa har en stående målsetning om å finne løsninger på sakene vi får inn på et så tidlig
stadium som mulig. Erfaringsmessig er det lettere å komme frem til gode resultater før en
konflikt "låser seg", og det er i den sammenheng essensielt at man tar tak i konflikten på et
tidlig stadium. Jusshjelpa fyller således en viktig funksjon som et konfliktdempende tiltak,
noe som både er prosessøkonomisk gunstig for den enkelte klient og for rettssystemet som
sådan.

Videre har vi fått nye hjemmesider hvor mye av vårt informasjonsmateriale er lagt ut. Vi ser
at det daglig lastes ned informasjonsbrosjyrer, gjeldspakker, husleieavtaler og
samboerkontrakter. Treff og nedlastninger på hjemmesiden vår har økt betraktelig, og har
bidratt til å avverge eller løse flere nåværende og fremtidige tvister for Nordreisas innbyggere.
Vi utvikler også en applikasjon for android og Iphone, som skal lanseres i desember.
Rettshjelp i mobilformat vil gagne de i befolkningen med tilgang på en smarttelefon, noe som
er en større og større andel av befolkningen.

Et siste viktig argument er at Jusshjelpa søker å tilby bistand i "tomrommet" mellom andre
rettshjelpsordninger. Det vil si at vi primært bistår klienter som ikke har evne til å engasjere
advokat, og heller ikke fanges opp av den offentlige rettshjelpsordningen eller andre
ordninger, som for eksempel forsikringsordninger og fagforeningsmedlemskap. Ved å henvise
kvalifiserte klienter videre til slike ordninger frigjør vi ressurser til å arbeide for klienter som
ikke har andre alternativer enn oss for juridisk bistand.

Nærmerebegrunnelsefor søknadentil Nordreisakommune

Jusshjelpa tar sammen med de andre studenttiltakene et viktig samfunnsansvar ved å tilby en
tjeneste som for mange er av stor velferdsmessig betydning, men som likevel faller utenfor de
ordningene som staten gjennom lov er pålagt å tilby. Dette er også grunnen til at
studenttiltakene årlig mottar betydelige midler i driftsstøtte fra Justis- og politidepartementet.
Støtten fra departementet er øremerket lønnskostnader for konkret saksbehandling. For andre
driftskostnader enn lønn er tiltakene avhengige av støtte fra andre bidragsytere. Kommunal
støtte har i den sammenhengen alltid vært viktige bidrag.

Jusshjelpa har behov for faste tilføringer til flere formål. Eventuell kommunal støtte fra
Nordreisa kommune for 2013 vil i hovedsak gå med til følgende konkrete tiltak:

• Saksinntak minst en gang pr år i kommunen.

3
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Etter at studentrettshjelpstiltakene i 2011 ble enige om at Jushjelpa i Midt-Norge måtte
få økte ressurser, og Justisdepartementet unnlot å øke den felles bevilgingen, har vi
fått et redusert beløp fra Justisdepartementet. For at budsjettet for 2013 ikke skal gå i
underskudd, er vi dessverre nødt til å redusere stillingsprosenten for
kontormedarbeider til 80 % stilling. Dersom vi skulle få økonomisk støtte fra
Nordreisa kommune vil midlene medvirke til å sikre en høyere stillingsandel på
kontoret.

Vi utvikler nå en mobilapplikasjon med rettsinformasjon og henvisningsliste til bruk
for adroid og I-Phone. Dersom budsjettet tillater det vil vi også gjøre denne
applikasjonen tilgjengelig for nettbrett.

Vi ber gjennom denne søknaden om at Nordreisa kommune anerkjenner den innsatsen
Jusshjelpa gjør, og gjennom økonomisk støtte hjelper oss å ta ansvar der det offentlige etter
vår oppfatning svikter.

5. Søknad

På denne bakgrunn søker Jusshjelpa i Nord-Norge driftsstøtte for 2013 fra Nordreisa
kommune pålydende kr 5 000,-.

Undertegnede kan kontaktes for ytterligere opplysninger eller kommentarer, og kan i
kontortiden nås på telefon 776 20 770 eller mobil 909 32877.

Dersom søknaden innvilges, kan støtten godskrives konto 7694 05 09064, og transaksjonen
merkes "Jusshjelpa i Nord-Norge - Avdeling 360390 Prosjekt A48003".

Med vennlig hilsen
us hjel a i Nord-Norge

a sen
Daglig leder

Vedlegg:
Årsrapport 2011
Budsjett 2013
Driftsrute.2013

4
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Søknad om støtte til brukermedvirkning i deres kommune

med inntil kr 10.000 for året 2013
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RIOs formål

Å påvirke slik at rusmisbrukere kan få tilrettelagt veien tilbake til samfunnet gjennom et

mangfoldig behandlingstilbud og en individuell tilrettelagt integreringsprosess.

jobbe mot legalisering av narkotika.

Viktige mål

Å sikre brukermedvirkning på alle nivåer.

Å få slutt på ventetid og fristbrudd i rusbeha ndling og spesialisthelsetjeneste.

At behandlingsforløp skal være helhetlige og sammenhengende og inkludere tilstrekkelig

oppfølging også etter behandling.

At spesialisthelsetjeneste og kommuner skal samhandle med bruk av individuell plan som

verktøy.

Brukermedvirkning

Statlige føringer gjør det klart at organiserte brukermedvirkere skal være en likeverdig part i

utviklingen av tjenester. Det er derfor viktig å ta brukermedvirkning på alvor.

RIOs viktigste oppgave er å ha et kritisk blikk på de tjenestene som angår rusavhengige og være

deres talerør.

Illustrajon: Nina Voldan
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Vi tilbyr

Foredrag

Undervisning

Arbeidsgrupper

Styringsgrupper

Planarbeid

Brukerutvalg

Aktuelle temaer

Brukermedvirkning

Samhandling

Individuell plan

Helhetlige tjenester

Hvordan møte brukeren

Motivasjon og motstand

Pårørendeperspektivet

Boligsosiale utfordringer

Rus og psykiske lidelser

Selvhjelp og likemannsarbeid

Rus på arbeidsplassen

Aktivitet som suksessfaktor

Rusfrihet og skadereduksjon

Rus og kriminalitet

IHustrajon: Nina Voldan
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Medlemmer

RIO har valgt å ikke registrere flest mulig inaktive medlemmer. Mange tidligere

rusmisbrukere vil ikke stå på noen liste. Mange "aktive" rusmisbrukere er uenig med oss i

enkelte ting, som for eksempel at narkotika ikke bør legaliseres. RIO jobber uansett for å

ivareta rettighetene til alle rusavhengige, også de som er uenig med oss. Vi jobber for at det

skal være et fungerende hjelpeapparat beredt til å ta imot de som trenger hjelp. Før eller

siden vil de fleste med rusproblemer trenge og etterspørre hjelp.

RIO i Norge

RIO er en landsdekkende organisasjon som har representanter spredt over hele landet. Vi er

organisert på en måte som gjør at alle aktive representanter jobber i hele Norge og på alle

nivåer. Denne måten å arbeide på gjør at hver representant utvikler en bredere og mer

helhetlig forståelse av rusfeltet generelt

Søker: RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

Svaradresse: Postboks 6609, St. Olavs plass, 0129 Oslo

Organisasjonsnummer: 983 096 077

Kontonummer: 1503 01 43253

E- post: ipn.storaasrio.no 


For oversikt over RIOs aktiviteter, se årsrapport 2011 på www.rio.no

Med vennlig hilsen

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

Jon Storaas, daglig leder

Illustrajon: Nina Voldan
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/1161-15

Arkiv:                U63

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 18.10.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
43/12 Nordreisa formannskap 29.11.2012

Søknad om skjenkebevilling til førjulsdans 22. desember 2012 - Bjørn Arne 
Olsen

Henvisning til lovverk:
Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol
Alkoholloven

Vedlegg
1 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning - sladdet versjon

Rådmannens innstilling

1. Bjørn Arne Olsen gis skjenkebevilling for øl og vin lørdag 22. desember 2012 fra kl 
20.00 til kl 02.00.

2. Skjenkested er Storslett samfunnshus, gymsal.
3. Aldersgrense for arrangementet skal være 18 år.
4. Skjenkeansvarlig er Bjørn Arne Olsen, Nordkjosen, 9151 Storslett.
5. Det kreves en skjenkeavgift på kr 250,-.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen. Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter 
at melding om dette vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger

Bjørn Arne Olsen søker om skjenkebevilling til førjulsdans lørdag 22. desember 2012 på 
Storslett samfunnshus.
Det søkes om skjenkebevilling for øl og vin og det søkes om skjenking innenfor kommunens 
maksimaltid.
Det forventes at ca 200 personer vil delta, det vil bli servert mat og det kreves betaling for 
arrangementet.
I søknaden opplyses det ikke noe om aldersgrense for arrangementet.
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Nord-Troms vaktselskap har vaktholdet under arrangementet. I tillegg stiller arrangøren med 
brannvakt, garderobevakt og vakt i inngangen.
Det er utarbeidet internkontroll for arrangementet.

Vurdering

Dette er fjerde gang det arrangeres førjulsfest.
Arrangementet skal være på Storslett samfunnshus, gymsal.  Lokalet er et kombinert bygg 
(skole/samfunnshus).
I opplæringslovens § 9-5 heter det:
”På grunnskolar og i kombinerte anlegg for skole og andre formål må det ikkje kunne serverast
alkohol eller takast med alkohol til nyting under arrangement i offentleg som privat regi. I
kombinerte anlegg for skole og andre formål kan det i særlege høve gjerast unntak når desse
anlegga vert nytta til kulturelle og sosiale føremål utanom skoletida.”

Gymsalen ved Storslett skole er et kombinert anlegg som i en årrekke har blitt brukt som 
samfunnshus etter skoletid og i helger.

I henhold til §5 i kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol må søknader om 
bevilling for en bestemt anledning være sendt kommunen senest fire uker før arrangementet skal 
avholdes.  Denne søknad er mottatt 16. oktober og er innenfor fristen på fire uker.

Skjenking på slike arrangement kan skje fra kl 20.00 til 02.00.

Lensmannen sier i sin uttalelse:
Politiet har ingen merknader til at søknaden imøtekommes under forutsetning av at arrangør 
besørger et betryggende vakthold (av godkjente vakter som beskrevet i søknaden).
Bjørn Arne Olsen godkjennes som skjenkestyrer.

Side 39



Ambulerende, bevilling til deltakere i lukket arrangement, (alkhl. § 4-5).

Kommunenavn og adresse .V V 11_, ORE1-

nad.oms en e in
"

r'enkbesemt.,,;anleni
f. alkohohoveWa%?:juni,1,?biu

OKT. 201

'

Alkoholgruppe 1 - alkoholholdig drikk gruppe 1 (tilsvarer øl)

Alkoholgruppe 2 - alkoholholdig drikk gruppe 2 (tilsvarer vin)
Antall liter

Bevilling for ån bestemt anledning, for deltakere i åpent arrangement, (alkhl. § 1-6).

Er det utarbeidet internkontroll for arrangementet? (jf. alkhl. kap. 8) Ja Nei

- I •

Antall liter

Antall liter
Alkoholgruppe 3 - alkoholholdig drikk gruppe 3 (tilsvarer brennevin)

•

Poststed

Te%(-19

Fødselsnr.(11 fffer"^-- ^r.19 iffer) "

old
ainc-(`e., t 1CQ

drvil nVilQ--

.9(b‘y
Poststed

Skjenkeansvarlig (må være fylt 2

Covv
-* E-pos

obiz

Bostedsdress

Kig

Navn

Adresse

--....'•
Post r.

csi,
Fødselsnr.(11 siffer) _

Direkte telefon

;Vg

•

Navn

E-post

Postnr. Poststed

•
Fødselsnr. (11 siffer)

Telefon

-
Stedets navn

=

Stedsadresse

P tnr, Poststed

[ g
Eier/utleiers navn

‘4r- d Ktf
Adresse

Pos Poststed

CS 'Civvrtri) ),«W
Telefon

Fødselsnr. (11 siffer)

t/li (44 i-v(
Telefon
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Alkoholholdig drikk gruppe 1
(over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent)

Alkoholholdig drikk gruppe 2
(over 4,7 vol.prosent og under 22 vol.prosent)

Alkoholholdig drikk gruppe 3
(over 22 vol.prosent og under 60 vol.prosent)

Inne Ute

Fra kl, , Til kl.
C,

Fra kl. Til kl.

C0 'J- 


[..' Ønsker skjenking innenfor kommunens maksimaltid

Fra kl. ,i0 Til kl. Fra kl. Til kl.
C, 0

020v
Ønsker skjenking innenfor kommunens maksimaltid

Fra kl. Til kl. Fra kl.

I I
El Ønsker skjenking innenfor kommunens maksimaltid

I?I

1.4
Til kl.

I .. . - -

Dato Dato Forventet ant. personer Vil det bll servert mat?

fa ,
Ja

Dato Dato Forventet ant. personer Vil det bli servert mat?

Ja

Dato Dato Forventet ant. personer Vil det bli servert mat?

Ja

Vil det avkreves betaling for arrangementet?

Nei Ja Nei

Vil det avkreves betaling for arrangementet?

Nei Ja Nei

Vil det avkreves betaling for arrangementet?

Nei Ja Nei

Type arrangement, f.eks. julebord, jubileum, avslutning etc. Nevn målgruppe/aldersgrense, planer for vakthold osv.

(beskriv)-

' aCti«) tit

oy2\r ce-de,

ua Crq
Ctvtek Lf(A.

-
Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg herved til å besørge at bestemmelser i
alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt.

Sted, dato Bevillingssøkers underskrift, ev. firm empel

/6 (6)» (S14 /62_

Søknaden må være kommunen i hende 1god tid før arrangementet.
Ufullstendige søknader vil bli returnert.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/4049-29

Arkiv:                U63

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 15.11.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
44/12 Nordreisa formannskap 29.11.2012

Søknad om skjenkebevilling 10. desember 2012 - Kronebutikken AS

Henvisning til lovverk:
Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol
Alkoholloven

Vedlegg
1 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning - Kronebutikken AS -Sladdet versjon

Rådmannens innstilling

Søknaden avslås jfr § 5  i kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen. Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger

Kronebutikken v/Hilde Marie Lund søker om skjenkebevilling 10. desember 2012. Det søkes 
om skjenkebevilling for øl og vin fra kl 19.00 – 02.00.
Skjenking skal foregå i lavvuene på Høeghvollen i Sørkjosen.  Dette er et lukket arrangement 
for seminaret ”Vertsskapskurs”.
Det forventes at 30 personer vil delta.
Arrangementet har 18 års aldersgrense og det vil bli servert middag.
Vaktholdet vil bestå av 1 person.  Det er utarbeidet internkontroll for arrangementet.
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Vurdering

I henhold til §5 i kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol må søknader om 
bevilling for en bestemt anledning være sendt kommunen senest fire uker før arrangementet skal 
avholdes.  Denne søknad er mottatt 12. november og er ikke mottatt innenfor fristen.

Skjenking på slike arrangement kan skje fra kl 20.00 – 02.00.

Politiet er bedt om å komme med uttalelse.  

Lensmannen sier i sin uttalelse:
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Kommunenavn og adresse

cçrtr teorYt INti.".

, 9 5-( Ise:tt

Ambulerende, bevilling til deltakere I lukket arrangement, (alkhl. § 4-5). 4i 2 NOV. 2012

	 Bevilling for ån bestemt anledning, for deltakere i åpent arrangement, (alkhl

Er det utarbeidet internkontroll for arrangementet? (jf. alkhl. kap. 8) 1X1 Ja .N

•

Alkoholgruppe 1 - alkoholholdig drikk gruppe 1 (tilsvarer øl)

Alkoholgruppe 2 - alkoholholdig drikk gruppe 2 (tilsvarer vin)

Alkoholgruppe 3 - alkoholholdig drikk gruppe 3 (tilsvarer brennevin)

Antall liter

I5
Antall liter

/5

Antall liter

'

,

: -

Navn

Adresse

F selsnr. (11 siffer)/Org.nr. (9 siffer) !

S- 220
Tfoner 30(g42:

ro b 1.4
\-1«i?e hva

Postnr.ststed

L t t 51-1.Se_R-4C)S
Skjenkeansvarlig (må være fylt 20 år)

trt cur-
BostedsdressePwtnr.Poststed

1 l5irs
E-Post kr6nebutleef n&-W-6 . no

Fødselsnr.(11 siffer)

Direkte telefon

Fødselsnr.(11 siffer)
-

Telefon

1.6
Ma •• 

Telefon

93

Fødselsnr.(11 siffer)

Navn

(Ide- cx,r
E-post

r butukke. rcLi-
Postnr. Poststed

q(5- Sto

Stedets navn e_

0 e_- fl
Steds dresse

Pnr. Poststed

lS
/utleiers.navn

r6
Adres

t(e
Postnr. Poststed -

t S 2
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Inne Ute
Fra kl. Til kl. Fra kl. Til kl.

rigAlkoholholdig drikk gruppe 1
1.."(over 2,5 voLprosent og høyst 4,7 vol.prosent)

r--7Alkoholholdig drikk gruppe 2
(over 4,7 vol.prosent og under 22 voLprosent)

Alkoholholdig drikk gruppe 3
(over 22 voLprosent og under 60 vol.prosent)

III e


I 1
	 Ønsker skjenking innenfor kommunens maksimaltid

Fra kl, Til kl. Fra kl. Til kl.
I>:1 02.00

Ønsker skjenking innenfor kommunens maksimaltid

Fra kl. Til kl. Fra kl. Til kl.

Ønsker skjenking innenfor kommunens maksimaltid

Dato Dato Forventet ant. personer Vil det bli servert mat?




Vil det avkreves betaling for arrangementet?

1(:)iz .1z




Ja Nei JaNei
Dato Dato Forventet ant. personer Vil det bli servert mat?




Vil det avkreves be aling for arrangementet?





Ja Nei JaNei
Dato Dato Forventet ant. personer Vil det bli servert mat?




Vil det avkreves betaling for arrangementet?





Ja Nei JaNei

Type arrangement, f.eks. julebord, jubileum, avslutning etc. Nevn målgruppe/aldersgrense, planer for vakthold osv.
(beskriv)

— Lukket ct.rra.
t Vexts ket, s

I

- (5 ;;Cr dr ren
4e,r -n O.V micida

v

•

r se

SOS CL cumvalf

§ rt. rk
'

Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg herved til å besørge at bestemmelser i
alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt.

eghvg2, 9152 SIRKJJOSA4
TeleAren3M16 42bNA-A-

Mail: kronebufikken@nordtro.no

AS„ Sted, dato

Storsttt, ( 2_
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/4225-30

Arkiv:                150

Saksbehandler:  Espen Li

Dato:                 20.11.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
46/12 Nordreisa formannskap 29.11.2012

Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.

Saksopplysninger

Det er gjennomført en budsjettkontroll for 3. kvartal 2012. Regnskap og budsjett for de ni første 
månedene er hentet ut fra økonomisystemet Agresso for analyse.

Enkelte poster i budsjettet er periodisert mens andre poster er fordelt jevnt utover året med like 
store beløp for hver måned. Dette gjelder både inntekter og utgifter. Denne kvartalsoversikten 
viser regnskapsførte inntekter og utgifter i forhold til budsjettet. Eventuelle avvik vil forklares 
under hver sektor.

Kvartalsrapporten er endret en del siden sist. Alle periodiseringsavvik er holdt utenfor, og det er 
det reelle avviket som er forklart under hver sektor, og under sektor 1.2 er PP-tjenesten holdt 
utenfor, da dette er et interkommunalt samarbeid, og vi vet at vi skal betale en viss andel.

1.1 Sektor for administrasjon

Oversikten for sektoren:
1.1 Sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Driftsinntekter -9 940 257 -5 950 007 -3 990 250 -2 848 250

Driftsutgifter 22 387 690 25 601 592 -3 213 902 -2 801 358

 Lønn 10 120 991 12 267 873 -2 146 882 -979 953

 Pensjon 1 974 725 1 943 386 31 339 31 339

 Varer og tjenester 10 291 974 11 390 333 -1 098 359 -1 852 744
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk
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De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Merinntekt fra ressurskrevende tjenester på kr 2,48 mill. er inntektsført på udisponerte 

bevilgninger.
 Selv om budsjettet på integreringstilskuddet ble justert opp i revideringen av budsjettet i 

juni er det kommer inn mer enn budsjettert. Ca kr 200 000.
 Sykepenger på kr 175 000 mer enn budsjettert.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Lønn: 

o Det er betalt ut omtrent kr 120 000 mer i fast lønn enn budsjettert.
o Det er ikke betalt ut introduksjonsstønad etter budsjett. Her er det belastet 

omtrent 1 mill. mindre enn budsjettert. Dette må sees i sammenheng med 
merforbruket på varer og tjenester på flyktningetjenesten. 

o Det lille overforbruket på pensjon skyldes merforbruket på fast lønn.

 Varer og tjenester:
o Lønnsbufferen er ikke fordelt ut enda og ligger som et mindreforbruk på varer 

og tjenester innenfor udisponerte bevilgninger. Utgjør ca kr 2,8 mill.
o Det har vært et høyere forbruk av IT-materiell da noe utstyr røk tidligere i år. 

Dette utgjør omtrent kr 120 000
o Flere poster har til sammen et mindreforbruk på kr 850 000 så langt i år.
o Etablering av nye flyktninger, samt flere familiegjenforeninger har medført 

en kostnad på kr 1,7 mill. over budsjett. Denne kostnaden må sees i 
sammenheng med avviket på inntektene og lønn som har med 
flyktningetjenesten å gjøre. Totalt sett ligger flyktningetjenesten 1,4 mill. 
under budsjett så langt.

1.2 Sektor for levekår

Oversikten for sektoren:
1.2 Sektor for levekår Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Driftsinntekter -13 131 685 -10 555 623 -2 576 062 -3 294 662

Driftsutgifter 84 310 072 77 377 769 6 932 303 6 932 303

 Lønn 55 751 589 49 527 094 6 224 495 6 224 495

 Pensjon 9 978 165 9 038 008 940 157 940 157

 Varer og tjenester 18 580 318 18 812 667 -232 349 -232 349
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Refusjon sykepenger og svangerskapspenger er kr 3,89 mill over budsjett. Dette må 

sees i sammenheng med overforbruket på lønn.
 Manglende refusjoner fra staten på kr 250 000. Dette er inntekter som henger igjen i

budsjettet på familiesenteret og vil ikke komme i det hele tatt. Disse er tatt ut i 
budsjettet for 2013.

 Barnehagene får inn mindre oppholdsbetaling enn budsjettert. Dette utgjør nå kr 
380 000. Oppholdsbetalingen er justert ned i budsjettet for 2013.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
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 Lønn og pensjon:
o Lønn og pensjon Moan og Storslett skole har et overforbruk på kr 5,33 mill. 

Dette må sees i sammenheng med deres del av refusjon av syke- og 
svangerskapslønn på kr 1,7 mill.

o Lønn og pensjon barnevernet har overforbruk på kr 740 000, men her vet vi at 
det kommer inn midler fra fylket på kr 618 000.

o Leirbukt og Høgegga barnehage har til sammen et overforbruk på lønn og 
pensjon på kr 425 000.  

o Sonjatun barnehage har et overforbruk på lønn og pensjon på kr 380 000, men 
har fått kr 465 000 i sykelønnsrefusjon.

o SFO Moan skole har overforbruk på lønn og pensjon med kr 290 000, men 
det er kommet inn kr 250 000 mer enn budsjettert på sykelønnsrefusjon.

 Varer og tjenester:
o Barnevernet har et overforbruk på kr 245 000 på varer og tjenester.
o Husleie Leirbukt barnehage er større enn budsjettert. Utgjør cirka kr 220 000.
o Prosjekter innen sektor for levekår har merforbruk på kr 160 000, da disse 

ikke har budsjett. De skal gå i null ved årsslutt
o Private barnehager ligger an til et overforbruk på bare kr 110 000, forutsatt at 

det betales ut samme tilskudd de siste månedene som det har gjort hele året.
o Fellestiltak skole har et mindreforbruk på øvrige utgifter på kr 795 000, men 

må sees i sammenheng med mindreinntekt på refusjon skyss.
o Storslett skole har mindreforbruk på øvrige utgifter på kr 80 000, men sett i 

sammenheng med det store overforbruket på lønn og pensjon er det ikke reelt.

1.3 Sektor for helse og sosial

Oversikten for sektoren:
1.3 Sektor for helse og 
sosial

Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Driftsinntekter -16 919 274 -26 100 010 9 180 736 -4 027 829

Driftsutgifter 113 310 054 107 659 165 5 650 889 5 753 793

 Lønn 72 722 081 68 861 698 3 860 383 3 860 383

 Pensjon 15 064 403 15 537 820 -473 417 -473 417

 Varer og tjenester 25 523 571 23 259 647 2 263 924 2 366 827
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Merinntekt på kr 4,42 mill på syke- og svangerskapspenger. Dette må sees i 

sammenheng med overforbruket på sykevikarer.
 Mindreinntekt på egenandeler så langt. Dette utgjør ca kr 400 000.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Lønn og pensjon:

o Lønn og pensjon har et overforbruk på kr 3,4 mill. Dette skyldes lønn og tillegg 
til vikarer for både sykdom, ferie og annet fravær, samt overtagelse av 
ressurskrevende tjeneste. Overforbruket her må sees i sammenheng med 
merinntekten på refusjon av syke- og svangerskapslønn.  
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o Mindreforbruket på pensjon forklares med at overtid ikke er pensjonsgivende 
inntekt. 

 Varer og tjenester:
o Vi betaler et A-kontobeløp for medfinansiering medisinsk behandling en gang 

per måned, og overforbruket så langt er på kr 600 000. Dette blir avregnet i juli
og januar. Fra juli måned økte beløpet en del. I budsjettet for 2013 er beløpet økt 
med kr 400 000.

o Kjøp av ferievikarer og andre tjenester gir et merforbruk på 1,5 mill.
o Gebyrer, lisenser, drift, service av IT-utstyr og annet vedlikehold har et 

merforbruk på kr 250 000.

1.4 Utviklingsavdelingen

Oversikten for avdelingen:
1.4 Utviklingsavdelingen Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Driftsinntekter -5 861 703 -5 983 453 121 750 861 750

Driftsutgifter 14 675 116 13 432 508 1 242 608 97 608

 Lønn 6 494 533 6 936 191 -441 658 -441 658

 Pensjon 923 113 932 908 -9 795 -9 795

 Varer og tjenester 7 257 471 5 563 409 1 694 062 549 062
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Refusjoner fra stat og fylke kommer ikke før mot slutten av året. Gir en mindreinntekt på 

ca kr 1,3 mill. 
 Merinntekt på sykelønnsrefusjon kr 435 000.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Lønn og pensjon:

o Ubesatte stillinger og liten bruk av ekstrahjelp gir et mindreforbruk på lønn og 
pensjon på kr 450 000.

 Varer og tjenester:
o Driftsavtaler og overføring til private har merforbruk på kr 370 000.
o Det er merforbruk på EDB-utstyr, faste avgifter, gebyrer og lisenser. Utgjør 

omtrent kr 180 000.

1.5 Anleggsdrift

Oversikten for avdelingen er:
1.5 Anleggsdrift Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Driftsinntekter -769 363 -357 699 -411 664 5 336

Driftsutgifter 9 553 925 8 339 718 1 214 207 308 853

 Lønn 3 619 330 3 426 148 193 182 193 182

 Pensjon 551 134 464 226 86 908 86 908

 Varer og tjenester 5 383 461 4 449 344 934 117 28 763
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk
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De viktigste forklaringene på avviket på inntektene er:
 Kr 5000 trenger ingen forklaring da det ikke er noe avvik å snakke om.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Lønn og pensjon:

o Det er merforbruk på lønn og pensjon på ca kr 280 000. Dette skyldes bruk av 
mer folk enn budsjettert, samt noe overtid. 

 Varer og tjenester:
o Avviket på varer og tjenester er ubetydelig, så trenger ingen forklaring.

1.5 Selvkost Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Driftsinntekter -13 927 868 -13 969 296 41 428 41 428

Driftsutgifter 5 510 865 14 349 405 -8 838 540 -384 540
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

Forklaringen på selvkost er stort sett at 

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Det er en mindreinntekt på kommunale avgifter, men samtidig er det kommet mer i 

tilknytningsgebyrer. Dette utgjør det lille avviket på inntektene.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Det kjøres med bremsene på innenfor selvkost, derav det store mindreforbruket.

1.6 Bygg og eiendom

Oversikten for avdelingen er:
1.6 Bygg og eiendom Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Driftsinntekter -2 549 388 -3 524 154 974 767 29 767

Driftsutgifter 19 234 814 17 113 721 2 121 093 1 704 093

 Lønn 9 836 046 8 689 421 1 146 625 1 146 625

 Pensjon 2 382 202 2 033 768 348 434 348 434

 Varer og tjenester 7 016 567 6 390 532 626 035 209 035
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Merinntekt på sykelønnsrefusjon og foreldrepenger på 1,3 mill. 
 Mindreinntekt på husleie på ca kr 1,15 mill. Det jobbes med å få inn disse, så de vil 

komme.
 Det mangler ca kr 180 000 i refusjon fra staten.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Lønn og pensjon:

o Det har vært merforbruk på lønn og pensjon. Dette må sees i sammenheng med 
merinntekten på refusjon av syke- og svangerskapslønn. 
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 Varer og tjenester:
o Det har vært et merforbruk på ca kr 210 000 innenfor postene varer og tjenester.

1.7 Skatt og rammetilskudd

Oversikten er:
1.7 Skatt og rammetilskudd Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Driftsinntekter -208 539 872 -207 109 002 -1 430 870 0

 Skatt på inntekt og formue -64 438 954 -63 290 104 -1 148 850 -1 000 000

 Eiendomsskatt -11 391 412 -11 403 000 11 588 11 588

 Statlige rammetilskudd -119 140 051 -112 564 000 -6 576 051 0

 Inntektsutjevning -11 342 735 -16 473 164 5 130 429 0

 Refusjon merverdiavgift fra 
investeringer -1 906 311 -3 084 224 1 177 913

1 000 000

 Øvrige generelle statstilskudd -320 409 -294 510 -25 899 0

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

Budsjettet er bygget på prognoser for skatteinntekter samt faktisk periodisering av statlige 
tilskudd.  

 Prognosen for skatt på inntekt og formue og inntektsutjevning har tatt utgangspunkt i 
prosentvis skatteinngang for 2010 og 2011.

 Statlige rammetilskudd, herunder innbyggertilskudd, Nord-Norge-tilskudd og skjønnsmidler 
fra Fylkesmannen kommer i 10 terminer, der 8 av 10 terminer er kommet innen 3. kvartal.

 Skatt på inntekt og formue ligger noe over budsjettet. Her ble det i revideringen justert ned 
med kr 700 000.

 Det overføres 40% av MVA fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet. Her forutsettes det 
at investeringene forløper i henhold til planene for at vi skal få inn det som er budsjettert. I 
revideringen ble refusjon mva fra investeringsregnskapet justert ned med kr 600 000. Dette 
fordi fylkesmannen satte alle investeringsprosjektene på vent, samt at Guleng 3 er forsinket.

 Øvrige generelle statstilskudd (rentekompensasjon) har tatt utgangspunkt i prosentvis inntekt 
hver mnd. i 2011 (som er lik 2010).

 Skatter og rammetilskudd er vanskelige å forutsi, og legger vi til grunn at vi får inn det vi 
har budsjettert med vil vi komme godt ut. Derfor er det reelle avviket kr 0.

1.8 Renter og avdrag

1.8 Renter og avdrag Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Driftsinntekter -2 740 161 -6 699 500 3 959 339 3 959 339

 Renteinntekter -2 729 478 -4 033 500 1 304 022 1 304 022

 Utbytte Ymber -10 683 -2 666 000 2 655 317 2 655 317

Driftsutgifter 19 742 175 23 728 576 -3 986 401 -3 986 401

 Renteutgifter 9 480 154 13 877 044 -4 396 890 -4 396 890

 Avdrag 10 262 022 9 851 532 410 490 410 490
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Lavere rente gir lavere renteinntekter enn budsjettert. 
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 Det er signalisert at utbytte fra Ymber AS vil bli redusert eller kanskje ikke vil komme i det 
hele tatt.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er: 
 I og med at renta er så lav betaler vi mindre i renter enn budsjettert. 

Totale lønnsutgifter per 30. juni

Lønn og pensjon utgjør den største andelen av driftsutgiftene. I oversikten nedenfor er alle 
lønnsposter tatt med. Som vi ser er det totalt sett kommet inn mer i refusjoner enn det er 
overforbruk på lønn, noe som er bra.

Pensjonskostnadene har hittil i år vært en del større enn budsjettert. Dette skyldes at det betales 
pensjon for alle vikarer, men størrelsen på premieavviket vil spille en stor rolle ved slutten av 
året. 

Totalt pr 30. juni 2012 Regnskap Budsjett Avvik
Sum alle lønnsposter 189 418 310,73 179 658 541,00 9 759 769,73

Refusjoner sykepenger -12 330 747,05 -2 052 000,00 -10 278 747,05

Sum alle lønnsposter inkl. refusjoner 177 087 563,68 177 606 541,00 -518 977,32

Pensjon 31 344 339,42 30 459 508,00 884 831,42
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

Totale kostnader varer og tjenester per 30. juni

Varer og tjenester totalt sett har et overforbruk på nesten kr 4,6 mill. Avvikene er forklart i detalj 
under hver sektor. I denne oversikten er VAR holdt utenfor da det er et eget regnskap på det.

Totalt pr 30. juni 2012 Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik
Sum alle varer og tjenester 74 053 362 69 865 932 4 187 430 1 068 594

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

Nordreisa kommunes totale avvik per 30. september 2012

Avvik
Driftsinntekter -5 314 549

Driftsutgifter 8 008 891

Total 2 694 342
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

Vurdering

Som vi ser av tabellen over er det et totalt avvik på kr 2,7 mill. per 30. september 2012.

Sektor for administrasjon ligger godt an. Etterbetalingen av ressurskrevende tjenester for 2011 
på kr 2,48 mill ble inntektsført under udisponerte bevilgninger, noe som gir et godt resultat for 
sektor 1.1. Det ser også ut til at flyktningetjenesten skal gå i null.
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For sektor for levekår ser det vanskelig ut. Av det totale overforbruket på lønn skyldes 75 % 
Storslett og Moan skole. Her har ikke igangsatte tiltak gitt den effekten man ønsket. Dersom vi 
trekker i fra deres andel av refusjon av syke- og svangerskapspenger har de et overforbruk på kr 
3,6 mill. Som vi ser av tabellen for totale lønnskostnader er det totalt sett i kommunen kommet 
mer i refusjoner enn det som er brukt mer på lønn.

Sektor for helse og sosial ligger over budsjett. Både nye brukere og samhandlingsreformen gjør 
at vi i år vil ha et merforbruk, men samtidig er det knyttet inntekter til dette, slik at totalen ved 
årsslutt er usikker.

Utviklingsavdelingen ligger med et overforbruk så langt. Dette skyldes at refusjon fra både 
staten og fylket ikke er kommet enda. Her vet vi fra tidligere år at de har god kontroll og at 
overforbruket jevner seg ut i løpet av årets siste måneder.

Anleggsdrift har et overforbruk på lønn og pensjon. Som forklart under sektoren er dette på 
grunn av overtid og flere folk enn budsjettert.

Teknisk avdeling har et merforbruk på lønn, men samtidig en merinntekt på sykelønnsrefusjon. I 
tillegg mangler det innbetaling av husleie for andre halvår fra både NAV, Tannhelsetjenesten og 
andre som leier hus av kommunen. Det ser ut for at sektoren vil gå i balanse for 2012.

Skatter og rammetilskudd er vanskelig å framskrive, og så langt ligger vi over budsjett på noen 
områder. Tidligere års erfaringer viser at dersom vi har merinntekt på skatt på inntekt og formue 
vil inntektsutjevningen justeres slik at totalen blir lik budsjettet. Derfor er avviket satt til null på 
sektor 1.7.

Renter og avdrag har etter 3. kvartal mindreforbruk på kostnader og mindreinntekt på inntektene 
som gjør at avviket totalt er veldig lite. Her vet vi at vi har forfall på renter og avdrag både i 
oktober, november og desember, men også at renta vil holde seg lav ut året. Totalt sett ser det ut 
for at vi får et mindreforbruk ved årsslutt på grunn av den lave renta, men tar man med utbytte 
fra Ymber vil dette trolig jevne seg ut.  

Det ser ut som kommunen har kontroll på inntekter og utgifter. Det er fortsatt noen enheter som 
sliter. Storslett og Moan skole, Leirbukt barnehage og barnevernet er som sist av disse, men som 
sagt kommer det en inntekt på barnevernet. På skolene og barnehagen har det vært møter og nye 
tiltak skal prøves for å unngå ytterligere overskridelser.

Totalt sett vil både selvkost, pensjon og refusjon for ressurskrevende tjenester spille inn ved 
årsslutt. Til nå ligger selvkost an til å gå med overskudd. Dette er fordi man ønsker å bygge opp 
en buffer nå mens det er lav rente, og man kjører med bremsene på for å få så mye overskudd 
som mulig. Det skal settes av kr 1,38 mill til vann og avløpsfond i 2012 dersom alt går som 
planlagt. Pensjon blir avregnet og gjort opp ved årsslutt. Etter dette vil vi se hva kommunens 
endelige pensjonskostnader blir. Dette kan slå både positivt og negativt ut for årsresultatet. 
Refusjon for ressurskrevende tjenester er noe usikker, og i 2011 fikk vi ca kr 15 mill. Det er 
budsjettert med kr 13 mill i 2012, men antall brukere, innslagspunktet og den nye måten å regne 
på fra i fjor spiller inn på hva vi får.
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Arkivsaknr:       2012/4501-2

Arkiv:                232

Saksbehandler:  Rita Toresen

Dato:                 12.11.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
47/12 Nordreisa formannskap 29.11.2012

Nordreisa kommunestyre

Forskuddsvedtak for 2013 - Formues-, inntekts- og eiendomsskatt

Henvisning til lovverk:
 Lov om skatt av formue og inntekt av 26.mars 1999
 Lov om eigedomsskatt til kommunane av 6.juni 1975

Rådmannens innstilling

 Ved ligning for 2013 skal det i Nordreisa kommune nyttes høyeste skattøre for inntekt 
og formue ut fra vedtak som Stortinget fatter etter skatteloven § 15

 Ved utskrivning av eiendomsskatt for 2013 nyttes en generell sats på 7 ‰. For boliger 
nyttes en sats på 7 ‰. Dette jmf eiendomsskatteloven § 13.

Saksopplysninger

Etter skatteloven § 15-3 skal kommunene vedta skattesatser for påfølgende år innen 
1.november. Samme lovparagraf gir departementet anledning til å forlenge fristen. 
Skattedirektoratet har hvert år siden 1976 foretatt en generell fristforlengelse til 20.desember, 
eller til den nærmeste påfølgende virkedag dersom 20.desember er helligdag. Fra 1978 har det 
også vært bestemt at når vedtak ikke er truffet innen fristen, skal vedtaket fra foregående år 
legges til grunn. 

I henhold til Lov om skatt av formue og inntekt § 15, skal Stortinget vedta hvor stor den 
kommunale skattøren skal være. Vedtaket skal ved intervaller angi minimums- og 
maksimumssatser for inntektsskatt for kommuner og fylkeskommuner. 
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Vurdering

Fylkesmannen anbefaler for kommunene, for å gardere seg mot eventuelle endringer, å bruke et 
standardformular i sine vedtak: ”Skattøren fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til 
Stortingets vedtak”.

Ved ligning for 2013 er det i Nordreisa kommune benyttet høyeste skattøre for både inntekt og 
formue og eiendomsskatt med en generell sats på 7 ‰ og likelydende sats på boliger. 

Ettersom Nordreisa kommune har innført eiendomsskatt, skal det etter Eigedomsskatteloven 
gjøres et formelt vedtak om hvor høy satsen skal være. 
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Arkivsaknr:       2012/4501-1

Arkiv:                232

Saksbehandler:  Rita Toresen

Dato:                 31.10.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
48/12 Nordreisa formannskap 29.11.2012

Nordreisa kommunestyre

Eiendomsskatt 2013 - Nordreisa kommune

Henvisning til lovverk:
 Eigedomsskattelova av 06.juni 1975

Rådmannens innstilling

 For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jmf 
eiendomsskatteloven (esktl) §3 første ledd bokstav a. 

 Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2013 er vedtatt i forbindelse med 
budsjettbehandlingen for 2013. 

 Takstvedtekter for eiendomsskatt i Nordreisa kommune vedtatt i kommunestyret 
20.12.2012 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2013, jmf esktl §10.

 Utskrivning av eiendomsskatt for skatteåret 2013 er basert på takster fastsatt ved siste 
alminnelige taksering gjennomført i 2009.

 Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer, jmf esktl §25 første ledd. Den skrives ut og 
kreves inn sammen med øvrige kommunale avgifter.

 For eiendommer med flere eiere anses det tilstrekkelig at eiendomsskatteseddel og 
faktura sendes til en av eierne som da blir ansvarlig på vegne av alle. Med mindre eierne 
selv gir beskjed om en kontaktperson gis eiendomsskattekontoret fullmakt til å velge ut 
kontaktperson. 

 Følgende er fritatt for eiendomsskatt:
o Eiendommer, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et 

fylke eller staten, jmf esktl §5.
o Bygninger med offentlig vernestatus, jmf esktl §7b.

 5 bygninger på Havnnes på gnr 80, bnr 1. 
 ”Butikken” på Havnnes på gnr 80, bnr 1.

o Eiendom som blir drevet som gårdsbruk eller skogbruk. Fritaket gjelder bare 
jordeiendommer og bygninger/innretninger som er nødvendig for å drive 
gårdsbruk/skogbruk. Våningshus på eiendommen skal skattlegges, jmf esktl §7.

 I tråd med eiendomsskatteloven §7  gis følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt:
o Eiendommer eiet av Stiftelsen NYBO.
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o Eiendommer eiet av Nordreisa ASVO.
o Eiendommer eiet av Nordtro.
o Eiendommer eiet av idrettslag og andre frivillige organisasjoner.
o Eiendommer eiet av grendelag.
o Eiendommer eiet av Nordreisa menighetsråd.
o Eiendommer som brukes til samfunnshus, grendehus og bedehus.
o Eiendommer som brukes av private skoler og barnehager.
o Gnr 15, bnr 3 bolighus ”Krone”, 1 bygning.
o Gnr 43, bnr 78 spesialområde gammelt bolighus Blomstereng, 1 bygning. 
o Gnr 79, bnr 29 Spåkenes, 1 bygning.

Saksopplysninger

Nordreisa kommune vedtok 27.08.87 under sak 132/87 – innføring av eiendomsskatt på verker 
og bruk. Nordreisa kommune hadde da den oppfatning at det ikke fantes områder som var 
utbygd på bymessig vis. Satsene til eiendomsskatten blir i K-sak 126/95 satt til 7 promille. 

Nordreisa kommune vedtok 13.06.96 under sak 51/96 – innføring av eiendomsskatt på obliger i 
tettbygd strøk i Storslett/Sørkjosen. Dette var en utvidelse av eiendomsskatten som allerede var 
innført i kommunen. Dette ble gjort for å opprettholde tjenestetilbudene og som en del av 
kommunens forlik med Statsnett. Statsnett hevdet at Nordreisa kommune måtte innføre 
eiendomsskatt på tettsted utbygd på bymessig vis dersom det skulle være eiendomsskatt på 
verker og bruk. Formannskapet klargjorde 27.08.98 under sak 59/98 grensene for eiendomsskatt 
i tettstedene Storslett/Sørkjosen. 

Kommunestyret vedtok 20.12.08 under sak 46/07 å skrive ut eiendomsskatt på verket og bruk, 
innbefattet foretningsbygg i Nordreisa kommune. Senere ble det i sak 75/08 vedtatt at dette kun 
skal gjelde verket og bruk. I K-sak 76/08 og 94/08 vedtok kommunestyret at det ikke skulle 
skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen. 

Kommunestyret vedtok i sak 35/09 at Nordreisa kommune skal starte arbeidet med taksering av 
eiendommer i Nordreisa kommune med tanke på mulig eiendomsskatt i 2010. I K-sak 54/09 
vedtok kommunestyret at innføring av eiendomsskatt skulle utsettes til desembermøtet. 
Kommunestyret vedtok i sak 71/09 at Nordreisa kommune skriver ut eiendomsskatt for alle 
eiendommer i Nordreisa kommune. 

Statsbudsjettet for 2013 gav Nordreisa kommune i utgangspunktet en realvekst på 2,6 % noe 
som ikke er tilstrekkelig til å dekke lønnsvekst, pensjonsvekst og prisvekst. Dette medfører at 
Nordreisa kommune får en realnedgang. Eiendomsskatten for 2013 utgjør 15,5 mill kroner, 
herav 13,2 mill kroner for boliger og 2,3 mill kroner for verker og bruk.  

Selv om eiendomsskatt innføres i hele kommunen, er det fritak for følgende:
 Statlige eiendommer
 Lufthavner
 Kirker og helseforetak
 Kommunale eiendommer
 Eiendommer som har offentlig vernestatus
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Kommunestyret kan gi fritak for bygninger av verneverdi, som ikke har fått offentlig vernestatus 
(fra Riksantikvaren og Sameting). Dette kan kommunestyret, jmf eiendomsskatteloven §7, gi for 
ett år om gangen. Vedtak om fritak som allerede er fattet av kommunestyret innarbeides i 
oversikten over bygninger som er fritas etter vedtak i denne sak.

Kommunestyret kan også fastsette ulike satse for:
 Boligdelen av eiendommen
 Eiendommer
 Husløse eiendommer
 Bygninger og grunn
 Avgrensede områder av kommunen
 Verker og bruk

Det er ikke mulig å tilpasse skattesatsene etter andre kriterier, for eksempel størrelse på inntekt 
og formue. Det er gjennomført taksering i hele kommunen. 

Vurdering

Nordreisa kommune er i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Eiendomsskatt vil gi 
kommunen bedre likviditet og mulighet til å oppfylle forpliktende plan for nedbetaling av 
tidligere års underskudd. Rådmannens vurdering er at det ikke er mulig å redusere driftsnivået 
tilsvarende inntektene fra eiendomsskatt med virkning i 2013.

Kommunen bør fortsette prosessene med å redusere driftsnivået. Med utgangspunkt i 
statsbudsjettet for 2013 er behovet for å redusere driftsnivået på ca 15 mill kroner. 
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/2441-8

Arkiv:                150

Saksbehandler:  Rita Toresen

Dato:                 30.10.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
17/12 Nordreisa oppvekstutvalg 06.11.2012
55/12 Nordreisa driftsutvalg 08.11.2012
4/12 Nordreisa rådet for funksjonshemmede 14.11.2012
8/12 Nordreisa eldreråd 14.11.2012
20/12 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 16.11.2012
28/12 Nordreisa nærings- og kulturutvalg 22.11.2012

Nordreisa administrasjonsutvalg 03.12.2012
49/12 Nordreisa formannskap 29.11.2012

Nordreisa kommunestyre
56/12 Nordreisa driftsutvalg 27.11.2012

Budsjett 2013

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Økonomiinfo 2/2012 - Fylkesmannen i Troms
2 Fordeling av skjønnsmidler - Fylkesmannen i Troms
3 Prognosemodell KS - budsjett 2103

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 16.11.2012 

Behandling:

Terje Olsen (H) fremmet følgende tilleggs forslag:
Uttalelse til budsjett 2013:
Helse- og omsorgsutvalget er bekymret for at det foreslåtte budsjett for 2013 vil få negative 
konsekvenser for tjenestetilbudet i helse- og omsorgssektoren. Hvis det fremsatte 
budsjettforslaget blir vedtatt, må utvalget komme tilbake til konkrete nedskjeringstiltak i 
starten av 2013 slik at budsjettet kan holdes. 

Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra Terje Olsen (H) enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Følgende rammer foreslås vedtatt for budsjett 2013:

   Utgift    Inntekt

1 Sektor for administrasjon   32 600 512     -8 105 693
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2 Sektor for levekår 109 232 918   -14 917 950

3 Sektor for helse og sosial 152 833 136   -50 283 014

4 Utviklingsavdelingen   20 049 355   -10 136 876

5 Anleggsdrift   30 326 442   -19 642 660

6 Bygg og eiendom   23 357 740     -5 098 872

7 Skatter og rammetilskudd    0 -277 839 299

8 Renter, avdrag og avsetninger   39 319 261   -21 695 000

Sum ramme for 2013 407 719 364 -407 719 364

4 % kutt på kontoene 11, 12, 13 og 14 på tilsammen kr. 1 550 000 for alle sektorene er lagt 

som fellespost under sektor 1. Denne fordeles som følger:

Sektor for administrasjon kr. 190 000

Sektor for levekår kr. 500 000

Sektor for helse og sosial kr. 415 000

Utviklingsavdelingen kr. 150 000

Sektor for anleggsdrift kr. 200 000

Sektor for bygg og eiendom kr.   95 000

Til sammen kr.     1 550 000

Uttalelse til budsjett 2013:
Helse- og omsorgsutvalget er bekymret for at det foreslåtte budsjett for 2013 vil få negative 
konsekvenser for tjenestetilbudet i helse- og omsorgssektoren. Hvis det fremsatte 
budsjettforslaget blir vedtatt, må utvalget komme tilbake til konkrete nedskjeringstiltak i 
starten av 2013 slik at budsjettet kan holdes.

Saksprotokoll i Nordreisa eldreråd - 14.11.2012 

Behandling:

Vedtak:
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Saksprotokoll i Nordreisa rådet for funksjonshemmede - 14.11.2012 

Behandling:

Harry Kristiansen fremmet følgende forslag:
Budsjett 2013 tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Budsjett 2013 tas til orientering.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 08.11.2012 

Behandling:

Driftsutvalget fremmet følgende forslag:
Aksjeutbytte tas ut av budsjettet og settes på kommunalt næringsfond.
Saken utsettes.

Driftsutvalgets forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Aksjeutbytte tas ut av budsjettet og settes på kommunalt næringsfond.
Saken utsettes.

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekstutvalg - 06.11.2012 

Behandling:

Oppvekstutvalget fremmet følgende tilleggsforslag: 

Oppvekstutvalget tar rådmannens budsjettforslag for 2013 til orientering. 

Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Følgende rammer foreslås vedtatt for budsjett 2013:

                                                                                   Utgift                     Inntekt

1 Sektor for administrasjon                                      32 600 512   -8 105 693
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2 Sektor for levekår                                                  109 232 918           -14 917 950

3 Sektor for helse og sosial                                      152 833 136             -50 283 014

4 Utviklingsavdelingen                                              20 049 355            -10 136 876

5 Anleggsdrift                                                              30 326 442            -19 642 660

6 Bygg og eiendom                                               23 357 740               -5 098 872

7 Skatter og rammetilskudd                                                       0         -277 839 299

8 Renter, avdrag og avsetninger                              39 319 261              -21 695 000

Sum ramme for 2013                                                407 719 364            -407 719 364

4 % kutt på kontoene 11, 12, 13 og 14 på tilsammen kr. 1 550 000 for alle sektorene er lagt 

som fellespost under sektor 1. Denne fordeles som følger:

Sektor for administrasjon                                         kr.       190 000

Sektor for levekår                                                     kr.       500 000

Sektor for helse og sosial                                         kr.       415 000

Utviklingsavdelingen                                               kr.       150 000

Sektor for anleggsdrift                                             kr.       200 000

Sektor for bygg og eiendom                                    kr.       95 000

Til sammen                                                               kr.    1 550 000

Oppvekstutvalget tar rådmannens budsjettforslag for 2013 til orientering.

Rådmannens innstilling

Følgende rammer foreslås vedtatt for budsjett 2013:

   Utgift    Inntekt

1 Sektor for administrasjon   32 600 512     -8 105 693

2 Sektor for levekår 109 232 918   -14 917 950

3 Sektor for helse og sosial 152 833 136   -50 283 014

4 Utviklingsavdelingen   20 049 355   -10 136 876

5 Anleggsdrift   30 326 442   -19 642 660

6 Bygg og eiendom   23 357 740     -5 098 872

7 Skatter og rammetilskudd    0 -277 839 299

8 Renter, avdrag og avsetninger   39 319 261   -21 695 000

Sum ramme for 2013 407 719 364 -407 719 364
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4 % kutt på kontoene 11, 12, 13 og 14 på tilsammen kr. 1 550 000 for alle sektorene er lagt 

som fellespost under sektor 1. Denne fordeles som følger:

Sektor for administrasjon kr. 190 000

Sektor for levekår kr. 500 000

Sektor for helse og sosial kr. 415 000

Utviklingsavdelingen kr. 150 000

Sektor for anleggsdrift kr. 200 000

Sektor for bygg og eiendom kr.   95 000

Til sammen kr.     1 550 000

Saksopplysninger

Statsbudsjettet for 2013 legger opp til nominell vekst i kommunesektorens frie inntekter på 

4,1 prosent. Kommunene i Troms anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene 

på 3,6 prosent. I Nordreisa kommune anslås veksten til å være 2,6 prosent. Veksten av de frie 

midlene skal dekke merutgifter knyttet til blant annet befolkningsutvikling og 

pensjonsutfordringene. Den kommunale deflatoren for 2013 er på 3,3 prosent, der 

lønnsveksten anslås til 4 prosent (2/3 av deflatoren) og prisveksten anslås til 1,9 prosent. 

Statsbudsjettet for 2013 inneholder følgende økonomiske endringer

 Nominell videreføring av foreldrebetaling.

 Omlegging av kontantstøtteordrningen som kan medføre økt behov for 

barnehageplasser.

 Opptrapping av tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

 Valgfag på 8. og 9.trinn.

 Kulturskoletilbud for 1-4 trinn i skolefritidsordning.

 Uttrekk i rammetilskuddet i forbindelse med frigjorte midler til utbygging av tilbud 

om øyeblikkelig hjelp.
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 Øvrige forhold

o Stimuleringstilskudd for etablering av dagtilbud til mennesker med demens. 

Nødvendig opptrapping av årsverk knyttet til dagaktivitetsplassene er dekket 

innenfor veksten i frie midler. 

o Investeringstilskudd til bygging og fornying av heldøgns omsorgsplasser 

o Endring i finansiering – innlemming av tilskudd til kommunalt rusarbeid i 

rammetilskuddet. 

o Samhandlingsreformen – Midlene ligger i rammetilskuddet og er prisjustert. 

Øvrig igjen endring for Nordreisa kommune sin del.

o Kompensasjonsgraden for ressurskrevende brukere videreføres på 80 prosent 

og innslagspunktet prisjusteres til kr 975 000.

o Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg.

o Forslag om å styrke det kommunale barnevernet. Kommunene skal kunne søke 

om midler til stillinger, kompetansetiltak og etablering av interkommunalt 

samarbeid. Fylkesmannembetene behandler søknadene. 

Rådmannens forslag til budsjett 2013 har følgende generelle merknader:

 Budsjett tar utgangspunkt i rammene for 2012.

 Alle innspill fra enhetene er tatt med i oversikten, og noen av tiltakene er tatt med i 

rådmannens budsjettforslag. 

 Forpliktende plan for nedbetaling av tidligere års underskudd er som følger:

Undersk. Opprinn. Rest 2013 2014 Sum

2008 8 094 536 7 335 315 5 105 140 2 230 175 7 335 315

2009 4 346 893 4 346 893   759 221 3 587 672 4 346 893

2010 5 332 559 3 555 040 1 777 519 1 777 521 3 555 040

Sum 17 773 988 15 237 248 7 641 880 7 595 368 15 237 248

 Lønn og pensjon er de største komponentene i budsjettet. 

 Rentebanen til styringsrenten fra Norges bank er lagt til grunn ved beregning av renter 

og avdrag. Lånerenten er lagt til 0,7 prosentpoeng over styringsrenten. 
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 I budsjettforslaget er det tatt hensyn til alle lån vi har, samt kalkulatoriske utgifter til 

vann og avløp. 

 Flere tiltak, som både er nødvendig og faglig godt argumentert, er ikke tatt med i 

budsjettforslaget av økonomiske årsaker. 

 Budsjettforslaget inneholder svært få økninger i bemanning, bortsett fra en 50 % 

stilling som koordinator som ved en feil falt ut i 2012 budsjettet for sektor 3.

 Budsjettforslaget inneholder flere kutt i spesialpedagogiske tiltak, 50 % kutt på 

Sonjatun kjøkken. I tillegg holdes 6 stillinger vakant; 1 vakanse innen sektor 1 

Administrasjon, 3 vakanse innen sektor 3 Helse og Omsorg og 2 vakanser innen sektor 

6 Bygg og anlegg. 

Kommentarer til sektor 1 Administrasjon

    Utgift    Inntekt

Ramme for 2012 33 497 099 -6 180 593

Endringer i budsjett 2013

Konsekvensjustert budsjett     -598 524

Sum tiltak     -298 063 - 1 925 100

Ramme 2013 32 600 512 -8 105 693

 Konsekvensjustert budsjett

o Lønn-, pensjon- og prisvekst.

o Utgiften til lønnsoppgjøret for 2013 er antatt til 4 prosent.

o Introduksjonsstønaden er videreført med kr. 1 500 000 fra revideringen av 

budsjett 2012.

 Tiltak

o Prisjusteringen av konsekvensjustert budsjett kuttes og gir en redusert utgift på 

kr. 356 000.

o Budsjettet til Interkommunalt innkjøpssjef økes med kr 37 063.

o Det settes inn 4 % kutt på kontoene 11, 12, 13 og 14 med unntak av strøm, 

forsikring, husleie, pensjon, overføringer og leasingpostene. Dette gir en 

samlet reduksjon på kr. 1 550 000 for alle sektorene.
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o Samlet holdes en stilling vakant på sektor for administrasjon, utgjør kr. 

500 000.

o Drift- og serviceavtaler IKT økes med kr. 178 000.

o Kontingenter på kr. 150 000 på felles kontordrift reduseres i tråd med forbruk i 

regnskap.

o For å få ned forbruket av papir, utgiftene og arbeidet knyttet til kopiering er det 

ønskelig å gå over til lesebrett. Nettbrett til driftsutvalgsmedlemmene vil gi lik 

besparelse som utgiften ved innkjøp. 

o Ordningen av hjemme-PC til ansatte avsluttes da det ikke er flere ansatte som 

har denne ordringen. Det gir en utgift på kr. 49 447.

o Kontrollutvalget ønsker et eget budsjett. Det gir ingen økt utgift og er kun 

flytting mellom ansvar innenfor sektoren.

o Revisjonshonoraret til KomRev Nord IKS økes i tråd med betalingen, kr. 

30 000.

o Integreringstilskuddet for flytninger økes med kr. 2 245 100 i tråd med antall 

flyktninger i kommunen, noe som også gir en økt kostnad med kr. 1 927 427.

o Tilskuddet til Nord-Troms Regionsråd øker med kr. 81 000.

o Kirkelig administrasjon økes med kr. 100 000 i tråd med lønns- og 

pensjonsutgiftene. I tillegg legges det inn kr. 70 000 til vedlikehold av 

Nordreisa kirke. Behovet er beregnet til kr. 100 000.

o Det foreslås at Nordreisa kommune melder seg ut av Tornedalsrådet, noe som 

vil gi en besparelse på kr. 88 000.

Kommentarer til sektor 2 Levekår

    Utgift    Inntekt

Ramme for 2012 104 881 306 -13 465 664

Endringer i budsjett 2013

Konsekvensjustert budsjett    7 695 852      -327 100

Sum tiltak -3 344 240   -1 125 186

Ramme 2013 109 232 918 -14 917 950
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 Konsekvensjustert budsjett

o Lønn-, pensjon- og prisvekst

o Helårseffekten ved Oksfjord skole er lagt inn med kr. 2,2 millioner.

o Helårseffekten ved ny avdeling ved Leirbukt barnehage er lagt inn i 

konsekvensjustert budsjett, jmf revideringen av budsjettet.

o Overtid på felles barnehage er fjernet, kr. 61 000.

o På Sørkjosen barnehage og Høgegga barnehage er inntekten og utgiften ved 

kostpenger justert i forhold til forbruk.

o Økning i tilskudd til private barnehager videreføres med kr. 1 200 000 jmf 

revideringen av budsjett.

o Valgfag ved 9.klasse er tatt med i konsekvensjustert budsjett og utgjør kr. 

194 557.

 Tiltak:

o Prisjusteringen av konsekvensjustert budsjett kuttes og gir en redusert utgift på 

kr. 524 000.

o Inntekter refusjoner på familiesenteret fjernes med kr. 353 000 i tråd med 

regnskapet.

o Økte inntekter på sykelønnsrefusjoner på Moan skole, Storslett skole, Storslett 

barnehage og Sonjatun barnehage gir til sammen kr. 850 000.

o Moan skole har økt refusjoner fra andre kommuner på kr. 274 000. Gjelder 

1.halvår 2013.

o Moan SFO mottar refusjon fra andre kommuner på kr. 73 000. Gjelder 1.halvår 

2013.

o Reduksjon i spes.ped Moan skole på grunn av overflytting til Storslett skole. 

Utgjør kr. 472 000 med helårsvirkning. 

o Posten til andre kommuner på felles skole reduseres i tråd med regnskapet, og 

utgjør kr. 200 000 i redusert utgift.

o I opprinnelig budsjett for 2012 ble det lagt inn kr. 500 000 til tidlig innsats. 

Denne foreslås kuttes. 

o Fritt skolemateriell på felles skole reduseres med kr. 200 000.

o Det blir færre elever på mellomtrinnet på Rotsundelv skole for neste skoleår. 

Det kuttes en stilling med 5/12 dels virkning.

o Det vil bli reduksjon i spes.ped på Rotsundelv skole som følge av overgang til 

Storslett skole, kr. 160 000. 

Side 67



o Det kuttes i spes.ped på Storslett skole pga overgang til videregående skole, 

utgjør kr. 775 500.

o Det kuttes en 17 % stilling på Storslett skole, utgjør kr. 43 000 med 

helårsvirkning.

o Brukerbetalingen på Oksfjord skole reduseres med kr. 65 314 for å samsvare 

med regnskapet.

o Mellomtrinnet på Oksfjord skole foreslås nedlagt som følge av for få elever. 

Gir en redusert kostnad på kr. 279 000.

o PPT har behov for en økning i sine budsjetter på kr. 199 000 (Nordreisa sin 

andel). Det foreslås en økning på kr. 150 000.

o Reduksjon i oppholdsbetaling på barnehagene utgjør tilsammen kr. 216 000. Er 

fordelt som følger: Storslett barnehage kr. 26 000, Sørkjosen barnehage kr. 

19 000, Sonjatun barnehage kr. 120 000, Høgegga barnehage kr. 51 000. 

o Inntekter på skyss økes med kr. 6 200 på Sørkjosen barnehage, som er i tråd 

med regnskapet.

o Økte inntekter fra staten for Samisk avdeling på Sonjatun barnehage med kr. 

30 000.

o Leirbukt barnehage trenger internettilgang til hus 3 og 5, og budsjettet økes 

derfor med kr. 15 000.

o Husleie for Leirbukt barnehage er høyere enn budsjettert og økes med kr. 

389 591.

o Lønn ferievikarer for Leirbukt barnehage økes med kr. 30 000.

o Leirbukt barnehage ble innvilget kr. 100 000 til kjøp av inventar og utstyr i 

vedtaket for helårseffekten av åpningen av ny avdeling, og hadde i tillegg kr. 

25 000 fra før. Denne foreslås redusert med kr. 75 000. Budsjettet vil da bli kr. 

50 000.

o Barnevernet får økt refusjoner som vertskommunefunksjon, kr. 86 300.

o Økning i fosterhjemslønn med kr. 1 266 000 på grunn av nye plasseringer i 

2012.

o Bruken av konsulenttjenester reduseres som følge av full bemanning i 

barnevernet. Utgjør kr. 776 000.

o Utgiftsdekning fosterhjem økes med kr. 253 600 i tråd med behov.

o Økte inntekter på Voksenopplæringen som følge av fast økt bosetning, utgjør 

kr. 440 000.
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o Det er behov for økning på kr 43 000 i skoleskyss voksenopplæringen.

o Tilskuddet på kr. 1 275 931 til Knerten barnehage utgår da barnehagen er lagt 

ned.

Kommentarer til sektor 3 Helse og omsorg

    Utgift    Inntekt

Ramme for 2012 147 086 133 -44 705 014

Endringer i budsjett 2013

Konsekvensjustert budsjett    2 088 979    -1 117 000

Sum tiltak    3 658 044    -4 461 000

Ramme 2013 152 833 136 -50 283 014

 Konsekvensjustert budsjett

o Lønns-, pensjon- og prisvekst

o Det er foretatt reforhandling av avtalen med legene og det er derfor lagt inn kr. 

250 000 ekstra i faste tillegg og driftsavtaler.

o Det er foretatt budsjettregulering i tråd med kjøp av private omsorgstjenester. 

Vedtatt i kommunestyret i 2012.

o Ressurskrevende tjenester er videreført med kr. 1 777 000 jmf revideringen av 

budsjett.

o Prosjektet Kvinner og rus er avsluttet og budsjettet er derfor satt til kr. 0.

 Tiltak

o Prisjusteringen av konsekvensjustert budsjett kuttes og gir en redusert utgift på 

kr. 623 000.

o Det holdes 3 stilling vakant i sektor for helse og omsorg, utgjør kr. 1 280 000.

o Etablering av barnebolig utgjør kr 2 340 000. Beløpet er justert ned som følge 

av refusjon for ressurskrevende tjenester. 

o Det er behov for en 100 % koordinator for brukere med langvarige behov, jmf 

den nye helseloven og omsorgsloven. Stillingen er per nå 50 % og midlene har 

vært på familiesenteret sitt budsjett. Stillingen falt ut i 2012 budsjettet. 
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o Som er følge av omorganiseringen fra 2 til 3 nivå innen helse og omsorg ble 

der planlagt at virksomhetslederstillingene skulle være 100 % administrative.

Da det ikke er friske midler må man gjøre dette innenfor sektor 3. 

o Husleie på Guleng justeres i tråd med utgiften og utgjør kr. 107 076.

o Det foretas indeksregulering av tjenester fra ASVO med kr. 9 000.

o Kantinen på Sonjatun legges ned i 2013, og utgjør en besparelse i ressurser på 

kr. 200 000. Kostnaden med matvarer reduseres med kr. 50 000.

o Økning i ressurskrevende tjenester reguleres med kr. 500 000 jmf lønnsvekst 

og økt behov. 

o Nordreisa kommune har i rammen blitt trukket for øyeblikkelig hjelp 

døgnopphold, og mottar denne fra UNN i stede. Går mot hverandre med kr. 

548 500.

o Avtalen om jordmortjenester reforhandles og gir en økt inntekt på kr. 110 000.

o Inntekter fra VOX (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) som følge av 

3+3 turnus utgjør kr. 831 000.

o Kommunen har svært få sosiale lån og avdragene reduseres med kr. 70 000.

o Nedjustering av refusjon på kr. 370 000 fra staten på økonomisk sosialhjelp. 

Justeres i samsvar med regnskap.

o Kvalifiseringsstønaden økes med kr. 200 000.

o Økt sykelønnsrefusjoner på helsesektoren utgjør kr. 900 000.

Kommentarer til sektor 4 Utviklingsavdelingen

    Utgift    Inntekt

Ramme for 2012 18 155 428   -7 729 830

Endringer i budsjett 2013

Konsekvensjustert budsjett     -654 373        -62 874

Sum tiltak   2 548 300   -2 344 172

Ramme 2013 20 049 355 -10 136 876

 Konsekvensjustert budsjett

o Lønns-, pensjon- og prisvekst.

o Noen flyttinger mellom konto og sammenslåing av ansvar for å ha bedre 

oversikt.
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 Tiltak

o Prisjusteringen av konsekvensjustert budsjett kuttes og gir en redusert utgift på 

kr. 138 000.

o Økning/regulering kvenkultursenter og interkommunal skogbrukssjef kr. 

15 000.

o Gebyrene i kulturskolen er foreslått økt og utgjør kr. 30 000.

o Opprettelse av interkommunal plankontor der Nordreisa kommune er 

vertskommune. Kommunen sin andel av plankontoret er kr 615 655.

o Nullstilling av ansvaret kommuneplan, da arbeidet legges til plankontoret.

o Midlene til BUK (Barn og ungsdoms kommunestyret) på kr 100 000 foreslås 

ikke videreført av økonomiske grunner. Øvrige kulturtilbud til barn og ungdom 

i budsjettet er uberørt.  

Kommentarer til sektor 5 Anleggsdrift

    Utgift    Inntekt

Ramme for 2012 31 713 895   -19 966 660

Endringer i budsjett 2013

Konsekvensjustert budsjett     -899 453        -474 000

Sum tiltak     -488 000        -150 000

Ramme 2013 30 326 442   -19 642 660

 Konsekvensjustert budsjett

o Lønns-, pensjon- og prisvekst.

o Budsjettet innenfor VAR område er justert i henhold til kommunale gebyrer 

vedtatt i formannskapet 1.november.

o Innenfor selvkost er en 100 % stilling med i konsekvensjustert budsjett, jmf 

KST 33/12.

o Innenfor kommunale veier er en 100 % stilling er med i konsekvensjustert 

budsjettet, jmf KST 16/12.

o Utgiften på konsesjonskraft er flyttet til sektor 6 ettersom denne må sees i 

sammenheng med strømprisene. 
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 Tiltak

o Prisjusteringen av konsekvensjustert budsjett kuttes og gir en redusert utgift på 

kr. 224 000.

o Økning i kontraktene som følge av anbud på brøyting med kr. 36 000. I tillegg 

har kommunen overtatt en rode selv og kostnadene ved stillingen er lagt inn i 

konsekvensjustert budsjett.

o Det foreslås kutt i veilys med kr. 300 000.

o Innenfor brannvern er det forslag om salg til andre kommuner innenfor feiing 

og tilsyn. Utgjør økt inntekt med kr. 150 000.

Kommentarer til sektor 6 Bygg og eiendom

    Utgift    Inntekt

Ramme for 2012 23 158 028   -4 698 872

Endringer i budsjett 2013

Konsekvensjustert budsjett    1 122 655                  0

Sum tiltak      -922 943      -400 000

Ramme 2013 23 357 740   -5 098 872

 Konsekvensjustert budsjett

o Lønns-, pensjon- og prisvekst.

o Budsjettet til renhold jmf vedtak ved åpning av ny avdeling i Leirbukt 

barnehage.

o Utgiften på konsesjonskraft er flyttet fra sektor 5 ettersom denne må sees i 

sammenheng med strømprisene. 

 Tiltak

o Prisjusteringen av konsekvensjustert budsjett kuttes og gir en redusert utgift på 

kr. 165 000.

o Forsikringene øker med kr. 29 900 jmf avtaler.

o Økning i utgifter som følge av ny barnehageavdeling i Leirbukt. Behovet er kr. 

168 957 men det foreslås at budsjettet økes med kr. 68 957.

o Økt sykelønnsrefusjon gir en merinntekt på kr. 400 000.

o Det holdes to stilling vakant i sektor for bygg og eiendom, utgjør kr. 856 800.
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Kommentarer til sektor 7 Skatter og rammetilskudd

   Utgift    Inntekt

Ramme for 2012 0 -269 202 299

Endringer i budsjett 2013

Konsekvensjustert budsjett 0                    0

Sum tiltak      0           -8 637 000

Ramme 2013 0 -277 839 299

 Konsekvensjustert budsjett

o Ingen endring sett mot 2012 budsjettet.

 Tiltak

o Skatt på inntekt og formue er økt med kr. 500 000 sett mot KS prognose, da vi 

de siste årene har mottatt mer i skatt på inntekt og formue enn 

prognosemodellen. 

o Inntekter fra eiendomsskatt økes med kr. 300 000.

o Kompensasjonen på merverdiavgift for investering er nedjustert med kr. 

2 100 000 jamfør regelen om at vi kun vil beholde 20 prosent av 

kompensasjonen i driftsbudsjettet. 

Kommentarer til sektor 8 Rente og avdrag

    Utgift    Inntekt

Ramme for 2012 15 501 063 --8 044 000

Endringer i budsjett 2013

Konsekvensjustert budsjett 29 296 918 -15 000 000

Sum tiltak   -6 270 169          1 349 000

Ramme 2013 39 319 261 -21 695 000

 Konsekvensjustert budsjett

o I konsekvensjustert budsjett er det i 2013 budsjettert med avskrivning noe som 

ikke har vært gjort de siste årene. Dette utgjør kr. 15 000 000 som både inntekt 

og kostnad men er et nullspill til sammen. I tillegg er budsjettet for 
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premieavviket for 2012 nullstilt og premieavviket for 2013 kommer som et 

eget tiltak. 

 Tiltak

o Renter og avdrag på nye investeringer er på kr. 791 449.

o Reduksjon i renter utgjør kr. 659 600 mens avdrag økes med kr. 922 000.

o Reforhandling av SWAP avtale (rentebytteavtale) vil gi en besparelse på kr. 

1 000 000 for 2013.

o Premieavviket for 2013 er prognostisert til å bli kr. 6 850 700 som inntekt. 

Dette er en inntekt som ikke medfører likvide kontanter og er kun 

regnskapsteknisk føring. For 2013 går imidlertid denne mot nedbetaling av 

gammel gjeld som heller ikke krever utbetaling. Det er derfor likviditetsmessig 

ikke uforsvarlig å budsjettere med denne, forutsatt at nedbetaling av gammel 

gjeld går som planlagt for 2013.

o Amortisering av premieavvik er for 2013 på kr. 2 793 985.

Kommentarer til investeringsbudsjettet 

 For å få budsjettforslaget i balanse er det kun nødvendige investeringer som enten vil 

redusere driftsutgiftene eller andre helt nødvendige investeringer. I tillegg kommer 

forøvrig Halti II der det er gitt mange tilsagn fra ulike departement og 

intensjonsavtaler på husleie, og som vil gi kommunen et løft. 

 Flere gode investeringstiltak er tatt ut av budsjettforslaget. 
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Budsjett 2013

Ramme 2012 Utgifter Inntekter
1 Administrasjon og fellesutgifter 33 497 099 -6 180 593

2 Skoler, barnehager, Familiesenteret 104 881 306 -13 465 664
3 Helse og omsorg, Sosial 147 086 113 -44 705 014

4 Utviklingsavdelinga 18 155 428 -7 729 830

5 Anleggsseksjonen 31 713 895 -19 966 660

6 Bygg og eiendom 23 158 028 -4 698 872

7 Skatt og rammetilskudd -269 202 299

8 Renter og avdrag 15 501 063 -8 044 000

Sum rammer 2012 373 992 932 -373 992 932

1 Administrasjon og fellesutgifter Utgifter Inntekter
Ramme for 2012 33 497 099 -6 180 593

Endringer i budsjett 2013

Konsekvensjustert budsjett -598 524 0

Sum tiltak -298 063 -1 925 100

Ramme 2013 32 600 512 -8 105 693

Tiltak i budsjettforslaget

Kutt i prisjustering -356 000

Økning felles innkjøpssjef 37 063
Kutt 4 % på alle poster 11, 12, 13, 14 unntatt strøm, forsikring, husleie,lønn, 
pensjon, overføring private -1 550 000

Vakanse sektor for administrasjon (samlet en stilling) -500 000

Drifts-/serviceavtale program  IT 178 000

Reduksjon kontingenter, Serviceavdelingen -150 000
Papirløst kommunestyre, oppstart driftsutvalget Kr 50 000 (innkjøp og 
redusert utgift papir, porto, kopiering) 0

Avslutning hjemme-PC -270 553 320 000

Flytting kostnad for kontrollutvalget (nullsumspill - 710000+222073=932073) -710 000

Økte kostnader KomRevNord (Behov 52.372, fått 22 000 i konsekvensjustert) 30 000

Økte inntekter integreringstilskudd -2 245 100

Økning introduksjonsstønad (behov kr. 2 021 106) 1 657 427

Økte utgifter til bosetting av flytninger 270 000

Flytting kostnad for kontrollutvalget (nullsumspill - 710000+222073=932073) -222 073

Stortingsvalg 185 000
Øktning tilskudd Nord-Troms Regionråd (Behov 94 200, fått 13102 i 
konsekvensjustert) 81 000

Kontrolluvalget eget ansvar (nullsumspill - 710000+222073=932073) 932 073

Økning lønn og pensjonsutgifter kirkelig administrasjon 108 000

Vedlikehold av Nordreisa kirke (behov kr. 100 000) 70 000

Avslutning samarbeid Tornedalsrådet -88 000

Ikke i budsjettforslaget

Kjøp av kontormøbler - Servicekontoret 40 000

Økt stilling 30 % - Servicekontoret 132 000

Økt stilling 100% - Økonomiavdelingen 470 000
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Økning stillingsressurs IKT 504 000

Inventar og utstyr kirkelig administrasjon 25 000

50 % prosjektstilling organist, kirkelig administrasjon 200 000

Garasjeport til gamle brannstasjon, kirkelig adminstrasjon 20 000

Utstyr til kirkegårder 60 000

Økning telefon, linjer og samband IT 57 000

2 Skoler, barnehager, Familiesenteret Utgifter Inntekter
Ramme for 2012 104 881 306 -13 465 664

Endringer 2013

Konsekvensjustert budsjett 7 695 852 -327 100

Sum tiltak -3 344 240 -1 125 186

Ramme 2013 109 232 918 -14 917 950

Tiltak i budsjettforslaget

Kutt i prisjustering -524 000

Reduksjon i refusjon, familiesenteret 353 000

Økt sykelønnsrefusjoner (Moan skole, Storslett skole, Storslett bhg, Sonjatun bhg -850 000

Refusjon fra annen kommune, Moan skole -274 000

Reduksjon spes.ped Moan skole -472 000

Reduksjon fellestiltak skole, elever andre kommuner -200 000

Kutt tidlig innsats felle skole -500 000

Kutt fritt skolemateriell, felles skole (rest beløp er kr 253.000) -200 000

Kutt i stillinger Rotsundelv skole -211 000

Reduksjon spes.ped Rotsundelv skole -160 000

Kutt i spesialundervisning -775 500

Valgfag 9. klasse Storslett skole, kr. 194 557 (er med i konsekvensjustert lønnsark)

Kutt i 17 % stilling Storslett skole -43 000

Reduksjon brukerbetaling, Oksfjord skole 65 314

Nedleggelse av mellomtrinn Oksfjord skole -279 000

Økning budsjettrammer til PPT (behov 199 000) 150 000

Refusjon fra annen kommune, Moan SFO -73 000

Redusert oppholdsbetaling, Storslett barnehage 26 000

Reduksjon egenandeler, Sørkjosen barnehage 19 000

Skyss, Sørkjosen barnehage -6 200

Redusert oppholdsbetaling, Sonjatun barnehage 120 000

Økt inntekt fra staten, samisk barnehageavdeling -30 000

Reduksjon oppholdsbetaling, Høgegga barnehage 51 000

Internettilgang hus 3 og 5 Leirbukt barnehage 15 000

Husleie Leirbukt barnehage 389 591

Lønn ferievikar, Leirbukt barnehage (Behov Kr 72500 ) 30 000

Reduksjon av inventar og utstyr, Leirbukt barnehage -75 000

Økt salg til andre kommuner jmf lønnsøkning, barnevern -86 300

Økning fosterhjemslønn barnevern 1 266 000

Reduksjon konsulenttjenester barnevern -776 000

Økning utgiftsdekning fosterhjem 253 600

Økning inntekter Voksenopplæring -440 000

Økning skoleskyss Voksenopplæring 43 000

Avslutning tilskudd Knerten barnehage -1 275 931
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Ikke i budsjettforslaget

Videretudanning lærere 50 000
Økning fritt skolemateriell, fellestiltak skole (Moan skole - beløpet hentes fra 
210 fellestiltak skole) 100 000

Vikar annet fravær, Oksfjord skole 12 000

Egen vaktmester, felles barnehage 360 000

Gjenoppretting barnehageskonsultent 500 000

Sommeråpent barnehage i 4 uker 100 000

Øke pedagogtettheten i barnehagene 100 000

Kontormateriell, Storslett barnehage 12 000

Økt lønn ferievikarer, Sonjatun barnehage 25 000,00

Økt lønn vikar annet fravær, Sonjatun barnehage 18 000,00

Økt lønn sykevikar 40 000,00

Økt bemanning ved inntak av flere barn, Høgegga og Leirbukt barnehage 196 040,00

Oppreisning for tidligere barnevernsbarn 500 000,00

Buss til svømmehall, Moan skole 60 000

3 Helse og omsorg Utgifter Inntekter
Ramme for 2012 147 086 113 -44 705 014

Endringer 2013

Konsekvensjustert budsjett 2 088 979 -1 117 000

Sum tiltak 3 658 044 -4 461 000

Ramme 2013 152 833 136 -50 283 014

Tiltak i budsjettforslaget

Kutt i prisjustering -623 000

Vakanse helsesektoren (3 stillinger) -1 280 000

Etablering av barneboliger 4 900 000 -2 560 000

Koordinator for brukere med langvarige behov 250 000
Overføring til felles helse fra Guleng  (Ses i sammeheng med ledige 
lønnsmidler Guleng kr 1.125.000) 1 000 000

Økning i medfinansiering samhandlingsreformen 400 000

Økte timespris farmasøytisk tilsyn 19 968

Flytting av ledige lønnsmidler fra Guleng til Felles helse -1 125 000

Økt husleie Guleng 107 076

Indeksregulering tjenester fra Asvo 9 000

Nedlegging kantine Sonjatun -200 000

Økning ressurskrevende tjenester -500 000

Reduksjon tilskudd UNN pga ø.hjelp døgnopphold (ses i sammenheng med neste tiltak) 548 500

Økt økt tilskudd ø.hjelp døgnopphold fra staten (ses i sammenheng med forrige tiltak) -548 500

Reforhandling avtale jordmor med nabokommuner -110 000

Inntekter VOKS, 3+3 turnus -831 000

Reduksjon inntekter avdrag sosiale lån 70 000

Reduksjon inntekter fra staten, Økonomisk sosialhjelp 370 000

Økning kvalifiseringsstønad (behov 600 000, 925.000 overført i ramme) 200 000

Økt sykelønnsrefusjoner -900 000

Ikke i budsjettforslaget

Avlevering arkiv på helsesenteret 184 000

20 % diabetessykepleier 130 000

Oppretting av 25 % fagutviklerstilling 125 000

Oppretting av stillinger, Guleng 3, forventet ferdig oktober 2013 470 000
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Bringing av mat i helger til Bo og kultur / Omsorgssenteret 130 000

Omgjøring fra turnus til fast fysioterapaut 50 000

Øke ergoterapautstilling fra 50 % til 100 % 200 000

50 % økt stilling edruskapsvern 220 785

Leie av VLAN, Høgegga boliger 7 200

Reduksjon inntekter fra private, NAV sosial 45 000

4 Utviklingsavdelingen Utgifter Inntekter
Ramme for 2012 18 155 428 -7 729 830

Endringer 2013

Konsekvensjustert budsjett -654 373 -62 874

Sum tiltak 2 548 300 -2 344 172

Ramme 2013 20 049 355 -10 136 876

Tiltak i budsjettforslaget
Økning/regulering kvenkultursenter og interkommunal skogbrukssjef (behov 
50.000) 15 000

Kutt i prisjustering -138 000

Økning gebyrer kulturskolen -30 000

Plankontoret i Nord-Troms 2 929 827 -2 314 172

Nullstilling kommuneplan, arbeid legges til plankontor. -158 527

Reduksjon BUK tiltak -100 000

Ikke i budsjettforslaget

Oppkjøring av fysakløyper 15 000

Vedlikehold Haltibygget 80 000

Tilskudd til driftsmessig næringstiltak 280 000

Scooterløyper (økning som prisjustering konsekvensjustert) 5 000

1 times kulturskole 1-4 klasse jmf statsbudsjettet (5/12 virkning) 87 000

Omdømmeprosjektet, kr. 70 000 70 000

5 Anleggsdrift Utgifter Inntekter
Ramme for 2012 31 713 895 -19 966 660

Endringer 2013

Konsekvensjustert budsjett -899 453 474 000

Sum tiltak -488 000 -150 000

Ramme 2013 30 326 442 -19 642 660

Tiltak i budsjettforslaget

Økning i brøytekontrakt kommunale veier 36 000

Kutt i prisjustering -224 000

Kutt i veilys -300 000

Salg av tjenester, feiing og tilsyn til andre kommuner, brannvern -150 000

Ikke i budsjettforslaget

Prosjekt skrotnisse 150 000
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6 Bygg og eiendom Utgifter Inntekter
Ramme for 2012 23 158 028 -4 698 872

Endringer 2013

Konsekvensjustert budsjett 1 122 655 0

Sum tiltak -922 943 -400 000

Ramme 2013 23 357 740 -5 098 872

Tiltak i budsjettforslaget

Økning forsikring til kommunale bygg
            29 
900 

Økning utgifter Leirbukt barnehage (behov kr. 168 957)
            68 
957 

Kutt i prisjustering -165 000,00

Økt sykelønnsrefusjoner, Renhold -400 000,00

Vakanse sektor 6 (2 stillinger) -856 800,00

Ikke i budsjettforslaget

Økning vedlikehold av kommunale boliger 100 000,00

Vedlikehold Point / Ungdommens hus
         100 
000 

7 Skatt og rammetilskudd  Utgifter Inntekter
Ramme for 2012 0 -269 202 299

Endringer 2013

Konsekvensjustert budsjett 0 0

Sum tiltak 0 -8 637 000

Ramme 2013 0 -277 839 299

Tiltak i budsjettforslaget

Økte skatter og rammetilskudd
-10 437 
000,00

Økning eiendomsskatt -300 000,00
Reduksjon mva komp investering 2 100 000,00

8 Renter og avdrag  Utgifter Inntekter
Ramme for 2012 15 501 063 -8 044 000

Endringer 2013

Konsekvensjustert budsjett (ikke viderført nye investeringer) 29 296 918 -15 000 000

Sum tiltak -6 270 169 1 349 000

Renter og avdrag nye investeringer 791 449 0

Ramme 2013 39 319 261 -21 695 000

Tiltak i budsjettforslaget

Reduksjon i renter -2 008 600 1 349 000

Reforhandling rentebytteavtale -1 000 000

Økning i avdrag 922 000

Amortisering premieavvik 2 793 985

Premieavvik 2013 -6 850 700

Red. inndekning av tidl.års underskudd -126 854 0
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Ikke i budsjettforslaget

Reduksjon i utbytte 0 2 666 000

Ramme 2013 Utgifter Inntekter
1 Administrasjon og fellesutgifter 32 600 512 -8 105 693

2 Skoler, barnehager, Familiesenteret 109 232 918 -14 917 950

3 Helse og omsorg, Sosial 152 833 136 -50 283 014

4 Utviklingsavdelinga 20 049 355 -10 136 876

5 Anleggsdrift 30 326 442 -19 642 660

6 Bygg og eiendom 23 357 740 -5 098 872

7 Skatt og rammetilskudd 0 -277 839 299

8 Renter og avdrag 39 319 261 -21 695 000

Sum rammer 2013 407 719 364 -407 719 364

Differanse 0

Side 80



Investeringsbudsjett 2013

Investeringstiltak 2013 2014 2015 2016 Sum

Vidr. Fornying av utstyr til sykehjemmen 213 000

Halti II 20 000 000 36 000 000

Utstyr til skolekantine 100 000

Vidr. Byggetrinn 3 Storslett skole 14 000 000

Vidr. Utarbeidelse av hovedplan 500 000

Vidr. VAR synkekum og sanering 150 000

Vidr VAR Rotsundelv vannverk vannbeh. 2 100 000

Vidr Utbygging Oksfjord Havn 341 943

Vidr. Utbygging Rovdas 2 300 000

Egenkapitalinnskudd KLP 1 000 000

Startlån 10 000 000

Brannanlegg Moan skole 150 000

Brannanlegg idrettshallen 145 000

Hovedstrømbryter Sonjatun helsesenter 350 000

Guleng 3 7 000 000

Innføring digitalt nødnett 337 500

Utbygging Moan skole 3 600 000

Side 81



Kommunale veier, utskrifting stikkrennter 120 000 

IKT utstyr skoler og barnehager 180 000 25 000

Sum 51 349 943 46 900 000 362 500

Finansiering av investeringsbudsjettet for 2013

Finansiering 2013 2014 2015 2016 Sum

Ubrukte lånemidler 27 719 260 27 719 260

Nye låneopptak 22 630 683 46 900 000 362 500 69 893 183

Bruk av inv.mva på Egenkapital KLP 

(overført fra drift)

1 000 000 1 000 000

Sum finansiering 51 349 943 46 900 000 362 500 98 612 443
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Fylkesmannen i Troms
Rornssa FyIkkamänni

Saksbehandler
Asle Tjeldflåt

TelefonVår dato
77 64 20 4509.10.2012

Deres dato

Vår ref.Arkivkode

2Cf,12.26,39."- 30;< T;

Alle kommunene i Troms

Økonomiinfo 212012: Statsbudsjettet 2013 og det
økonomiske opplegget for kommunene i Troms

Regjeringen la i går, den 8. oktober 2012 kl. 10.00, frem statsbudsjettet for 2013 (prop. 1S
2012-2013). I dette brevet gis det et sammendrag av de viktigste elementene i statsbudsjettet
for 2013. Vi understreker at dette ikke er uttømmende i forhold til innholdet i proposisjonen.

Sammendraget ble lagt ut på Fylkesmannens hjemmeside i går, den 8. oktober. Dette brevet er
likelydende med notatet som ble lagt ut på nett, men unntak av at det er tatt inn en setning på
side 2 om komponentene i kommunal deflator 2013 (anslått lønns- og prisvekst). For øvrig
viser vi til vår hjemmeside der relevant bakgrunnsmateriale er lagt ut. Ved spørsmål knyttet til
statsbudsjettet, ta kontakt med økonomirådgiver Asle Tjeldflåt (atj@fmtr.no, tlf 77 64 20 45,
mob. 41 20 82 60).

Frie inntekter for kommunene i Troms i 2013 —nivå og vekst fra 2012

Realveksten i kommunesektoren (det vil både kommunene og fylkeskommunene) sine
samlede inntekter i 2013 anslås til 6,8 mrd. kroner, tilsvarende 1,8 pst. Av veksten er 5 mrd.
kroner frie inntekter. Veksten i frie inntekter fordeles med 4,2 mrd. kroner å kommunene og
800 mill. kroner på fylkeskommunene. Det tilsvarer en realvekst i frie inntekter på 1,7 pst.
Veksten tilsvarer den øvre grensen i det vekstintervallet som ble varslet i
kommuneproposisjonen i vår. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2012 i revidert
nasjonalbudsjett 2012.

Departementet opererer som tidligere med anslag i vekst i de frie inntektene i 2013 målt både
i forhold til nivået i revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2012 og i forhold til anslag på regnskap
2012. Skatteanslaget for 2012 for kommunesektoren samlet er oppjustert med 2,6 mrd. kroner
sammenliknet med anslaget i kommuneproposisjonen/RNB 2012. I RNB 2012 ble
skatteanslaget oppjustert med 2,3 mrd. kroner i forhold til nivået som ble lagt til grunn i
statsbudsj ettet for 2012.

Det er viktig å merke seg at økningen i skatteanslaget på 2,6 mrd. kroner er en engangsinntekt
som ikke blir videreført i 2013. Det innebærer at midlene ikke bør gå til å finansiere ordinære
drifisoppgaver, men brukes til å styrke den finansielle situasjonen. Økningen i skatteanslaget i
RNB på 2,3 mrd. kroner var en varig inntektsøkning som kommunene får beholde i 2013.
Inntektsnivået som Regjeringen varsler i kommuneproposisjonen for et gitt år ligger fast,
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uavhengig av om skatteinntektene for inneværende år blir høyere eller lavere erm anslått
kommuneproposisjonen.

På grunn av den store økningen i skatteanslaget for 2012 blir inntektsveksten i 2013 lavere
når den regnes fra nåværende anslag for 2012. Veksten i samlede inntekter i 2013 blir 4,1
mrd. kroner når den regnes fra nåværende anslag på regnskap for 2012. Tilsvarende blir
veksten i frie inntekter 2,3 mrd. kroner i 2013 når den regnes fra nåværende anslag på
regnskap 2012.

Tabellen under viser anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2012 og 2013. Inntektene i
2012 er anslag på regnskap korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i
finansiering mellom forvaltningsnivåene. Det betyr at oppjusteringen av skatteanslaget i 2012
med vel 2,6 mrd. kroner er medregnet. Oppjusteringen fordeler seg med 2 170 mill, kroner på
kommunene og 470 mill, kroner på fylkeskommunene.

(i mill. kr)

Nominelle priser Kommunene Fylkeskommunene Kommunesektoren i alt




20193 2013 Pst.
endr.

2012




2013 Pst.
endr.

2012 2013 Pst.
endr.

Skatter i alt 127 440 134 030 5,2 25 100 26 370 5,1 152 540 160 400 5,2

Herav skattpå
inntekt ogformue

119 220 125 700 5,4 25 100 26 370 5,1 144 320 152 070 5,4

Rammetilskudd 111 801 115 0654 2,9 27 619 28 403 2,8 139 420 1434674 2,9

Sum frie inntekter 239 241 249 095 4,1 52 719 54 773 3,9 291 960 303 867 4,1

Oslo er delt i en kommunedel og en fylkeskommunedel.

2  Prisveksteni kommunesektoren i 2012 (deflator) er anslått til 3,3 pst.

3
Anslag på regnskap korrigert for oppgaveendringer, jf. tabell 3.19 i Prop. 1 S (2012-2013) under programkategori 13.70.

4
Omfatter ikke midler bevilget på kap. 571, post 21 Spesielle driftsutgifter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter anslås til 4,1 pst. i 2013, regnet fra
anslag på regnskap for 2012.

Med anslått risvekst i kommunesektoren i 2013 å 3 3 st. tilsvarer dette en realvekst på
0,8 pst. Dette utgjør om lag 2,3 mrd. kroner. Det er da tatt hensyn til at skatteinntektene for
2012 er oppjustert med vel 2,6 mrd. kroner. Antatt lønnsvekst i 2013 er oppgitt til 4 %, mens
antatt prisvekst er 1,9 %. Lønnsvekst teller 2/3 i deflatoren, mens prisvekst teller 1/3.

For 2012 er deflatoren justert opp til 3,2 pst. Det er på samme nivå som i statsbudsj ettet for
2012. I revidert nasjonalbudsjett fra i vår var deflatoren justert ned til 3,0 pst. Høyere
lønnsvekst gjør at deflatoren nå er oppjustert igjen.

Ved fordeling av skatteinntekter for 2013 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2011.
For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning
framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteans1aget og innbyggertallet per 1. januar
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2012. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i
anslagene.

Tabellen under viser anslag på vekst i frie inntekter i 2013, både målt fra RNB 2012 og fra
anslag på regnskap 2012. Vekstprosentene som er oppgitt er i nominelle størrelser. Realvekst
flnnes ved å trekke fra kommunal deflator for 2013, som er anslått til 3,3 % i statsbudsjettet.

Ko rnmune

Netto drifts-
resultat ist.

av drifts-
inntektene

2011
1

Netto
lånegjeld

2011

(kr.er innb.)
2

Utgiftskorr.
frie

inntekter
2011

(i % av lands I.)
3

Ansla.å
frie

inntekter
2013

(I 000 kr)
4

Vekst fra RNB
2012 ti12013

NorninelleProsent
kToner

(I 000 kr)
56

Vekst fra anslag
å regnska2012-2013

NominelleProsent
ki-oner

(I 000 kr)
78

1901 Harstad (t.o.ni 2012) -3,8 66 434 102 . .




.




1902 Tromso 2,4 60 095 104 3 137816 136729 4,6 107971 3,6
1903 Harstad (f.o.m 2013) . . . 1 164047 62 101 5,6 52 234 4,7
191 1Kvæfjord 0,7 46 941 109 181912 7 042 4,0 5 812 3,3
1913 Skånland 2,4 70 211 109 176223 8 217 4,9 7 004 4,1
1915 Bjarkøy (t.o.m. 2012) -0,3 34 327 136 .





.
1917 lbestad -1,4 41 209 121 98 936 1389 1,4 814 0,8
1919 Gratan en 2,9 , 95 506 117 81 557 2 505 3,2 2 043 2,6
1920 Lavan en 6,1 51 690 122 75 767 1390 1,9 979 1,3
1922 Bardu 1,7 73 333 104 211 098 6 266 3,1 4 678 2,3
1923 Salan en -1,2 67 210 109 131942 7 835 6,3 6 932 5,5
1924 Målselv 0,1 55 618 102 341 062 15047 4,6 12340 3,8
1925 Sorreisa 3,0 65 849 102 181563 7 365 4,2 5 980 3,4
1926 D re 5,9 70 710 115 86 796 2 701 3,2 2 219 2,6
1927 Tranø 2,3 55 986 120 104808 3 435 3,4 2 816 2,8
1928 Torsken .




.• 127 70 591 1960 2,9 1596 2,3
1929 Ber 5,7 73 857 119 61 096 1792 3,0 1429 2,4
193 1Lenvik -2.4 66 021 102 613 032 32 497 5,6 27 854 4,8
1933 Balsfiord 4,1 60 196 102 307 083 12794 4,3 10556 3,6
1936 Karlso -0,4 64 580 120 153960 1763 1,2 803 0,5
19381., n en 8,4 121947 112 196904 7 791 4,1 6 560 3,4
1939 Stoord




117 125099 4 713 3,9 3 936 3,2
1940 Kåfjord 1,0 52 474 124 142831 4 175 3,0 3 281 2,4
1941 Skjeryo 0,3 70 873 119 178499 5 302 3,1 4 130 2,4
1942 Nordreisa 2,2 68 494 105 256 303 8 337 3,4 6 380 2,6
1943 Kvænanc,en 4,3 52 427 127 103440 3 247 3,2 2 724 2,7
Fordeles rennom elret





11 018





Tronis 1,1 63 253 106 8 193383 346 258 4,4 280 940 3,6

Dersom en ser på veksten i de frie inntektene i 2013 målt fra anslag på regnskap 2012 har
Troms en anslått nominell vekst på 3,6 %, slik at anslått realvekst er 0,3 %. Dette er 0,5
prosentpoeng under gjennomsnittlig vekst på landsbasis. Tilsvarende tall for Nordland er
0,2 % og for Finnmark -0,2 %. Oslo (1,6 %), Akershus (1,3 %), Rogaland (1,2 %), Buskerud
(1,0 %) har høyest anslått realvekst.

9 kommuner i Troms har anslått realvekst i frie inntekter. 14 kommuner har anslått
realnedgang, mens en kommune har anslått nullvekst. 4 kommuner har vekst lik eller høyere
enn landsgjennomsnittet.

Kommunene med høyest anslått realvekst er Salangen (2,2 %), Lenvik (1,5 %), Harstad (1,4
%) og Skånland (0,8 %). Lavest anslått vekst har Karlsøy (-2,8 %), Ibestad (-2,5 %),
Lavangen (-2,0 %).
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Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med økte utgifter for kommunesektoren knyttet
til befolkning_sutvikling,en. Beregninger utfort av Teknisk beregningsutvalg (TBU) indikerer
at kommunesektoren kan få merutgifter i 2013 på om lag 3,3 mrd. kroner p.g.a. den
demografiske utviklingen. Dette er utgifter som må dekkes av sektorens samlede inntekter.
Merutgifter p.g.a. befolkningsutviklingen som må dekkes av frie inntekter er anslått til knapt
3 mrd. kroner.

I 2013 forventes kommunesektorens ens'onskostnader å øke med om lag 1,4 milliarder
kroner utover det som kompenseres gjennom deflatoren. De økte kostnadene må dekkes av de
frie inntektene. Høy lønnsvekst og lavt rentenivå har over tid bidratt til økte
pensjonskostnader i kommunesektoren.

Økt rammetilskudd til nye oppgaver

For 2013 er det lagt inn 913 mill, i rammetilskuddet til nye oppgaver, i hovedsak knyttet til
tiltak i skole og bamehager. Disse midlene kommer i tillegg til økningen i frie inntekter.

Nominell videreføring av foreldrebetaling: kr 336,- mill. (av disse er 63 mill.
kompensasjon for helårseffekt fra 2012)
Omlegging av kontantstøtteordningen- kr 309 mill. (kompensasjon for helårseffekt fra
2012)
Opptrapping av tilskudd til ikke-kommunale barnehager, kr 99 mill (kr 41 mill, er
helårseffekt av tiltaket for 2012)
Valgfag på 8. og 9. trinn - kr 159 mill (kr 93 mill er helårseffekt av innføring på 8.
trinn i 2012, kr 66 mill er knyttet til innføring av valgfag for 9. trinn fra høsten 2013)
Kulturskuletilbud (ny sak i 2013)
Annet: Kr 81 millioner totalt. Dette er knyttet til uttrekk i rammetilskuddet til
kommunene på kr 83,- mill i forbindelse med frigjorte midler til utbygging av tilbud
om øyeblikkelig hjelp, og økning i rammetilskuddet til 0s10 fylkeskommune på kr 1,5
mill, som følge av lovendring om vern mot menneskehandel.

Øvrige forhold

Tilskudd til kommunene for etablering av dagtilbud til mennesker med demens

Regjeringen opprettet i 2012 et øremerket stimuleringstilskudd til kommunene for etablering
av dagtilbud til mennesker med demens. Målet er å innlemme tilskuddet i inntektssystemet og
å innføre en lovfestet plikt for kommunene til å tilby dagaktivitetstilbud til personer med
demens når tilbudet er bygget videre ut. Det foreslås å øke tilskuddet med 100 mill. kroner i
2013. Nødvendig opptrapping av årsverk knyttet til dagaktivitetsplassene er dekket innenfor
veksten i frie inntekter, og er innenfor måltallet om 12 000 årsverk innen 2015 i Omsorgsplan
2015

Investeringstilskudd til kommunene til heldøgns omsorgsplasser

Regjeringen vil gi investeringstilskudd til bygging og fornying av 12 000 heldøgns
omsorgsplasser innen utgangen av 2015, og vil utvide rammene ytterligere dersom
søknadsinngangen fra kommunene tilsier det. For å legge til rette for fortsatt sterk kommunal
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satsing, foreslås 87,5 mill, kroner til 1750 heldøgns plasser i 2013. Det foreslås også å øke
grensene for maksimal anleggskostnad for beregning av tilskudd fra 2,29 mill, kroner til 2,8
mill. kroner. De maksimale tilskuddssatsene heves dermed for omsorgsboliger til kr 840 000
og for sykehjemsplasser til kr 1 120 000.

Endring i finansiering - Innlemming av tilskudd til kommunalt rusarbeid i
rammetilskuddet

Ved Stortingets behandling av St. prp. nr. 67 (2006-2007) Kommuneproposisjonen 2008 ble
det besluttet at tilskudd til kommunalt rusarbeid skulle innlemmes i kommunenes
inntektssystem fra 2011. I 2010 besluttet regjeringen å forlenge virketiden til
Opptrappingsplanen for rusfeltet ut 2012, og det ble besluttet å videreføre tilskudd til
kommunalt rusarbeid ut opptrappingsplanens planperiode. Regjeringen foreslår å innlemme
333 mill. kroner av dagens tilskudd til kommunalt rusarbeid i rammetilskuddet til
kommunene fra 2013. Se Grønt hefte, tabell B-k, kolonne 8.

Samtidig ønsker regjeringen å styrke kompetansen og utvikle gode samhandlingsmodeller
gjennom å omdisponere og videreføre 100 mill, kroner av dagens tilskudd til kommunalt
rusarbeid til følgende formål: økt rekruttering av psykologer i kommunene (20 mill, kroner
over kap. 764, post 60); videreføring og styrking av dagens stimuleringstilskudd til etter- og
videreutdanning (25 mill, kroner over kap. 763, post 61) og utprøving av
sanihandlingsmodeller samt videreføring av tilskudd til sprøyterommet (55 mill. kroner over
kap. 763, post 61). Midlene bevilges over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett

Samhandlingsreformen

I 2012 ble det lagt inn vel 5 mrd. kr til kommunal medfinansiering og 560 mill. kr til
utskrivningsklare pasienter. Disse midlene ligger innenfor rammetilskuddet til kommunene og
er prisjustert i 2013.

Den særskilte kompensasjonen på 305 mill, kr til kommuner som "tapte" på reformen, er
prisjustert i 2013. Fordelingen mellom kommunene er den samme som i 2012. Det er varslet
at kompensasjonen skal ligge fast i tre år. Se Grønt hefte tabell C-k.

Det øremerkede tilskuddet til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp-tilbud som kom i 2012
(HODs budsjett kap. 762, post 62) trappes videre opp. Budsjettet i 2012 er 131 mill, kr, økes
til 270 mill, kr i 2013. Finansieringen av tilbudet skjer ved halvparten fra det øremerkede
tilskuddet, den andre halvparten er midler fra regionalt helseforetak etter en samarbeidsavtale
mellom kommune og helseforetaket.

Utbyggingen av tilbudet, med tilsvarende opptrapping av tilskudd, er planlagt over
fireårsperioden 2012-2015. Kommunenes utgifter til etablering og drift av fullt utbygd tilbud
er anslått til vel 1mrd. 2012-kr. I 2016 blir tilbudet en plikt for kommunene, samtidig som
pengene innlemmes i rammetilskuddet.

Etter hvert som øyeblikkelig hjelp-tilbudet trappes opp, innebærer det en avlastning av
kommunenes medfinansiering av spesialisthelsetjenesten. For at kommunene ikke skal
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dobbeltfinansieres, trekkes det i 2013 ut 83 mill, kr av rammefilskuddet. Se Grønt hefte, tabell
B-k, kolonne 5.


Ressurskrevende tjenester

Det er ingen reelle endringer i regelverket. Kompensasjonsgraden videreføres på 80 pst.
Innslagspunktet prisjusteres til 975 000 kr. Budsjetterte utgifter øker med 500 mill, kr til 5850
mill. kr. p.g.a. forventet vekst i antall brukere og vekst i utgifter per bruker.

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg

I statsbudsjettet for 2009 ble ordningen med rentekompensasjon for rehabilitering av og
investering i skole- og svømmeanlegg utvidet med sikte på å innfase en investeringsramme på
15 mrd. kroner over en åtteårspersiode. Fra 2009 til 2012 er til sammen 9 mrd. kroner faset
inn i budsjettet. For 2013 foreslår regjeringen en investeringsramme på 1 mrd. kroner med en
budsjetteffekt på 20 mill. kroner (kap. 582, post 60). Ordningen forvaltes av Husbanken.

Kommunalt barnevern

Regjeringen foreslår å styrke det kommunale barnevernet med ytterligere 205 mill, kroner i
2013. Kommunene skal kunne søke om midler til stillinger, kompetansetiltak og etablering av
interkommunale samarbeid. Fylkesmannsembetene behandler søknadene fra kommunene.
Sammen med satsingen i 2011 og 2012 vil til sammen om lag 500 mill, kroner være
øremerket det kommunale barnevernet i 2013.

Endringer i inntektssystemet

Delkostnadsnøkkel or barneha e

I 2013 gjøres det en teknisk justering i delkostnadsnøkkelen for barnehage, på grunn av
endringen i kontantstøtteordningen fra august 2012. Dagens delkostnadsnøkkel består av
kriteriene antall barn 3-5 år, antall innbyggere med høyere utdanning og antall barn 1-2 år
uten kontantstøtte.

Når 2-åringene ikke lenger mottar kontantstøtte fra august 2012 vil dette påvirke
kontantstøttekriteriet, og kriteriet endres til å være antall barn 1 år uten kontantstøtte. Kriteriet
antall barn endres fra antall barn 3-5 år til antall barn 2-5 år, slik at 2-åringene fanges opp i
dette kriteriet. Det må samtidig gjøres en teknisk justering av vektingen av kriteriene.
Endringen gjøres ved å j ustere vektingen av kontantstøttekriteriet og alderskriteriet, ut fra
andelen barn i de ulike aldersgruppene. Kontantstøttekriteriet får lavere vekting mens
alderskriteriet får en høyere vekting. Tabellen under viser delkostnadsnøkkelen for barnehage
i 2013.

Kriterium Vekting
2013

Innbyggere 2-5 år 0,7056
Innbyggere 1 år uten kontantstøtte 0,1802
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Innbyggere med høyere utdanning 0,1142
Sum 1,0000

EFidrin er i de ulike sektorenes andel av kostnadsnokkelen "sammenvektin

Kostnadsnøkkelen for kommunene er sammensatt av åtte ulike delkostnadsnøkler. Vektingen
mellom de ulike sektomøklene er bestemt ut fra sektorens andel av kommunenes netto
driftsutgifter (eksklusive avskrivninger) i 2008, korrigert for endringer etter 2008. I 2013
gjQres det flere korreksjoner i sektorandelene. Sektorvektene til sosialhjelp, barnehage,
grimnskole og helse er korrigert for endringer i rammetilskuddet knyttet til disse sektorene:

Sosialhjelp:
Innlemming av øremerket tilskudd til kommunalt rusarbeid (333 mill.)
Midler til kvalifiseringsprogrammet (1,3 mrd.) fordeles etter delkostnadsnøkkelen
for sosialhjelp i 2013. Tilskuddet ble innlemmet i rammetilskuddet i 2011, og ble
fordelt med særskilt fordeling (tabell c) i 2011 og 2012.

Grunnskole:
Opptrappingen av ordningen med valgfag på ungdomstrinnet
Kulturskoletilbud i SFO

Barnehage
Nominell videreføring av makspris
Økt likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale bamehager
Antatt økning i etterspørselen etter bamehage på grunn av endringen i
kontantstøtteordningen
Innlemming av driftstilskudd til barnehage

Helse:
Midler til styrking av kommunenes finansieringsansvar for den avtalebaserte
fysioterapitjenesten (246 mill, kr) har siden innlemming i 2009 blitt fordelt med en
særskilt fordeling i inntektssysternet, men fra 2013 skal disse midlene fordeles etter
delkostnadsnøkkelen for helsetjenester.

d hilsen

/,?dif(74,1"1
an-Pe er Andreassen

avdelingsdirektør
Asle Tjeldflåt
økonomirådgiver
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Alle kommuner i Troms

Fordeling av skjønnsmidler 2013

Fylkesmannen har i forbindelse med statsbudsjettet 2013 fordelt skjønnsmidler til
kommunene i Troms.

Troms fylke er tildelt en skjønnsramme for 2013 på 139,4 millioner kroner. Dette består av en
basisramme på 86,531 millioner kroner og kompensasjon for økt differensiert
arbeidsgiveravgift på 52,851 millioner kroner.

Kompensasjon for økt differensiert arbeidsgiveravgift er tildelt Tromsø kommune med 52,851
millioner kroner.

Fordelingsmodell for basisrammen

Av basisrammen på 86,531 millioner kroner som Troms fylke er tildelt er 75,531
millioner kroner fordelt i forbindelse med statsbudsjettet. De resterende 11 millioner
kroner holdes tilbake for fordeling gjennom budsjettåret. Fylkesmannen i Troms har
besluttet å sette av 6 millioner kroner til prosjektskjønnsmidler og 5,018 millioner
kroner til kriseskjønnsmidler.

Fylkesmannen vil i løpet av kort tid komme nærmere tilbake til satsningsområder,
søknadskriterier og søknadsfrist for prosjektskjønnsmidler. En eventuell gjenværende rest av
prosjektskjønnet vil fordeles etter fordelingsnøkkelen i basisskjønnet. Prosjektskjønnsmidler
er som resten av skjønnsmidlene en del av rammetilskuddet til kommunene, og evt. utbetaling
vil skje fra Kommunal- og regionaldepartementet over rammetilskuddet.

Når det gjelder avsatte kriseskjønnsmidler på 5,018 millioner kroner er det Fylkesmannens
intensjon at ordningen skal ivareta uforutsette og akutte forhold i kommunene av vesentlig
karakter. Terskelen for tildeling vil være høy, og midlene vil fordeles etter søknad.
Fylkesmannen vil blant annet vurdere å tildele slike skjønnsmidler til kommuner som kan vise
til særskilte utfordringer knyttet til ressurskrevende tjenester som ikke var kjent under
budsjettprosessen. En eventuell gjenværende rest av kriseskjønnet vil fordeles etter
fordelingsnøkkelen i basisskjønnet. Kommunene må søke Fylkesmannen om
kriseskjønnsmidler innen 1. oktober 2013.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling postmottak@fmtr.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Justis- og www.fylkesmannen.no/troms
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Kommunal- og regionaldepartementet utarbeider årlig retningslinjer for fordeling av
skjønnsmicller. Retningslinjene ligger vedlagt dette brevet. Fylkesmannen har sett hen til disse
retningslinjene når vi har vurdert kriterier for fordeling av skjønnsmidler. I forhold til
fordelingsmodellen for skjønnsmidler 2012 har vi hovedsak benyttet de samme kriteriene,
med enkelte justeringer som ble varslet kommunene høsten 2011. Dette gjaldt spesielt
kriteriet knyttet til kompensasjon for tap på endringer i inntektssystemet fra 2001, der det ble
lagt opp til at 2012 er det siste året det gis skjønnsmidler for dette forholdet. Kompensasjonen
har vært gjenstand for gradvis nedtrapping siden 2009, og kommunene ble da orientert om at
denne skulle trappes ned over 5 år. Fylkesmannen varslet i 2010 kommunene om at vi ville
vurdere raskere nedtrapping av potten ettersom en fra 2011 har fått et nytt inntektssystem der
enkelte kommuner blir særskilt kompensert av KRD gjennom skjønnsmidler. Beløpet som
kompensasjonen ville tilsvart i 2013 er fordelt forholdsmessig ut på de andre
fordelingskriteriene i modellen.

For 2012 ble det laget en egen overgangsordning for kommuner som fikk spesielt stor
nedgang i basisskjønnsmidler fra 2011 til 2012 som følge av endringene i vektingen av
kriteriene. Fylkesmannen presiserte at denne ordningen kun gjaldt for 2012, og at midlene fra
2013 ville innlemmes i modellen for fordeling av basisskjønnsmidler.

Kriterier i modell for fordeling av basisskjønnsmidler

Følgende kriterier er benyttet for å fordele basisskjønnet på 75,531millioner kroner.

Forde lings krite rium Beløp%-andel




Andel av innbyggere 4 154 5,5 %

KOSTRA-tjenestenøkkel 8 308 11,0 %
Samferdsel 20 242 26,8 %
Ressurskrevende tjenester 19 487 25,8 %
Negativ befolkningsutvikling 4 154 5,5 %

Historisk fordeling 16 692 22,1 %
Andre relevante forhold basert på retningslinjer fra





KRD: Miljmern, rovvilt, skyss av helsepersonell og
språkdeling 2 493 3,3 %
Sum basisskjønn fordelt etter FMTRs
fordelingskriterier 75 531 100 %

Vi har laget indekser for de fleste av kriteriene som benyttes til fordeling av midlene.
Kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slår seg sammen fra 2013 til 1903 Harstad. Ved
beregning av kriterieverdier og indekser er det benyttet separate tall for de to kommunene, og
sum skjønnsmidler for de to kommunene er til slutt lagt sammen.

Her følger en nærmere beskrivelse av de ulike fordelingskriteriene.

Andel av innbyggere

En andel av potten fordeles ut fra hvor stor andel av fylkets befolkning den enkelte kommune
har, altså tilsvarende et innbyggertilskudd. Dette vil føre til at de store kommunene isolert sett
får mer enn de små kommunene. Kriteriet er imidlertid kun vektet med 5,5 %.
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KOSTRA-tj enestenokkel

Dette kriteriet er sammensatt av indekser for tjenestene pleie og omsorg, grunnskole,
barnehage, barnevern, kommunehelse og sosialtjeneste. Indeksen sier noe om kommunenes
utfordringer innenfor de ulike tjenesteområdene.

Følgende data er benyttet for de ulike indeksene:

Pleie og omsorg: Mottakere av pleie- og omsorgstjenester
Grunnskole: Antall elever med spesialundervisning og antall elever som får
skoleskyss (50 % vekt hver)
Barnehage: Antall 0-5 åringer med barnehageplass
Barnevem: Antall bam med barnevernstiltak
Kommunehelse: Netto driftsutgifter kommunehelse
Sosialtjenesten: Antall sosialhjelpsmottakere

Sammenvektingen av indeksene for de ulike tjenestene til den samlete KOSTRA-
tjenestenøkkelen er basert på hvor stor andel av totale brutto driftsutgifter den enkelte tjeneste
utgjør i Troms i gjennomsnitt (KOSTRA-tall for 2011). Kriteriet teller 11 % for 2013.

Samferdsel

Mange kommuner i Troms har store utfordringer knyttet til vedlikehold av veinettet.
Fylkesmannen mener at skjønnsmidlene bør brukes til å kompensere for dette, og kriteriet er
ut fra dette vektet med 26,8 %. Antall kilometer vei og gater og antall kilometer gang- og
sykkelvei som er et kommunalt ansvar inngår i indeksen, med vektfordeling 80/20. Tallene er
hentet fra KOSTRA.

Ressurskrevende tjenester

Utgifter knyttet til ressurskrevende tjenester utgjør en betydelig budsjettmessig utfordring for
mange kommuner i Troms. Det legges derfor relativt stor vekt på dette kriteriet i fordelingen
av basisskjønnsmidler i Troms. For 2013 fordeles det 19,487 millioner kroner ut fra dette
kriteriet, hvilket utgjør 25,8 % av basisskjønnsmidlene. Til sammenligning ble det i 2012 gitt
17,445 millioner kroner i skjønnsmidler for utgifter knyttet til ressurskrevende tjenester, og i
2011 var beløpet 12,4 millioner kroner.

Modellen som ble benyttet i 2012 til fordeling av midler ut fra kriteriet ressurskrevende
tjenester ga lite utslag for de kommuner som har store utgifter/høy egenandel på området.
Fylkesmannen har derfor funnet det hensiktsmessig å endre fordelingsmodellen. Det gis nå
kompensasjon gjennom skjønnsmidler til kommuner som har en relativt høy samlet egenandel
per innbygger, dvs, både egenandel ved innslagspunkt og egenandelen etter tilskudd. Tall er
hentet fra Helsedirektoratets oversikt over tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og
sosialtjenester i kommunene i 2012 (dvs, refusjon for utgifter i 2011).
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Negativ befolkningsutvikling

Kommuner med negativ befolkningsutvikling taper i det ordinære inntektssystemet. Flere
kommuner i Troms med sterk befolkningsnedgang sliter med å tilpasse aktivitetsnivået til en
synkende inntektsramme. Derfor er det fornuftig å kompensere slike kommuner gjennom
skjønnsmidlene. Befolkningsendring siste 10 og siste 5 år vektes hver med 50 %, og de
kommuner med størst nedgang får mest midler. Kommuner som har befolkningsvekst får ikke
midler fra denne potten. Kriteriet vektes i 2013 med 5,5 %.

Historisk nøkkel

En andel av skjønnsmidlene fordeles ut fra historisk nøkkel, som er gjennomsnittet av den
enkelte kommunes andel av basisskjønnet de tre siste årene. Begrunnelsen er at kommunene
skal ha en forutsigbarhet i den årlige tildelingen og at alle kommunene skal sikres en andel av
skjønnsmidlene. Historisk nøkkel vektes med 22,1 % i tildelingen for 2013.

Andre forhold, basert bl.a. på retningslinjer fra KRD

Følgende andre forhold i retningslinjene fra KRD mener vi er relevante for Troms.

Ekstra miljøvernmessige utfordringer
Økende utfordringer knyttet til rovviltbestanden
Særskilt høye utgifter til skyss av helsepersonell
Språkdeling (nynorsk/bokmål)

Grunnlaget for fordeling er Fylkesmannens skjønn og kjennskap til den enkelte kommune.

Kommunene Bardu, Målselv, Karlsøy, Nordreisa og Kvænangen får midler knyttet til
utfordringer med vern av arealer etter naturvernloven.

Kommunene Gratangen, Bardu, Salangen, Kåfjord og Nordreisa får midler grunnet
utfordringer knyttet til rovviltbestanden.

Kommunene Karlsøy, Skjervøy, Kvænangen og Bjarkøy får en skjønnsmessig
kompensasjon for høye utgifter til skyss av helsepersonell.

Målselv kommune blir kompensert for utgifter knyttet til språkdeling
(nynorsk/bokmål).

Fordeling pr kommune

Tabellen på neste side viser beløp pr kommune som er fordelt i statsbudsj ettet 2013/grønt
hefte, samt tilbakeholdt beløp.
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Basisskjønn Sum skjønn
til fordeling til fordeling
i grønt i grønt
hefte 2013 Komp DAA hefte 2013

3 962 52 851 56 813
5 164




5 164
3 052




3 052
2 261




2 261
3 199




3 199
4 033




4 033
2 239




2 239
2 277




2 277
3 014




3 014
3 661




3 661
2 231




2 231
3 372




3 372
4 508




4 508
2 684




2 684
1 477




1 477
2 170




2 170
2 881




2 881
3 177




3 177
4 301




4 301
1 915




1 915
2 209




2 209
3 310




3 310
4 443




4 443
3 991




3 991
75 531




128 382
6 000





5 018







139 400

Kornmunenr. Kommune
1902 Tromsø
1903 Harstad (f.o.m. 2013)
1911 Kvæfiord
1913 Skånland
1917 lbestad
1919 Gratangen
1920 Lavangen
1922 Bardu
1923 Salangen
1924 Målselv
1925 Sørreisa
1926 Dyrøy
1927 Tranøy
1928 Torsken
1929 Berg
1931 Lenvik
1933 Balsord
1936 Karlsøy
1938 Lyngen
1939 Stolord
1940 Gaivuotna-Kåfiord
1941 Skjervøy
1942 Nordreisa
1943 Kvænangen

Sum Troms
Prosjektskjønnsmidler til fordeling i budsjettåret
Kriseskjønnsmidler til fordeling i budsjettåret
Sum skjønnsmidler Troms 2013

Dette brevet og retningslinjene fra KRD legges ut på våre hjemmesider på sidene om
kommuneøkonomi.

dcza,,5
n-Peder Andreassen

avdelingsdirektør
Asle Tjeldflåt
økonomirådgiver

Vedlegg: Retningslinjer fra Kommunal- og regionaldepartementet for fordeling av
skjønnsmidler 2013
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NORDREISA Inngang!A1 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

NORDREISA 1942
(år 2013-prisnivå i perioden 2013-2016)
1000 kr 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 44 337             48 465          91 275              99 858              105 097            105 253            105 638           105 638           

Utgiftsutjevning 21 681             22 178          16 966              18 229              16 875              16 890              16 899             16 908             

Overgangsordninger (INGAR fra 2009) -283                -118              -705                  -332                  -297                  -                    -                   -                   

Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog) 677                  826                1 580                1 199                -                    -                    -                   -                   

Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd 13 626             16 664          15 622              16 294              16 839              16 839              16 839             16 839             

Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd) -                  -                -                    -                    -                    -                    -                   -                   

Småkommunetilskudd -                  -                -                    -                    -                    -                    -                   -                   

Distriktstilskudd Sør-Norge -                  -                -                    -                    -                    -                    -                   -                   

Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker -                  -                -                    -                    -                    -                    -                   -                   

Veksttilskudd -                  -                -                    -                    -                    -                    -                   -                   

Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg. 7 600               7 492            6 169                5 457                4 443                -                    -                   -                   

  herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift -                  -                -                    -                    

Skjønn til skattesvake kom i Sør-Norge (2009) -                  

Skjønn - tap endringer av inntektssytemet -                    -                    -                    -                    -                   -                   

Justert skjønn momskomp 08

Kompensasjon Samhandlingsreformen -                    -                    -                    

Ekstra skjønn tildelt av KRD -                  -                -                    -                    

Ekstra skjønn tildelt av KRD desember 2011 20                     

Feil inntektsutj 2007/Komp Fysioterapautmidler 09 64                    

Tiltakspakken 2009/1 mrd mer frie inntekter 2010 med mer 2 241               1 200            

RNB2009 / RNB2010 / Prop 59S / RNB2011 1 028               7                    107                   104                   

Sum rammetilsk uten inntektsutj 90 972             96 714          131 033            140 810            142 957            138 982            139 376           139 384           
"Bykletrekket" (anslag etter 2010) -6                     -3                  -5                      

Netto inntektsutjevning 21 845             24 553          25 675              27 052              28 513              28 513              28 513             28 513             

Sum rammetilskudd 112 810           121 265        156 704            167 861            171 470            167 495            167 888           167 897           
Rammetilskudd - endring i % 7,5                 29,2                  7,1                    2,1                    -2,3                   0,2                   0,0                   

Skatt på formue og inntekt 76 938 81 634 76 588 80 451 84 834 84 834 84 834 84 834
Skatteinntekter - endring i % 6,1                 -6,2                   5,04                  5,45                  -                    -                   -                   

Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) -                  -                -                    -                    -                    -                    -                   -                   

Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) 189 748           202 899        233 292            248 300            256 300            252 300            252 700           252 700           

Sum - endring i % 6,9                 15,0                  6,43                  3,22                  -1,6                   0,2                   -                   

Ekstra skjønn tildelt av fylkesmannen 405 0 1 289 400
(ufordelt skjønn fra Grønt Hefte - for 2011 fordelt så langt)

Sum skatt (inkl selskaps) og netto skatteutjevning 98 783            106 187        102 263           107 503           113 346           113 346           113 346           113 346           
Sum - endring i % 7,5                -3,7                  5,1                    5,4                   -                   -                  -                  
Rammetilsk kr pr innb. (m selsk skatt frem til 2008) 24 182            25 556          32 701              35 110              35 545             34 721             34 803             34 804             
Skatteinntekter kr pr innb. uten selskapsskatt 16 493            17 204          15 982              16 827              17 586             17 586             17 586             17 586             
Kostnadsindeks (utgiftsutjevningen) 1,1629            1,1611          1,1050              1,1106              1,1003             1,1003             1,1003             0,1003             

PROGNOSE

(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)
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Vedlegg
1 Nordreisa kommune økonomiplan 2013–2016

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommunes økonomiplan 2013 - 2016 vedtas.

Saksopplysninger

Økonomiplandokumentet er i stor grad lik fjorårets dokument. Dokumentet inneholder
innledning, økonomiske forutsetninger og vurderinger, målstyring med målekort, 
tiltaksoversikter og økonomiske oversikter.

Vurdering

Økonomiske vurderinger er i økonomiplandokumentet.
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Innledning

Økonomiplanen er en del av kommunens handlingsplan, basert på kommuneplanens samfunns 
og arealdel. I 2012 har Nordreisa kommune ferdigstilt planstrategi- og samfunnsdelen. Dette 
skal vedtas i mars 2013. Økonomiplanen har fokus på økonomiske forutsetninger, status i 
sektorene og kvalitative mål for kommunen.

Økonomiplanarbeidet startet våren 2010, og den første dypgående økonomiplanen gjaldt fra 
2012-2015. Det var gjennom ROBEK – nettverket at kommunen kom i gang med utarbeidelse 
av en bedre økonomiplan. Nettverket hadde også forslag om tiltak om å ta i bruk ubenyttet 
inntektspotensiale og vurdere kostnadsreduksjoner. Disse tiltakene ble foreslått og iverksatt av 
kommunen:

 Innføring av eiendomsskatt
 Endring i skolestrukturer der antall elever pr lærer er den største utgiftsdriveren
 Redusere konsulentbruk i barnevernstjenesten med å ansette egne kuratorer
 Redusere spesialundervisning i skolene

Status pr september 2012 viser at kommunen er i ferd med å gjenvinne den økonomiske 
kontrollen. Likevel viser det at ikke alle tiltakene som ble foreslått av ROBEK - nettverket har 
gitt effekt så raskt som planlagt. Selv om kommunen begynner å få bedre kontroll står det 
likevel flere økonomiske utfordringer og venter. Både pensjonskostnader, lønnsøkninger og 
fjerning av MVA-kompensasjon fra investering til drift er slike utfordringer.

Netto driftsresultat i 2011 var på 4 %. Dette er stor forbedring og effektivitet. Kommunen har 
3 % som mål, men dette er noe de færreste klarer. Budsjettet for 2013 og fremover i 
økonomiplanperioden 2013-2016 er meget stramme med svært liten handlingskraft. Dette er 
nødvendig for å komme ut av ROBEK i løpet av 2014.

I planen for nedbetaling av gammel gjeld skal det i 2012 betales ned kr 10 mill. Dersom dette 
ikke skjer vil det resterende overføres til 2013 der det allerede etter planen skal betales kr 7,5 
mill. I 2014 skal etter planen det siste av gammel gjeld betales ned, og forhåpentligvis er 
Nordreisa kommune ute av ROBEK – nettverket i 2015.

Pensjonsutgiftene øker med i underkant av 6 mill for 2013. Dette som følge av den 
økonomiske situasjonen i Europa og eldrebølgen som er på tur. Kommunen får riktignok en 
inntekt på 6,8 mill gjennom premieavvik, men det er ikke penger som bør brukes i ordinær 
drift. Pengene kan imidlertid brukes til å betale ned tidligere års underskudd.

Norges bank fastsetter styringsrenten, og renten var ventet å øke betraktelig i forringe 
økonomiplanperiode. Det ble i pengepolitisk rapport 3/12 anslått at renta vil øke mot 3 % i 
denne økonomiplanperioden, for så å flate mer ut.

Fram til 2009 kunne momskompensasjon fra investering brukes fullt ut i driftsbudsjettet. 
Overføringen til driftsbudsjettet har blitt redusert med 20 % i året, og skal fra 2014 være 
borte. Dette vil redusere driftsbudsjettet med cirka 2,1 mill i 2013 og cirka 2 mill i 2014.

Befolkningsutviklingen har de siste årene vært god, og prognoser fra Statistisk Sentralbyrå 
viser at økningen vil fortsette i årene som kommer. Det vi derimot må være oppmerksomme 
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på er at det i økonomiplanperioden er størst økning i gruppen 67-79 år. Dette gjør at 
nyrekruttering innenfor helse og omsorgssektoren kan bli en utfordring.

Det er også ventet en relativt stor økning i antall barn mellom 0 og 5 år i planperioden. Det 
har de siste årene blitt opprettet flere nye midlertidige barnehageavdelinger i Nordreisa 
kommune. Selv om alle som hadde søkt fikk tilbud om plass etter etableringen av ny avdeling 
i september 2012, er det per 1. november barn på venteliste. Det ser altså ut til at det vil 
trenges flere barnehageplasser i nærmeste fremtid i Nordreisa kommune, og dermed er det 
viktig med en god strategisk barnehageplan.

Innenfor skolesektoren er antall skoler og klassestørrelse de største kostnadsdriverne.  
Reorganisering av skolestrukturen til færre elever pr klasse vil øke kostnadene uten at det 
statistisk sett vil bedre skoleresultatene. Forskning viser at det ikke nødvendigvis gir bedre 
resultater for den enkelte elev. Uavhengig av skolestruktur bør resultatene på skolene 
forbedres, men i budsjettforslaget er kr 500 000 til tidlig innsats falt ut, noe som er uheldig, 
men nødvendig av økonomiske årsaker. I fremtiden bør tidlig innsats prioriteres.

Samtidig som den store effekten av tiltak om reduksjonen og effektiviseringen av 
spesialundervisningen i skolesektoren går langsommere enn planlagt, så har igangsatte tiltak 
hatt god effekt innenfor barnevernstjenesten. De har fortsatt utfordringer med å holde 
budsjettene, men også de er på god vei til å få bedre oversikt. Spesialundervisningen er 
redusert, men fortsatt ligger Nordreisa kommune over sammenlignbare kommuner.

Innenfor helsesektoren har det i 2011 og 2012 skjedd store forandringer. Fra 2012 har 
kommunen fått langt større ansvar for folkehelsearbeid, samt betalingsplikt for medisinsk 
behandling og utskrivningsklare pasienter. Gjennom samhandlingsreformen legges det opp til 
at kommunene kan ta over flere oppgaver gjennom forebygging og at behandlingene kan skje 
nærmere der de bor. Nordreisa kommune er med i KS sitt effektiviseringsnettverk, slik at vi 
kan få analyser og kompetanse om metoder for å videreutvikle helse- og omsorgssektoren. 
Det er en stor sektor der prosessen med å se på intern og ekstern samhandling er startet opp, 
samtidig med omorganisering. Det vil i løpet av 2013 bli en helse og omsorgssjef med 8 
virksomhetsledere og en stabsleder.
I tillegg vil bygging og utnyttelse av Guleng 3 og etablering av omsorgsboliger med heldøgns 
pleie, som er langt billigere enn sykehjemsplasser være en del av den eksterne samhandlingen. 
I og med at Guleng 3 er forsinket vil ikke dette ha effekt før tidligst høsten 2014, noe som er 
lagt inn i som endringer i økonomiplanen. 

Utviklingsavdelingen har fra forrige økonomiplan ferdigstilt kommunal planstrategi. I tillegg 
er plankontoret for Nord-Troms startet opp og kommet i gang med arbeidet.

Selvkostområdet har gjort store investeringer de siste årene. Dette har allerede vist seg nyttig 
med tanke på forsyningssikkerhet og kvalitet.

Innenfor teknisk drift er det et stort vedlikeholdsetterslep som er vanskelig å ta igjen med 
dagens økonomiske situasjon. Likevel skal både Storslett skole, Guleng 3 og muligens også 
Halti 2 ferdigstilles eller igangsettes i økonomiplanperioden.
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Økonomiske forutsetninger og vurderinger

Inntektsforutsetninger

Frie inntekter
Kommunens inntekter omfatter ulike komponenter som skatteinntekter, rammetilskudd og 
brukerbetalinger. Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter og 
utgjør ca 76 % av de samlede inntektene. Dette er inntekter kommunen kan disponere fritt 
uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. 

Nivået på de frie inntektene blir bestemt ut fra mange forhold. Både lønns- og prisvekst, vekst 
i frie inntekter, innlemming av øremerkede tilskudd, satsinger over rammetilskuddet og
korreksjon av rammetilskudd for oppgaveendringer er forhold som påvirker nivået. 

Det legges i statsbudsjettet for 2013 opp til en realvekst i kommunesektorens samlede 
inntekter på 5 mrd. 4,2 mrd. vil komme som frie inntekter til kommunene. For Troms fylke vil 
dette si at veksten reelt sett er 0,3 %. 

Vekst i frie inntekter må sees i sammenheng med kommunens anslåtte merutgifter knyttet til 
befolkningsutvikling. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal 
økonomi (TBU) utarbeider hvert år anslag for merutgiftene til kommunesektoren knyttet til 
den demografiske utviklingen. Etter SSBs befolkningsfremskrivninger har TBU foretatt 
beregninger av merutgiftene, og anslaget er på om lag 2,9 mrd. Dette er merutgifter som må 
dekkes inn av kommunenes frie inntekter.

Egenbetaling for kommunale tjenester
Betalingssatsene ble i 2012 prisjustert. Dette var i tråd med deflatoren som staten benyttet. 
Deflatoren for 2013 er på 3,3 % og er benyttet på betalingssatsene for 2013.

Momskompensasjon fra investering 
Det aller meste av merverdiavgift vi betaler på varer og tjenester får vi kompensasjon for. 
Momskompensasjonen fra driftspostene regnskapsføres på det ansvaret utgiften ble ført, mens 
refusjonen på investeringene regnskapsføres på en samlepost.

Fra 2010 ble regnskapsbestemmelsene for momskompensasjon endret ved at 
momskompensasjonen gradvis (20 % hvert år) i årene 2010 til 2013 skal inntektsføres i 
investeringsregnskapet. Fra og med 2014 må all momskompensasjon fra investeringer føres i 
investeringsregnskapet.

Utgiftsforutsetninger

Lønnsvekst
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I statsbudsjettet for 2013 legges det opp til en lønnsvekst på 4 % og det er satt av kr 4 mill i et 
sentralt lønnsfond til lønnsoppgjøret for 2013.

Premieavvik og pensjon
Fra 2003 trådte det i kraft en ny forskrift om regnskapsføring av pensjonskostnader. 
Hensikten var at regnskapet skulle vise beregnet pensjonskostnad og ikke som tidligere 
innbetalt premie da disse to størrelser ikke er like. Beregnet pensjonskostnad skulle gi en mer 
forutsigbar og mindre variabel kostnad i regnskapet. Differansen mellom beregnet 
pensjonskostnad og innbetalt premie er betegnet som premieavvik. Hvis Nordreisa kommune 
betaler mer i pensjonspremie enn størrelsen på den beregnede pensjonskostnaden så vil 
differansen bli inntektsført. Denne ”inntekten” medfører ingen innbetaling av penger mens 
pensjonspremien er betalt med penger. Dette er ikke en bærekraftig utvikling 
likviditetsmessig siden kommunene nesten hvert år må forskuddsbetale kostnader 15 år fram i 
tid.

Resultatet av de endrede regnskapsforskrifter er for Nordreisa kommune, og de fleste andre 
kommuner, at beregnede pensjonskostnader er langt lavere enn innbetalt premie og 
regnskapene for de senere år er oppgjort med betydelig inntektsbeløp i premieavvik. Ved 
inngangen til 2012 har Nordreisa kommune et akkumulert premieavvik på ca kr 17,9 mill som
skal kostnadsføres i årene framover. Det ventes at det akkumulerte premieavviket vil øke i 
årene fremover.

Pensjonsutgifter/premieavvik
For 2013 er det varslet en pensjonspremieinnbetaling på kr 34,5 mill som er en nedgang fra 
innbetalingen i 2012 som var på 36,1 mill. Likevel vil det i regnskapet bli en kostnad på 6 
mill mer enn i 2012.

Vurderinger

Forsikringsselskapene som forvalter kommunens pensjonsmidler har varslet følgende 
premiesatser for neste år:

Forsikringsselskap Premie 2012 Premie 2013
Statens pensjonskasse - lærere 13,2 % 13,7 %
KLP forsikring – sykepleiere 23,3 % 20,8 %
KLP forsikring – folkevalgte 61,4 % 45 %
KLP forsikring – øvrige ansatte 23,2 % 19,2 %

Tabell 1 Pensjonspremiesatser

Prisvekst
Deflatoren fra 2012 til 2013 har regjeringen anslått blir 3,3 %
Prisveksten er 1,9 % og lønnsveksten 3,75 %
Rammene til de enkelte enhetene er justert for denne prisveksten.

Kapitalkostnader
Per 1.desember 2012 har Nordreisa kommune en samlet lånegjeld på 460 mill kroner. Av 
dette er ca 100 mill kroner videreformidlingslån i Husbanken som utgjør 21 % av lånemassen. 
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Ca 100 mill kroner er VAR-lån som utgjør 22 % av lånemassen. 140 mill kroner av den 
samlede lånegjelda er på fastrente, mens det resterende er på flytende rente.

Norges Bank legger i Pengepolitisk rapport 3/12 til grunn en forventet utvikling i 
gjennomsnittlig styringsrente som vist i tabellen under. Utlånsrenten til kommunal sektor 
ligger i dag ca 0,75 prosentpoeng høyere enn styringsrenten, slik at utlånsrenten er ca 3,0 % pr 
november 2011 mens styringsrenten er 2,25 %.

Med den informasjonen som foreligger budsjetteres det med en rente på:

Forventet gj.snitt
styringsrente Norges Bank

Budsjetterte renter i 
økonomiplanen

2013 1,5 % 3,1 %
2014 1,75 % 3,1 %
2015 2,5 % 3,1 %
2016 3 % 3,1 %

Tabell 2 Renteprognoser og budsjettrenter

Tabellen under viser utviklingen i utgiftene til renter og avdrag fra 2009 til budsjettet for 
2012. Det er brukt budsjettall for 2012 fordi regnskapet for 2012 ikke er avsluttet enda.

Tall i 1000

Renter og avdrag Regnskap 
2009

Regnskap 
2010

Regnskap 
2011

Budsjett 
2012

Renteutgifter 11 018 11 661 12 797 10 903
Avdragsutgifter 8 657 11 551 12 147 12 061
SUM 19 674 23 212          24 944 22 964

Tabell 3 Renter og avdrag 2008-2011
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Som det framgår har finansutgiftene knyttet til større investeringer økt med nesten kr 5 mill
fra 2008 til 2010. I 2011 var utgiftene noe høyere enn 2010. I budsjettet for 2012 er det noe 
lavere utgifter. Dette skyldes lavere rente og lavere investeringsaktivitet.

Tabellen under viser utviklingen i rente- og avdragsutgifter i økonomiplanperioden inkludert 
virkningen fra nye låneopptak som ligger i rådmannens investeringsforslag.

Tall i 1000

Renter og avdrag Budsjett 
2013

Budsjett
2014

Budsjett 
2015

Budsjett 
2016

Renteutgifter 11 023 12 229 12 545 12 500
Avdragsutgifter 9 855 10 644 11 167 11 185

SUM 20 878 22 873 23 712 23 685
Tabell 4 Renter og avdrag 2013-2016

Befolkning – antall og sammensetning

Prognose for befolkningsframskrivning i Nordreisa
2012 2013 2014 2015 2016 2021

0-5 år 322 337 333 341 349 366
6-15 år 600 601 607 612 611 635
16-66 år 3137 3152 3152 3145 3168 3209
67-79 år 482 484 544 586 605 712
80 år + 266 267 254 247 247 261
Sum 4807 4841 4890 4931 4980 5183

Tabell 5 Befolkningsframskrivning, Kilde: SSB, alternativ MMMM

Tabellen viser endringer over år

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2012-
2016

2012-
2021

0-5 år 15 -4 8 8 27 44

6-15 år 1 6 5 -1 11 35

16-66 år 15 0 -7 23 31 72

67-79 år 2 60 42 19 123 230

80 år + 1 -13 -7 0 -19 -5

Sum 34 49 41 49 173 376
Tabell 6 Endringer i befolkningsstruktur

Prognosen er basert på visse forutsetninger og er beregnet på bakgrunn av antakelser om 
fruktbarhet, dødelighet, innenlands flyttemønster og inn- og utvandring. Disse antakelsene 
kan være mer eller mindre realistiske.

Ser vi på fremskrevet befolkningsutvikling frem til 2021 ser vi følgende:

Totalt sett går folkemengden i Nordreisa opp med 173 personer i økonomiplanperioden. Fram 
til 2021 øker folkemengden med 376 personer. Den største økningen både i 
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økonomiplanperioden og fram til 2021 er i aldersgruppen 67-79 år, mens den yrkesaktive 
delen av befolkningen har den nest største økningen. 

Ser vi på befolkningen i skolepliktig alder, altså 6-15 år ser vi en stabil utvikling med en liten 
økning i mot slutten av perioden. 
Det er forventet en nedgang i gruppen 80 år + allerede fra 2013, og en total nedgang på 19 i 
økonomiplanperioden. 
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Figur 
2. Endring i befolkningsstruktur 2012-2016

Som vi ser av figuren er det størst økning i aldersgruppen 67-79 år, mens gruppen 80 år + går 
ned.
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Figur 3. Endring i befolkningsstruktur 2012-2021

  
Utviklingstrekkene vi ser gir kommunen utfordringer fremover. Det vil bli behov for flere 
barnehageplasser, men også flere sykehjemsplasser. I alle fall vil behovet for hjemmehjelp 
øke, da det er økningen i aldersgruppen 67-79 år som øker mest i forhold til 80 år + som går 
ned i perioden.

Status i sektorene

    Sektor for administrasjon

2008 2009 2010 2011

Brutto driftsutgifter til funksjon 180 Diverse 
fellesutgifter, i kr. pr. innb.,

275 232 302 193

Brutto driftsutg. til F 170 og 171 
(premieavvik), i kr. pr. innb., konsern

-1284 -376 -600 738

Brutto driftsutgifter til funksjon 130 
Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb.,

167 205 268 239

Brutto driftsutgifter til funksjon 120 
Administrasjon, i kr. pr. innb., konsern

4024 4183 4217 4096

Brutto driftsutgifter til funksjon 110 Kontroll 
og revisjon, i kr. pr. innb., k

131 166 178 169

Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk 
styring, i kr. pr. innb., konse

360 423 426 551

A
ks

e
ti

tt
e

l

Bruttoutgifter pr innbygger, adm, styring og fellesutgifter

Figur 4 Bruttoutgift adm. Styring og fellesutgifter fordelt på funksjoner

Vi ser at det stort sett bare er pensjon som er forandret de siste årene. De andre holder seg 
relativt stabile fra år til år.
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Figur 5 Netto driftsutgifter pr innbygger adm. styring og fellesutgifter

Når vi ser på figur 5 ser vi at Nordreisa kommune ligger under snittet for både 
kommunegruppe 3, Troms og landet uten Oslo. I tillegg har nivået vært relativt stabilt de siste 
årene.

Sektor for levekår

Barnehager

2012 2013 2014 2015 2016 2021 Endring 
2012-2016

Endring 
2012 - 2021

0-5 år 322 337 333 341 349 366 27 44
Tabell 7 Framskrivning av antall barn 0-5 år

Utgiftsdrivere for barnehager:
 Volum plasser * utgift pr plass
 Små barnehager gir høye utgifter pr plass
 Ikke fulle barnehagegrupper hele dagen
 Andel med spesielle behov
 Drift av bygninger
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Andel barn 1-5 år med barnehageplass

Figur 6 Andel barn 1-5 år med barnehageplass

Figuren viser at andelen barn med barnehageplass i Nordreisa er lavere enn både landet, 
snittet for kommunegruppe 3 og snittet for Troms. Per i dag er det ingen ledige 
barnehageplasser i Nordreisa. De siste årene har kommunen opprettet nye 
barnehageavdelinger på høsten, men behovet er like stort høsten etter. Ser vi på 
befolkningsfremskrivningen vil antallet barn i alderen 0-5 år øke fremover, så her gjelder det 
å se fremover i tid når det gjelder barnehager. 
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Antall barn per årsverk i private og kommunale barnehager

Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager

Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i private barnehager

Figur 7 Antall barn pr årsverk i private og kommunale barnehager
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Figuren viser at det gjennomgående er flere barn per årsverk i private enn i kommunale 
barnehager. I Nordreisa har antall barn per årsverk vært relativt stabilt siden 2008, både i 
kommunale og private barnehager. Kommunale barnehager i Nordreisa ligger litt under snittet 
for kommunegruppa, mens de private ligger på snittet. Grunner til at det er slik kan være at de 
kommunale barnehagene til tider har ledige plasser. Dette skjer sjelden i de private. I tillegg er 
det forskjell på om det tas inn store eller små barn, da små barn krever mer ressurser.

Skole 

2012 2013 2014 2015 2016 2021
Endring 

2012-2016
Endring 

2012 - 2021
6-15 år 600 601 607 612 611 635 11 35

Tabell 8 Framskrivning elever i grunnskolen

Utviklingen i antall elever er positivt økende både i økonomiplanperioden og i tiden fremover. 
Det er i inntektssystemet til kommunene en sammenheng mellom antall skolebarn og 
rammeoverføringen. Det gis mer i rammeoverføring pr individ i aldersgruppen 6-15 år sett i 
forhold til aldersgruppen 67 år + om en legger til grunn dagens fordelingsnøkkel.

Utgiftsdrivere:
 Gjennomsnittlig skolestørrelse

o Antall elever
o Lærertetthet

 Ressursandel til spesialundervisning
 Lønnsansiennitet pr årsverk
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Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning

Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt

Figur 8 Spesialundervisning i grunnskolen, andel elever og andel av lærertimer

Fra og med 2011 er spesialskoler og elver ved spesialskoler inkludert i tallet på ordinære 
grunnskoler. Det betyr at tallet på skoler, elever, spesialundervisning, årstimer og 
gruppestørrelse ikke er direkte sammenlignbart med tildligere år. Utgifter til spesialskoler 
føres på funksjon 214. Fra 2013 går funksjon 214 ut, og alt føres på 202 og 222. Om vi ser på 
figur 9, har andelen av elever som mottar spesialundervisning gått ned hvert år fra 2009. Vi 
ser samme utvikling i andel lærertimer til spesialundervisning. Allikevel ligger Nordreisa over 
snittet i Troms og kommunegruppe 3.
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Figur 9 Spesialundervisning i barne- og ungdomsskole fordelt på klassetrinn

Figur 10 viser på hvilket tidspunkt tiltakene blir satt inn i utdanningsløpet når det gjelder 
spesialundervisning. Den største delen rettes inn mot 5-7 trinn og 8-10 trinn. Figuren viser 
også at dette er tendensen i hele landet. Nordreisa kommune ligger langt over gjennomsnittet 
for alle de sammenlignede gruppene i figuren, og det har i 2012 blitt satt inn tiltak for å 
effektivisere og redusere spesialundervisningen.

Midtlyng-utvalget leverte sin innstilling NOU 2009:18 til Kunnskapsdepartementet 2. juli 
2009. Utvalget gjennomgikk organisering, ressursbruk og resultater av spesialundervisning, 
og vurderte i hvilken grad systemet sikrer tidlig innsats til førskolebarn, elever og lærlinger 
med særlige opplæringsbehov. Utvalget peker på fire sentrale utfordringer: ensretting og 
mangel på hensyn til mangfoldet, ulik forståelse og praktisering av regelverket, mangel på 
samordning og samarbeidskompetanse, og forhold knyttet til den spesialpedagogiske 
innsatsen. Midtlyngutvalgets utredning var et viktig utgangspunkt for Melding til Stortinget 
18 (2010-2011) Læring og fellesskap, Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og 
voksne med særlige behov. Stortingsmeldingen meisler ut tre strategier for å forbedre dagens 
system. 

Strategi 1: Fange opp-følge opp. Barnehage og skole skal bli bedre til å fange opp de som 
trenger hjelp og støtte. Tilpasset opplæring og tidlig innsats skal sikre størst mulig 
læringsutbytte. Spesialundervisning skal fortsatt benyttes, men den skal ha realistiske mål for 
den enkelte elev, inneholde konkrete tiltak og det skal være en evaluering av resultater. 
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Strategi 2: Målrettet kompetanse-styrket læringsutbytte. Det er nødvendig med spesialisert og 
målrettet kompetanse, bedre samhandling med PP-tjenesten og riktig bruk av assistenter.

Strategi 3: Samarbeid og samordning-bedre gjennomføring. Barnehagen og skolen skal ha 
god tilgang til helhetlig spesialpedagogisk støtte. Samarbeid med foreldre til barn med behov 
for særskilt hjelp og støtte skal bli bedre gjennom informasjon og samordning.

Det ble i 2012 prøvd satt i gang et prosjekt kalt ‘’tidlig innsats’’. Dette prosjektet innebærer at 
man setter inn ressurser på spesialundervisning så tidlig som mulig i utdanningsløpet, slik at 
elevene lærer å lese og skrive mens de enda går på barneskolen. Det var ikke nok ressurser 
eller tid til å gjennomføre dette prosjektet i 2012.

I fremtiden burde Nordreisa kommune få til en større satsing på denne typen 
spesialundervisning, det man setter inn ressursene tidlig i utdanningsløpet. Det viser seg å ha 
en positiv effekt for det senere undervisningsløpet. Elever som kommer til femte klasse og 
fortsatt ikke kan lese vil få det ekstremt tøft, da pensum er lagt opp til at man er en 
gjennomsnittlig god leser. Dette betyr at dersom de fleste leser godt når de begynner på 
mellomtrinnet vil behovet for spesialundervisning bli mindre. 

Barnevern 

Utgiftsdrivere:
 Volum, dvs. andel/antall i tiltak
 Utgift pr barn med tiltak i og utenfor hjemmet
 Utgifter til saksbehandling, utgift pr barn
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Andel barn med barnevernstiltak ift. 
innbyggere 0-17 år

Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år

Figur 10 Andel barn med barnevernstiltak

Nordreisa kommune har en langt større andel barn med barnevernstiltak i forhold til 
innbyggere i aldersgruppen 0-17 år enn gjennomsnittet i de øvrige gruppene i figuren. Vi ser 
en kraftig økning fra 2008 til 2009, moderat økning fra 2009 til 2010 og kraftig økning igjen 
fra 2010 til 2011. Vi ser at økning er tendensen i hele landet, men andelen er mer enn doblet 
på fire år i Nordreisa. Antall barn med tiltak er den største utgiftsdriveren til barnevernet.
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Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, 
barnevernstjenesten

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten

Figur 11 Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år, barnevern

Figur 12 henger sammen med figur 11 der kostnader og andel barn henger sammen. Vi ser at
driftsutgiftene til barnevernstjenesten pr innbygger i aldersgruppen 0-17 år viser samme 
utvikling som andelen barn med barnevernstiltak. Økning fra år til år, men en liten nedgang 
det siste året. Dette kommer som en konsekvens av tiltak som ble iverksatt for å få ned 
driftsnivået i barnevernet i 2010.
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Netto driftsutgifter per barn i barnevernet

Netto driftsutgifter per barn i barnevernet

Figur 12 Netto driftsutgifter pr barn i barnevernet

Figur 13 viser at netto driftsutgifter pr barn i barnevernet har hatt en litt annen utvikling de tre 
siste årene enn figur 11 og 12. Det har vært stor nedgang fra 2009 til 2010, og enda større 
nedgang til 2011. I disse to årene har Nordreisa hatt lavere kostnader enn både snittet for 
kommunegruppe 3 og landet uten Oslo. Dette skyldes tiltak satt i gang for å få ned kostnadene 
og at antall barn har gått opp, slik at det har blitt flere å dele kostnaden på. Det kan selvsagt 
også være noe feilrapportering, da dette går på konterte funksjoner i regnskapet.
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Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten

Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter

Figur 13 Netto driftsutgifter helse pr innbygger

Som vi ser ligger Nordreisa kommune under kommunegruppa både i prosent av driftsutgifter 
og på driftsutgifter per innbygger. Vi ligger derimot litt over når det gjelder snittet for Troms 
og landet uten Oslo når det gjelder driftsutgifter per innbygger i kroner. På driftsutgifter i 
prosent ligger vi omtrent på samme nivå som både snittet i Troms og landet uten Oslo.
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Figur 14 Netto driftsutgifter helse fordelt på funksjoner

1. januar 2012 ble samhandlingsreformen innført. Formålet med reformen er å vri 
ressursbruken fra sen til tidlig innsats, og forebygge framfor å reparere. Det er også et mål om 
å få en bedre samhandling mellom ulike ledd i helsetjenesten og flytte tjenester nærmere der 
folk bor. Det innføres en ny folkehelselov som gir mer ansvar til kommunene for forebygging 
og helsefremmende tiltak i alle samfunnssektorer. Samtidig innføres en ny felles lov for helse-
og omsorgstjenester i kommunene som samler kommunenes plikter. Det blir også en plikt for 
kommuner og sykehus til å samarbeide.

Samhandlingsreformen inneholder flere økonomiske insentiver for samarbeid:
1) Kommunene skal betale 20% av kostnadene for sykehusbehandling for sine pasienter 

begrenset oppad til kr 30 000,- pr enkeltopphold. Det er enkelte unntak som 
operasjoner, fødsler, behandling av nyfødte og behandling med kostbare biologiske 
legemidler.

2) Kommunene har betalingsplikt for utskrivningsklare somatiske pasienter fra dag 1 
med kr 4 000,-

3) Det overføres midler fra sykehusene til kommunene for å dekke medfinansieringen. 
For Nordreisa er dette i 2012 kr 5 828 000,- Disse midlene er en del av 
rammeoverføringen fra staten og er ikke øremerket.
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Antall utskrivningsklare døgn for pasienter fra Nordreisa ved UNN:

På bakgrunn av samhandlingsreformen legges det til grunn at Nordreisa kommune skal dekke 
inn 25 utskrivningsklare døgn à kr 4000,- summert til kroner 100 000,- for 2013. Per 1. 
november 2012 har ikke Nordreisa kommune betalt for noen utskrivningsklare døgn.

Pleie og omsorg

Tabell 4 om befolkningsframskrivning viste en økning i aldersgruppen 67-79 år i 
planperioden. Under er denne gruppen snevret noe inn, da de mellom 67 og 70 år normalt sett 
ikke er like aktuelle brukere av omsorgstjenesten.

2012 2013 2014 2015 2016 2021

70-79 år 334 329 351 380 399 524

80 år + 266 267 254 247 247 261
Tabell 10 Befolkningsframskrivning 70 år + Kilde: SSB, alternativ MMMM

Utviklingen i aldersgruppen 70-79 år forventes å få en liten nedgang i 2013 før den begynner 
å stige utover i planperioden. I 2021 forventes det å være 524 personer i denne aldersgruppen, 
mot 334 i 2012. Noe av forklaringen ligger i at mange ble født i etterkrigstiden. Disse vil 
passere 70 år frem mot 2020. 

Aldersgruppen 80 år + ser vi vil få en nedgang frem mot 2016. Dette skyldes små kull født på 
midten av 30-tallet. Mot slutten av 30-tallet ble kullene mer normale, som igjen gir utslag på 
gruppen 80 år +. Vi ser at det fra 2016 til 2021 øker, og nærmer seg 2012-nivå.

Utgiftsdrivere i pleie og omsorg:
 Andel over 80 år med institusjonsplass
 Antall kostnadskrevende hjemmetjenestebrukere under 67 år
 Hjemmetjenestens prioritering – litt til mange.

År 2008 2009 2010 2011
Antall 49 37 15 104

Tabell 9 Antall utskrivningsklare døgn ved UNN
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Figur 15 Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over

Figur 16 viser at netto driftsutgifter til PLO pr. innbygger over 67 år i Nordreisa ligger en del 
under alle andre i sammenligningen. Det har vært en stor nedgang fra 2010 til 2011.

Figur 16 Netto driftsutgifter PLO pr. innbygger 67 år og over

Vi ser også her at Nordreisa kommune har hatt en nedgang i driftsutgifter per innbygger over 
67. Nedgangen har vært størst i institusjoner, men allikevel ligger vi litt over snittet for landet 
her. Totalt sett er vi lavest, og relativt mye lavere enn snittet for Troms og kommunegruppa.
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Figur 17 Andel innbyggere 80 år + på institusjon

Nordreisa kommune ligger høyere enn alle i sammenligningen når det gjelder andel 
innbyggere over 80 år på institusjon. Tallene var nokså stabile frem til 2009, men økte i 2010. 
I forhold til snittet for kommunegruppe 3 og Troms ligger vi bare litt høyere, mens vi ligger 
veldig høyt i forhold til snittet for landet uten Oslo. 

Institusjonsplasser

Nordreisa Snitt 
komm.gr.3

Snitt 
Troms

Snitt landet 
u/Oslo

Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 
80 år over

17,3 21,5 22,5 18,3

Andel beboere 80 år og over i institusjoner 79 76,5 73,5 72
Andel innbyggere 80 år og over som er 
beboere på institusjon

18,4 16,6 16,1 13,8

Tabell 8 Andel institusjonsplasser og beboere over 80 år. 

Nordreisa 2008 2009 2010 2011
Antall sykehjemsplasser 60 60 55

Tabell 9 Antall sykehjemsplasser

Nordreisa kommune har færre institusjonsplasser i forhold til innbyggere over 80 år enn 
snittet både i kommunegruppen, Troms og landet. Samtidig har Nordreisa en større andel 
beboere på institusjon.
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Figur 18 Antall mottakere av hjemmetjenester og beboere på institusjon

Figur 19 viser antall personer som mottar hjemmetjenester og antall beboere på institusjoner 
fordelt på aldersgruppen 67-79 år og gruppen 80 år og eldre. I tallgrunnlagene for 2011 er det 
noen mangler, og gjør at tall på beboere i institusjon er feil. Dette gjør at det blir vanskelig å 
sammenligne seg. 
Ser vi figur 19 i sammenheng med figur 17 ser vi at antall mottakere av hjemmetjenester i 
figur 19 henger sammen med økningen i netto driftsutgifter til hjemmeboende i figur 17.

Figur 19 Andel timer hjemmetjeneste, brukere under og over 67 år
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Figuren over viser at størsteparten av timene som tildeles går til gruppen under 67 år. Dette 
kan forklares med at Nordreisa kommune har et stort antall mottakere av ressurskrevende 
tjenester. Gjennomsnittet for Troms er 1 pr 1000 innbygger, mens det i Nordreisa er 2,5 pr 
1000 innbygger. KS Troms har etter stort engasjement fra administrasjonen i Nordreisa 
kommune igangsatt et prosjekt med bakgrunn i informasjon fra Nordreisa. Dette prosjektet 
skal komme fram med et forslag til en mer rettferdig tilskuddsmodell for tilskudd til 
ressurskrevende tjenester enn den som brukes i dag. 

Sosialutgifter

Utgiftsdrivere for sosialutgifter:
 Antall stønadsmottakere
 Stønadsstørrelse
 Stønadslengde
 Antall stillinger/bemanning

Figur 20 Netto driftsutgifter sosialtjenesten
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Figuren viser at Nordreisa kommune hadde stor økning i antall sosialhjelpsmottakere fra 2009 
til 2010. Etter dette har det stabilisert seg, og driftsutgiftene gått noe ned. Som figuren viser er 
dette det samme som skjer i kommunegruppe 3. 

Figur 21 Gjennomsnittlig stønadslengde og –størrelse

Etter en stor økning fra 2008 til 2009, har den gjennomsnittlige utbetalingen pr stønadsmåned 
gått ned og stabilisert seg. Det samme gjelder stønadslengden som har gått ned fra 2009 til 
2010 og stabilisert seg der. Figuren mangler noe tall fordi SSB hadde feil i sine tall på dette 
området.
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  Utviklingsavdelingen
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Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner

Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter

Figur 22 Netto driftsutgifter kultur

Nordreisa kommune har brukt mindre på kultur i 2011 enn det er gjort de to foregående årene. 
I forhold til kommunegruppa ligger Nordreisa langt under snittet, og i forhold til snittet i 
Troms ligger vi nå også under der. For både Nordreisa og alle de vi sammenligner oss med 
har prosenten av de totale driftsutgiftene til kultur gått ned. I Nordreisa skyldes det nok at 
utgiftene til andre ting har gått opp, da det ikke har vært kuttet i kultursektoren de siste årene.
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Figur 23 Netto driftsutgifter kultur fordelt på funksjon

Netto utgifter til kultur har gått ned fra 2010. Dette skyldes nødvendigvis ikke kutt, men 
mindre andel av de totale driftsutgiftene. Andre kulturaktiviteter (F385) er stor, da 
samfunnshuset/svømmehallen og driften av Halti går under denne funksjonen. Musikk- og 
kulturskolen har hatt økning hvert år, og viser at det satses innenfor dette området.
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Musikk-og kulturskole

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker

Andel elever (brukere) i grunnskolealder i  kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år

Figur 24 Korrigerte brutto driftsutgifter til musikk- og kulturskole

Figuren viser at det har vært en nedgang i antall brukere av Nordreisa kommunes musikk- og 
kulturskole. Dette har ført til at kostnaden per bruker har blitt høyere.

2008 2009 2010 2011 - 2008 2009 2010 2011 - 2008 2009 2010 2011 - 2008 2009 2010
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   Teknisk avdeling

Det har de senere år blitt investert for mange millioner i nye vann- og avløpssystemer. Dette 
har bidratt til å øke kvaliteten og forsyningssikkerheten, men også medført høye avgifter for 
befolkningen. Det vil hele tiden være utbedringer og oppgraderinger av vann og 
avløpssystemet, men det må holdes innenfor et rimelig nivå slik at avgiftene for befolkningen 
ikke blir for høy. Sammenligning av vann og avløp i KOSTRA er vanskelig, da tallene sier 
lite og ingenting om kvaliteten på anleggene. 

Innenfor teknisk sektor er det stort sett bare eiendomsforvaltning det er hensiktsmessig å se 
på. 
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Eiendomsforvaltning

Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger

Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter

Figur 26 Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning

Nordreisa kommune lå i 2010 omtrent på landsgjennomsnittet når det gjelder driftsutgifter per 
innbygger, og reduksjonen har gjort at vi i 2011 ligger noe under. I forhold til 
kommunegruppe 3 og snittet for Troms ligger vi som vi ser av figuren langt under. Man kan 
selvsagt si at det er positivt at Nordreisa kommune ligger så langt under alle andre på dette 
feltet, men det som skjer er at levetiden på de kommunale verdiene forringes og levetiden går 
ned.
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MÅLSTYRING SOM STYRINGSSYSTEM

Bakgrunn og status

Nordreisa kommune har tidligere hatt fokus på neste års budsjett, og har kun styrt etter 
økonomisk resultat. Nordreisa kommune har i en årrekke hatt anstrengt økonomi, der det har 
vært et misforhold mellom driftsutgifter og –inntekter. Kommunen har vedtatt overordnede 
målsettinger i en noen kommunale delplaner, men de har ikke vært økonomisk forankret og 
dermed mindre verdt. Denne formen for styring har vist seg ikke å fungere optimalt, heller 
ikke økonomisk. Nordreisa kommune har ikke hatt oppdatert kommuneplan, verken 
strategidel med handlingsdel eller arealdel. Det vil med andre ord si at kommunen ikke har 
hatt de styringsdokumentene som er nødvendig. 

Det er derfor en nødvendighet å få igangsatt prosessene og få disse dokumentene sluttført, 
forankret både blant politikere, administrasjon og tjenesteleverandører. Fra å styre på 
økonomi og tiltak til mål og resultater er det en nødvendighet å endre på styringssystemet. 
Dette fordrer en oppdatert kommuneplan, der de overordnede politiske målsettingene 
fremkommer i strategidelen. På bakgrunn av de overordnede målsettingene utarbeides 
handlingsdelen som skal være sammenfattende med økonomiplanen. Målsettingene og 
resultatkravene i handlingsdelen/økonomiplanen skal være sammenfallende med de 
overordnede målsettingene. Målsettingene og resultatkravene utarbeides av administrasjonen 
og vedtas av kommunestyret med eventuelle korreksjoner. 

Status i kommunen er at kommunestyret har vedtatt flere tiltak som vil bedre den økonomiske 
situasjonen i positiv retning på kort og lang sikt. Kommuneplanarbeidet er på nytt satt i gang 
slik at arbeidet med kommuneplanens strategidel og handlingsplan/økonomiplan lett ville 
kunne koordineres.  

Nordreisa kommune har tidligere ikke villet prioritere nok ressurser og kompetanse til 
styringssystem, planarbeid, økonomistyring og måloppfølging. Denne situasjonen har endret 
seg, og innenfor noen av områdene tror vi at vi nå har fått på plass både ressurser og 
kompetanse til å foreta snuoperasjonen. I 2012 har det blitt arbeidet med kommuneplanens 
handlingsdel og samfunnsdel.  

Hva er målstyring?
Et forsøk på å beskrive målstyring kan være:

 Velge ut aktuelle måleområder det skal planlegges, drives og rapporteres på, slik at 
hovedhensikten med tjenestene blir ivaretatt

 Utarbeide presise og målbare mål på enkelttjenester i styringsdokumenter, og i 
ledelsen av tjenestene.

 Integrere mål med ressurstildelingen på politisk nivå.
 Integrere kartlegging av kvalitet, KOSTRA-tall, brukerundersøkelser og andre måldata 

til styringssystemene.
 Rapportere på måloppnåelse i årsmelding.
 Knytte målrapportering til delegert resultatansvar, ledeavtaler, m.m.
 Korrigere styringsdokumenter og årshjul i tråd med endring i styringssystemene.
 Sette tjenestelederne i stand til å utøve resultatansvar.
 Etablere resultatdialog mellom ulike nivåer 

Bedre kvaliteten på våre tjenester, og å yte mer effektive tjenester.

Side 129



Målsetting med styringssystemet
For det første er det et mål å snu styringssystemet, med å få på plass kommuneplanens 
strategidel, der målsettinger gjennom handlingsdelen og økonomiplanen vil gi politikerne 
mulighet til politisk styring, gjennom overordnede politiske målsettinger. Gjennom 
prosessene med kommuneplanens strategidel og økonomiplanen vil kommunen få 
sammenheng mellom de politiske, administrative og faglige målsettinger. 

For det andre er det et mål å øke den administrative gjennomføringsevnen. Ved å etablere 
målbare mål vil vi få et verktøy til å kontrollere kvaliteten på den tjenesteproduksjonen 
kommunen leverer, og til å vite om vi ”leverer varene” gjennom måltall og undersøkelser. 
Organisasjonformen er et middel for å oppnå målsettingene. Det er derfor mulig at dagens 
organisering vil bli endret for å bedre måloppfølgingen i hver enkelt sektor og enhet

For det tredje er det et mål å komme ut av ROBEK, slik at kommunen selv kan bli herre i eget 
hus, basert på et helhetlig styringssystem gjennom hele kommunen samtidig som vi leverer 
gode tjenestetilbud og utvikler kommunen innenfor de gitte rammene. 

Roller og ansvar 
For å få til en helhetlig målstyring er det av avgjørende betydning at både politikere, 
administrasjon og tjenesteleverandører har felles mål og samme forståelse og erkjennelse av 
mål, roller, ansvar og prosessen. 

Politikerne må også få økt kunnskap om hva målstyring innebærer, når og hvordan den 
politiske innflytelsen skal være. Politikerne vil få mulighet til å definere de overordnede 
målene gjennom prosessen med utarbeidelse av strategidelen i kommuneplanen. Med 
målstyring som verktøy vil politikerne styre gjennom mål, resultater og rammetildeling. 

Parallelt med dette må sektorer og enheter få mulighet til å få en forståelse av tenking og 
metode for å få på plass gode målformuleringer. I målformuleringene er det nødvendig å ha 
med ansatte i utformingen av målene. Alle må få tilstrekkelig kunnskap om hva dette er, og 
hva det vil innebære fremover. Prosessen har startet i ledermøtet i oktober, men er ennå mye 
arbeid som må gjennomføres før vi har gode innspill og påvirkning fra tjenesteleverandørene 
på målformuleringene. 

Administrasjonen og tjenesteleverandørene vil også få et langt større ansvar i å planlegge og 
gjennomføre tiltak for å oppnå definerte mål og resultat. Når målene er definert vil dette også 
innebære en helt annen administrativ oppfølging, der budsjettdialogen i langt større grad vil 
inneholde resultatoppfølging. Gjennom målstyring er det normalt å utarbeide lederavtaler der 
fravær av resultat vil få konsekvenser for både rådmannen og andre ledere i kommunen. 

Årshjulet til Nordreisa kommune

 Årshjulet skal beskrive hensikt og funksjon, styrings- og dialogarenaer
 Det skal avklare milepeler og prosesser, herunder dokumentstrøm, kartlegginger, avklarte 

mål, prosesser og arbeidsdeling 
 Beskrive sammenhengen mellom arenaer og dokumenter
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 Oversikt over hvordan arbeidet med ulike dokumenter og prosesser skal fases inn i forhold 
til hverandre:

o ulike rapporteringer 
o politisk behandling gjennom kalenderåret 
o tidfesting av egen aktivitet

 Gjøre prosessen effektiv og unngå ekstraarbeid
 Grunnlaget for dialogen på alle nivåer 

Figur 1 Årshjulet til Nordreisa kommune

Resultatdialog
Resultatdialogen skal bidra til felles bilde av kommunens utfordringer, samlet måloppnålese
og fremme et godt samarbeid mellom beslutnings-nivåene i kommunen. Hensikten er å 
klargjøre resultatenhetsledernes ansvar for å utøve ledelse og prioritere i henhold til avklarte 
resultatmål og rammer. Fokus i dialogen skal holdes på mål, resultater og utvikling. 

Resultatdialogen skal være en arena for anerkjennelse av gode resultater, konstruktiv 
tilbakemelding, læring og motivasjon. 

31.desember

Utarbeide 1. 
kvartalsrapport

Utarbeide 2. 
kvartalsrapport

Utarbeide 3. 
kvartalsrapport

Behandle 1. 
kvartalsrapport

Behandle
årsregnskap/
årsmelding / 
revidering av 
budsjett

Behandle 
2. kvartalsrapport

Behandle
3. kvartalsrapport

Presentere
budsjettforslag

Behandling av 
økonomiplan  og 
budsjett i enhetene

Behandle
økonomiplan/
budsjett

Bruker-og 
medarbeider
undersøkelser

1. april

30. juni

30. september

Avslutte 
regnskap

Utarbeidelse av 
økonomiplan/ 
budsjett Sluttføre 

årsmeldingBudsjettdialog 
med enhetene

Revidering av 
budsjett

Utarbeidelse av 
budsjettnotat

KOSTRA analyse / 

KOSTRA 
rapportering

Utarbeide 
årsmelding

Resultatdialog 
med enhetene / 
lederavtaler

Revidering av mål 

Administrativt

Politisk 

Lederavtaler 1. år

Rapportering 
brukerundersøkelser

Dialog mål i 
økonomiplan
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Resultatdialogen skal bygges på lederavtalen inngått mellom rådmann og enhetsledere og skal 
tydeliggjøre hvor innsatsen skal legges. 

Lederavtaler
Hensikten med lederavtaler er å ha gjensidige krav og forpliktelser. Avtalene bør omfatte fag, 
personell og økonomi. Både rådmannen, enhetsledere og virksomhetsledere bør ha 
lederavtale. Om det skal videreføres nedover i organisasjonen må også vurderes.

Lederavtalene er offentlige og er gyldige i ett år. De utarbeides i ledergruppa og avtales i 
begynnelsen av kalenderåret.

Innhold i lederavtalene 
Lederavtaler inneholder: 
 Statisk del

o Arbeidsvilkår (lik dagens arbeidsavtale)
o Ønsket lederadferd
o Faste lederoppgaver

 Dynamisk del
o Målene for tjenesteområdene (samme som enhetene har utarbeidet)
o Utviklingsmål (personlige / for enheten)
o Beskrivelse for støtte (rådmann / stab)
o Resultatoppnåelse (hva skjer ved måloppnåelse / ikke måloppnåelse)

Mål og resultatkrav
Det er normalt å etablere mål innenfor 3 perspektiver, herunder 
 faglig perspektivet
 brukerperspektivet
 medarbeiderperspektivet 

Det er utarbeidet en statusbeskrivelse som både vil gi innspill til målene i økonomiplanen,
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. De overordnede målene utarbeides gjennom 
kommuneplanens samfunnsdel. 

Figur 2 Illustrasjon planer og sammenhenger

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens arealdel

Økonomiplan 2013-2016

Faglig kvalitet
Medarbeider
Brukerundersøkelser

Samfunnsperspektiv
Status-

beskrivelse pr 
2012
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ROBEK-nettverket har anbefalt å starte med enkelte deler av tjenestene i kommunen eller å 
gjennomføre dette på et overordnet nivå det første året. Rådmannen ønsker å gjennomføre det 
i hele kommunen samtidig, men kun i den utstrekning vi har ressurser til. Det vil med andre 
ord si at målene skal være i samsvar med de ressursene vi har i dag. 

For å få brukerperspektivet inn, er det nødvendig å gjennomføre brukerundersøkelser. Det vil 
bli utarbeidet en plan for gjennomføring av brukerundersøkelser.  

Medarbeiderperspektivet skal også være med, det vanligste er å ha like spørsmål til alle 
ansatte, eventuelt med en liten andel som kan være sektor/enhetsavhengig. 

Det skal også være balanse mellom de ulike perspektivene, slik at resultatmålene er like i 
antall innenfor de ulike perspektivene. Samtidig kan det være en fordel å måle det samme 
resultatet fra flere perspektiv.  

Anbefalingen fra veileder i ROBEK-nettverket er å ikke bruke tid på samkjøring av målene i 
samfunnsdelen og økonomiplanen første år. Etter hvert skal de selvfølgelig samkjøres.
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MÅL FOR KOMMUNEN 

Målekort støttefunksjoner

Støttetjenester til rådmannen, fagområdene, tillitsvalgte/verneombud og det 
politiske system

Indikator
Mål    
2013

O
rg

a
n

is
a

s
jo

n Årlige medarbeidersamtaler 100 %

Stolthet over egen arbeidsplass 4

Arbeidsnærvær 92 %

T
je

n
e
s
te

k
v
a
li
te

t

Økonomiavdelingen

Andel lovpålagte arbeidsgiverkontroller jf skattebetalingsloven. (andel 
selvstendig næringsdrivende)

5 %

Opplever økonomiavdelingen som serviceinnstilte og fleksible 4

Servicetorg

Fornøydhet med de internettbaserte tjenestene 3,9

Fornøydhet med serviceinnstillingen på servicetorget 3,8

IT avdelingen

Fornøydhet hos ansatte 3,9

Fornøydhet med oppetid på IKT-systemene 4
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Målekort Utviklingsavdelingen

Indikator
Mål    
2013

O
rg

a
n

is
a

s
jo

n Årlige medarbeidersamtaler 100 %

Stolthet over egen arbeidsplass 4

Arbeidsnærvær 95 %

Tj
e

n
e

st
ek

va
lit

et

Landbruk, miljø og viltforvaltning

Antall saker påklaget for saksbehandlingsfeil 0

Tilfredshet med veiledning og saksbehandling 4

Arealforvaltning og planlegging

Andel saker påklaget for saksbehandlingsfeil 0

Kart og oppmåling

Andel saker påklaget for saksbehandlingsfeil 0

Tilfredshet med veiledning og saksbehandling 5

Næring

Etablerere, tilfredshet med dialog og service 5

Kulturskolen

Andel foreldre som er fornøyd med faglig utvikling av eget barn 5

Antall påmeldte på lokal UKM 25

Bibliotek

Barnelitteratur, antall bokutlån barnelitteratur per innbygger 0-13 år  16

Besøk i folkebibliotek per innbygger 4

Andel brukere som er tilfreds med tilbudet 5

Kino

Antall forstillinger 80

Besøk per kinoforestilling  32

Point (ungdommens hus)

Andel tilfredshet med tilbudet på Point av elever i ungdomskolen 5
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Målekort Teknisk avdeling

Indikator
Mål    
2013

O
rg

a
n

is
a

s
jo

n Årlige medarbeidersamtaler 100 %

Stolthet over egen arbeidsplass 4

Arbeidsnærvær 92 %

S
a
m

fu
n

n

Reduksjon I energiforbruket i kommunale bygg -3 %

Tj
e

n
e

st
ek

va
lit

et

Renhold

Fravær av klager på renhold 1

Fornøydhet med renholdet i kommunale bygg 5

Vann og avløp

Avvik fra drikkevannsforskriftene 0

Spyling ledningsnett pr år 20 %

Redusere kloakkinslag I bygninger < 4

Avvik fra krav, kommunale kloakkrenseanlegg 0

Veg

Fravær av klager på brøyting på avklart standard 100 %

Byggesak

Andel saker behandlet innenfor lovpålagt tid 80 %

Andel byggesaker omgjort etter klage til hos Fylkesmannen 0

Kunders fornøydhet med byggesaksbehandlingen 4,1

Forebyggende brannvern

Tilsyn særskilte brannobjekter pr år

Andel piper feid pr år 50 %

Bygg og eiendom

Enhetslederes fornøydhet med vedlikehold av kommunale bygg 3
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Målekort Skole

Indikator
Mål    
2013

O
rg

a
n

is
a

s
jo

n Årlige medarbeidersamtaler 100 %

Stolthet over egen arbeidsplass 4

Arbeidsnærvær 92 %

Tj
en

es
te

kv
al

it
et

Nasjonale prøver (gjennomføres I perioden 1.9 – 15.10 hvert år) Alle 
undersøkelsene er delt inn i 3 nivåer (barnetrinnet) eller 5 nivåer 
(ungdomstrinnet). Oppgitt %-andel angir hvor stor del av elevene som 
ligger på nivå 1 eller 2 I de ulike ferdighetene. %-verdi må reduseres for å 
forbedre resultatene.

Nasjonale prøver 5.trinn: leseferdighet, minst gj.snitt nasjonalt nivå 2,0

Nasjonale prøver 5.trinn: leseferdighet engelsk, minst gj.snitt nasj. nivå 2,0

Nasjonale prøver 5.trinn: regneferdighet, minst gj.snitt nasjonalt nivå 2,0

Nasjonale prøver 8.trinn: leseferdighet , minst gj.snitt nasjonalt nivå 3,1

Nasjonale prøver 8.trinn: leseferdighet engelsk, minst gj.snitt nasj. nivå 3,0

Nasjonale prøver 8.trinn: regneferdighet, minst gj.snitt nasjonalt nivå 3,1

Karakterer i skolen

Norsk skriftlig 10. trinn: eksamenskarakterer 3,5

Matematikk 10. trinn: eksamenskarakterer 3,1

Engelsk skriftlig 10. trinn: eksamenskarakterer 3,8

Brukerundersøkelse SFO

Fornøydhet med informasjon fra SFO 3,9

Fornøydhet med trivselen til barnet i SFO 4,5

Elevundersøkelse

Elevundersøkelse 7. trinn: sosial trivsel 4,4

Elevundersøkelse 7. trinn: trivsel med lærerne 4,1

Elevundersøkelse 7. trinn: elevdemokrati 3,6

Elevundersøkelse 7. trinn: mobbing på skolen 1,4

Elevundersøkelse 7. trinn: faglig veiledning 3,4

Elevundersøkelse 7. trinn: mestring 3,9

Elevundersøkelse 10. trinn: trivsel med lærerne 3,8

Elevundersøkelse 10. trinn: mobbing på skolen 1,4

Elevundersøkelse 10. trinn: faglig veiledning 3,1

Elevundersøkelse 10. trinn: mestring 3,8

Elevundersøkelse 10. trinn: faglig utfordring 4,1
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PPT Tjenesten

Antall saker pr årsverk i Nordreisa 50

Andel brukt tid til faglig veiledning i barnehage og skole 80t

Antall barn på venteliste for utredning 40

Voksenopplæring

Andel som består norskprøve 2 og 3, muntlig og skriftlig I løpet av 3 år 80 %

Målekort Barnehager

Indikator
Mål    
2013

O
rg

a
n

is
a

s
jo

n Årlige medarbeidersamtaler 100 %

Stolthet over egen arbeidsplass 4

Arbeidsnærvær 92 %

Tj
e

n
e

st
ek

va
lit

et Andel årsverk med førskolelærer-utdanning 32,4 %

Fornøydhet med informasjon vedrørende mitt barns trivsel og utvikling 4,5

Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter i barnehage 0,8

Allsidig lek og aktiviteter 4,9

Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen 4,5
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Målekort Familiesenteret

Indikator
Mål    
2013

O
rg

a
n

is
a

s
jo

n Årlige medarbeidersamtaler 100 %

Stolthet over egen arbeidsplass 4

Arbeidsnærvær 92 %

Tj
e

n
e

st
ek

va
lit

et

Åpen barnehage

Foreldres tilfredshet med tilgang på fagpersoner 4

Helsesøstertjenesten

Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder 95%

Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder 95%

Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. 
skoletrinn

100%

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst 100%

Barneverntjenesten

Andel påklaginger omgjort av fylkesmannen 0%

Andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder 0%

Andel barn med tiltaksplan som helt eller delvis når avklarte mål i tiltaksplan 85%

Rustjenesten

Andel av klienter med vedtak om IP (individuell plan) 20 %

Oppnå avklarte mål ut fra klientenes forutsetninger 70%

Målekort NAV

Indikator
Mål    
2013

O
rg

a
n

is
a

s
jo

n Faglig og personlig utvikling

Årlige medarbeidersamtaler 100 %

Stolthet over egen arbeidsplass 4

Arbeidsnærvær 92 %

Tj
en

es
te

kv
al

it
et Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet >3

Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet som når avklarte mål 100 %

Andel sosiale saker behandlet innen 4 uker etter at saken er tilstrekkelig 
opplyst

100 %
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Målekort Pleie og omsorg

Indikator
Mål    
2013

O
rg

a
n

is
a

s
jo

n Årlige medarbeidersamtaler 100 %

Stolthet over egen arbeidsplass 4

Arbeidsnærvær 92 %

Tj
e

n
e

st
ek

va
lit

et

Sykehjem

Fornøydhet med den medisinske behandlingen (1-4) 3,4

Muligheten til å gjøre dagligdagse gjøremål (1-4) 2,8

Muligheten til å komme ut å få andre opplevelser/turer 2,5

Respektfull behandling 3,6

Trivsel 3,4

Brukermedvirkning 3,0

Omsorgsboliger for personer med funksjonsnedsettelser

Fravær av avvik medisinering 100 %

Fravær av avvik bruk av tvang 100 %

Andel personer med funksjonsnedsettelser med individuell plan 100 %

Pårørendes/brukernes fornøydhet med medbestemmelse på tjenesten? 2,8

Hjemmetjenesten

Informasjon om hvilken hjelp de får 3,0

Opplevelse av tjenesten som tilgjengelig over telefon 3,5

Hjelp til å dekke grunnleggende behov 3,5

Respektfull behandling 3,4

Brukermedvirkning 3,1

Psykiatri

Andel med individuell plan 30 %

Andel som når avklarte mål? 60 %

Fravær av avvik medisinering 80 %
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Målekort Helse

Indikator
Mål    
2013

O
rg

a
n

is
a

s
jo

n Faglig og personlig utvikling

Årlige medarbeidersamtaler 100 %

Stolthet over egen arbeidsplass 4

Arbeidsnærvær 92 %

T
je

n
e

st
e

kv
al

it
e

t Fysio- og ergoterapi

Ventetid fysio-, ergoterapitjeneste 3,8

Omfanget av tjenesten er tilpasset behovet 4,9
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Plan for gjennomføring av brukerundersøkelser

2012 2013 2014 2015 2016 Målemetoder

A
d

m
in

is
tr

a
s
jo

n

Servicetorg BU BU

Økonomiavdelingen BU BU BU

Personal BU BU

Skolefaglig rådgivning BU BU

IKT BU BU

O
p

p
v
e
k
s
t

Barnehager
BU,KS,

ES
BU,KS,ES

BU, ES, KOSTRA, 
Foreldreundersøkelse

Åpen barnehage BU BU

Skole x x x x x
Elevundersøkelsen, 
Olweusundersøkelsen, 
nasjonale prøver

Barnevernstjenesten KS,ES
KS,
ES

KS,ES KS,ES KOSTRA, ES

H
e
ls

e

Ergo - Fysioterapi BU,ES BU, ES

Sykestue BU BU BU

Sykehjem BU BU, IPLOS

Hjemmetjenester BU BU, IPLOS

Psykiatri BU BU, IPLOS

Miljøarbeidertjenesten BU BU

Omsorgsboliger for 
personer med 
funksjonsnedsettelser

BU BU BU BU, IPLOS

Helsestasjon BU,ES BU, ES

NAV sosial ES ES

Rustjenesten BU,ES ES, BU

Side 142



Plan for gjennomføring av brukerundersøkelser

201
2

2013
201
4

2015 2016
Målemetoder

U
tv

ik
li
n

g
s
a
v
d

e
li
n

g

Bibliotek KS, BU KS, BU

Kulturskolen og UKM BU,ES BU, ES

Kino KS,ES KS, ES

Point (Ungdommens hus) BU BU

Næring BU BU

Ungdomskontakt ES ES, Statistikk fra politiet

Oppmåling BU, ES BU, ES

Arealforvaltning og 
planlegging

ES ES

Landbruk, miljø og 
viltforvaltning

BU, ES BU, ES

T
e
k
n

is
k
 a

v
d

e
li

n
g

Bygg og eiendom 
ES,
MU

ES MU ES, MU

Renhold
ES
,MU

ES, BU MU BU ES, BU, MU

Vann og avløp
ES,
MU

ES, MU
ES, 
BU

ES, MU ES,BU ES, BU, MU

Veg ES ES, BU MU BU, MU BU ES, BU, MU

Byggesak ES ES ES ES ES ES

Forebyggende brannvern
BU, 
ES

ES ES ES ES ES, BU

Brannberedskap
ES,
MU

ES, BU ES ES, MU ES,BU ES, MU, BU

BU: Brukerundersøkelse

ES: Egen statistikk

KS: Kostra

MU: Medarbeiderundersøkelse
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Tiltak i økonomiplan 2012-2015

Driftstiltak

-

2013 2014 2015 2016

Ramme for 1.1 Sektor for administrasjon 25 854 819 27 846 573 30 470 738 30 328 979

Konsekvensjustert budsjett 26 717 982 26 717 982 26 717 982 26 717 982

Mercell konkurransegjennomføringsverktøy begynner å bli en 

nødvendighet for å sikre gjennomføringen av 

anskaffelseskonkurransen. Alle dokumenter er til stede og sikrer en 

god arkivering til hele anskaffelsen. Som alene på innkjøpssiden ser 

jeg dette som en tidskutter som vil tjene seg inn i løpet av ett år. 

Marcell har et samarbeid med Evry sine produkter for tilpasning. 

For Nordreisa sin del vil økningen utgjøre kr. 37 063

37 063 37 063 37 063 37 063

I 2013 vil fellesutgiftene for drift av datasenteret i Olderdalen øke. 

Dette skyldes tiltak for bl.a. å rette opp i avvik fra datatilsynet.  

Konsekvensen ved og ikke øke rammene til driftsutgifter til 

datasenteret er at det vil bli underskudd på ansvar 141 i 2013 da det 

ikke finnes midler til å dekke dette i andre poster på budsjettet.

178 000 0 0 0

Denne ordningen utgår da alle som har hatt ordningen er ferdig og 

nedbetalt. 

49 447 49 447 49 447 49 447

Kutt i alle tusenposter med 4 % -190 000 -190 000 -190 000 -190 000

Reduksjon kontingenter felles kontordrift -150 000 -150 000 -150 000 -150 000

Vakanse sektor for administrasjon -500 000 0 0 0

Samler kontroll og revisjon under eget ansvar. -710 000 -710 000 -710 000 -710 000

Eget ansvar for kontrollutvalget.

Jf. Kontrollutvalgets vedtak 27/2012

Innstilling til v e d t a k:

1.Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2013 vedtas med netto 

driftsutgifter på til sammen kr 996 500,- før lønns- og prisjusteringer 

for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske 

vedtak.

2.Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes 

innarbeidet i og skal følge formannskapets samlede 

budsjettinnstilling til kommunestyret.  

3.Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt 

kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og 

regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets 

budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som 

932 073 932 073 932 073 932 073
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beskrevet her.

Ansvar 146 flyttes i sin helhet til nytt ansvar kr 657 628,- + økning 

med kr 52.372,-

Fra ansvar 170 flyttes kr 222.073,- til nytt ansvar

Økte kostnader til KomRev-Nord for revisjon. 30 000 30 000 30 000 30 000

Økte inntekter integreringstilskudd på grunn av fast årlig bosetting.

Familiegjenforening er estimert inn i summen. 

-2 245 100 -2 245 100 -2 245 100 -2 245 100

Faste økte utgifter på grunn av fast årlig bosetting. 

(kommunestyrevedtak).

Samt estimert familiegjenforening ut 2012-tall

Behov er 2 021 106 men salderinga gir 1 657 427,-

1 657 427 1 657 427 1 657 427 1 657 427

Økte utgifter til bosetting/etablering av flyktninger på grunn av fast 

årlig bosetting.

270 000 270 000 270 000 270 000

Kontrollutvalget er flyttet til eget ansvar, dermed flyttes også 

utgiftene.

-222 073 -222 073 -222 073 -222 073

Nytt av 2013 er at kommunen skal ta i bruk den nye statlige eide, 

driftede og forvaltede valgadm systemet EVA, som staten stiller 

vederlagsfritt til disposisjon for gjennomføringen av valg. Nordreisa 

vil dermed ikke ha utgifter for å kjøpe valgsystem, da staten vil gi 

dette vederlagsfritt til kommunen. Kursavgiften må vi betale selv.

I tiltaket er det lagt inn lønn/overtid - bevertning - annonsering -

reiseutgifter i forbindelse med deltakelse i opplæring/kurs av EVA, 

kursavgift, samt husleie valglokaler. 

185 000 0 185 000 0

Avslutte samarbeidet med Tornedalsrådet. -88 000 -88 000 -88 000 -88 000

Økning driftstilskudd Nord-Troms Regionråd. Samlet driftsbudsjett 

for 2012 kr 397 020.

jf styremøte 28.08.12 vedtok Nord-Troms Regionråd økning av 

kommunalt driftstilskudd til kr 2.000.000. Fordeles etter folketall per 

01.01.12. 

40% av rammen fordeles likt mellom kommunene, og 60% fordeles 

etter folketall 01.01 foregående år. 

81 000 81 000 81 000 81 000

Økning lønn og pensjonsutgifter til ansatte kirkelig administrasjon 108 000 108 000 108 000 108 000

Nordreisa kirke trenger øyeblikkelig hjelp.

Skifersteiner er knust flere plasser på tak dåpsakresti.

Begge steintrappene ved utgangene fra sakrestiene (bak kirken) er 

skjeve og ødelagt/smuldret opp.

All skiferstein er borte. Rekkverket mangler på begge sider og er 

farlig. Behov kr 100 000, men salderingen gir ikke alt.

70 000 0 0 0

Effekt innkjøpsavtaler. -781 500 -882 000 -882 000

Kutter prisstigningen i budsjettet. -356 000 -356 000 -356 000 -356 000

Til disposisjonsfondet. Budsjettmidler for planperioden. 0 2 706 254 5 245 919 5 289 160
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Sum tiltak i økonomiplanen -863 163 1 128 591 3 752 756 3 610 997

2013 2014 2015 2016

Ramme for 1.2 Sektor for levekår 94 014 968 91 502 768 91 152 768 91 152 768

Konsekvensjustert budsjett 98 784 394 98 784 394 98 784 394 98 784 394

Kutt i alle tusenposter med 4 % -500 000 -500 000 -500 000 -500 000

Kommer ingen refusjoner fra staten på familiesenteret. Denne 

posten settes i null fra 2013.

353 000 353 000 353 000 353 000

Kutter prisstigningen i budsjettet -524 000 -524 000 -524 000 -524 000

Kutt av midler til tidlig innsats -500 000 -500 000 -500 000 -500 000

Reduksjon i betaling for elever i andre kommuner -200 000 -200 000 -200 000 -200 000

Reduksjon spes.ped. Moan skole. Elever gått over til Storslett skole 

fra høsten 2012. Dermed tas ressursene ned på Moan

-472 000 -972 000 -972 000 -972 000

Refusjon fra annen kommune. Moan skole har en elev fra Tromsø 

kommune. Det skal søkes refusjon på en lærerstilling i 100 % stilling 

i 7 måneder.

-274 000 0 0 0

Økning sykelønnsrefusjon Moan skole -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

Kutt i 17 % stilling Storslett skole -43 000 -103 500 -103 500 -103 500

Dagens 10.trinn er det flere elever som har spesialundervisning. Når 

disse går ut vil det bli kutt i undervisningsstillinger og 

assistentstillinger.

-775 500 -1 861 200 -1 861 200 -1 861 200

Det skal innføres valgfag for 9.klasse. Dette medfører en økt stilling 

på 34,32 %, og ligger i konsekvensjustert budsjett.

0 0 0 0

Økning sykelønnsrefusjon på Storslett skole -500 000 -500 000 -500 000 -500 000

Det går fra 22 til 15 elever på Rotsundelv skole fra høsten 2013.  

Kutter en lærerstilling med 5/12 virkning i 2013.

-211 000 -507 000 -507 000 -507 000

Elev med spes.ped begynner på Storslett skole i 8. klasse høsten 

2013. Har 11 t. spes ped per uke = 42,24 % stilling og 35% stilling 

assistent.

Eleven går inn i gruppe med spes.ped på Storslett skole.

Eleven har også 15 timer assistent = 35 % stilling som reduseres på 

Rotsundelv skole og overføres Storslett skole høsten 2013.

-160 000 -385 000 -385 000 -385 000

Det vil bare være en elev på mellomtrinnet i Oksfjord fra høsten 

2013. Nedleggelse av mellomtrinnet vil gi en innsparing på 1,2 

stilling.

Skolen har i dag 2,7 lærerstilling. Nedleggelse av mellomtrinnet vil gi 

9 elever ved skolen og resterende lærerressurs blir 1,5 stilling. 

-279 000 -670 000 -670 000 -670 000

Reduksjon brukerbetaling Oksfjord SFO. 65 314 65 314 65 314 65 314

Oppsigelse av avtalen med PPT vil gi en innsparing fra 2014, da det 0 -350 000 -700 000 -700 000
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er 1 års oppsigelsestid.

Ved oppsigelse av PPT må vi ha 3 stillinger pluss 0,5 stilling 

logoped.

Økning budsjettrammer til PPT behov kr. 199 000. Det meste er

lønnsøkning for de ansatte, både fast ansatte og kontorteknisk 

personale og renholder. Det er også tatt høyde for husleieøkning.

150 000 199 000 199 000 199 000

SFO Moan skole har en elev fra Tromsø kommune. Her søkes det 

refusjon for en 33,33 % stilling i 7 måneder.

-73 000 0 0 0

I forhold til barnegruppen som har flere med søskenmoderasjon, må 

inntektene på egenandelene i Storslett barnehage reduseres.

26 000 26 000 26 000 26 000

Økning sykelønnsrefusjon Storslett barnehage -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

Sørkjosen bhg har 2 avdelinger med totalt 36 plasser for barn 

mellom 0-6 år. Da alderen med barn under 3 år i vår bhg øker, flere 

søskenpar som utløser søskenmoderasjon, gir det seg utslag i 

mindreinntekt i form av oppholdsbetaling.

19 000 19 000 19 000 19 000

Sørkjosen barnehage ligger utenfor sentrum. 

Foreldrerådet/samarbeidsutvalget har godkjent at det betales 

turpenger til det formålet at barnehagen kan dra på kirkebesøk, 

konserter, heldagsturer ut av barnehagen, besøke arbeidsplasser 

osv. I slike tilfeller benytter vi buss, drosje, privatbiler. Disse 

inntektene har bare gått i det store sluket tidligere.

-6 200 -6 200 -6 200 -6 200

Reduksjon oppholdsbetaling Sonjatun barnehage. I budsjettet er det 

budsjettert med for høy oppholdsbetaling. Tallet ble justert i budsjett 

for 2012 fra 1.596.000 til 1.217.528. Regnskapet 2011 ble kr. 

1.159.317. Vanskelig å få dette riktig da barnehageåret er delt i jan-

juli og fra aug-des + søskenmoderasjon spiller inn. 

120 000 120 000 120 000 120 000

Økning sykelønnsrefusjon Sonjatun barnehage -150 000 -150 000 -150 000 -150 000

Økning i inntekter fra staten på Samisk barnehageavdeling -30 000 -30 000 -30 000 -30 000

Reduksjon oppholdsbetaling Høgegga barnehage. Denne posten er 

økt med kr. 12100 fra 2011-2012. Bhg har samme antall plasser og 

foreldrebetalingen er den samme som i 2011. Det betyr at vi ikke 

kommer til å få inn disse pengene. Gj.snittlig har bhg 5 søskenpar 

hver år, som utgjør ca 39 000 i tapte inntekter på foreldrebetalingen. 

51 000 51 000 51 000 51 000

Ved utvidelse til 5 avdelinger i Leirbukt barnehage trenger 

barnehagen en datamaskin og nettverksutstyr for å få den på nett.

15 000 15 000 15 000 15 000

Økning husleie Leirbukt barnehage.

Hus H og I 12.185 kr pr mnd.

Hus B og C 17.500 kr pr mnd.

Hus F  22.956 kr pr mnd.

82.326 kr i husleie pr mnd. x 12

389 591 389 591 389 591 389 591
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Lønn ferievikarer Leirbukt barnehage. Personalet har krav på en 5. 

ferieuke, noe som resulterer i flere vikarer. Behov 72 000.

30 000 30 000 30 000 30 000

I forbindelse med åpning av ny barnehage i Leirbukt ble det vedtatt 

en økning i inventar og utstyr på kr. 100 000. Tilsammen har 

Leirbukt barnehage kr. 125 000 til inventar og utstyr. Sett i forhold til 

de andre barnehagene er dette ikke korrekt. Justeres derfor ned.

-75 000 -75 000 -75 000 -75 000

Reduksjon av konsultenttjenester barnevern -776 000 -776 000 -776 000 -776 000

Det har vært unormalt mange omplasseringer av barn. 5 til 

fosterhjem og en til institusjon i 2012. Til sammen er det nå 12 barn 

plassert. Budsjettet økes derfor.

1 266 000 1 266 000 1 266 000 1 266 000

Interkommunalt barnevernsamarbeid med Kvænangen. Avtalen 

reforhandles og øker dermed inntekten noe.

-86 300 -86 300 -86 300 -86 300

Som et resultat av mange plasseringer må posten utgiftsdekning 

fosterhjem økes. Kostnader med å ha barn i hus dekkes etter faste 

satser.

253 600 253 600 253 600 253 600

Økning i inntekter fra staten på grunn av kommunestyrevedtak om 

fast årlig bosetting. For undervisning i norsk og samfunnsfag for 

bosatte flyktninger, familiegjenforening og arbeidsinnvandring

-440 000 -440 000 -440 000 -440 000

På grunn av kommunestyrets vedtak om varig årlig bosetting av 

flyktninger er kostnadene til skoleskyss økt. 

Også transport til og fra Tromsø for å ta eksamen har økt. 

43 000 43 000 43 000 43 000

Knerten barnehage er lagt ned og kommunen vil dermed ikke 

utgifter til denne bhg i 2013. Fjernes fra budsjettet.

-1 275 931 -1 275 931 -1 275 931 -1 275 931

Sum tiltak i økonomiplanen -4 769 426 -7 281 626 -7 631 626 -7 631 626

2013 2014 2015 2016

Ramme for 1.3 Helse og sosial 102 135 122 103 750 122 107 187 622 108 356 822

Konsekvensjustert budsjett 2013 103 353 078 103 353 078 103 353 078 103 353 078

Kutt i alle tusenposter med 4 % -415 000 -415 000 -415 000 -415 000

Søknad fra foreldre om barnebolig. Dette er et barn med et 

meget stort behov for personell rundt seg. Slik vi ser det er 

det behov for 2 til 1 personell. I 190 dager er det behov for 2 

til 1 bemanning om ettermiddagene, helger og natt. Dette 

utgjør 8 stillinger. I den skolefrie perioden på 175 dager er 

det behov for 2 til 1 hele døgnet, dette utgjør 9.5 stillinger. 

Gjennomsnittelig vil dette utgjøre 9 stilinger. Sum 4.5 

millioner kroner. Siden dette er en barnebolig har også 

kommunen ansvaret for alle driftsutgifter knyttet til boligen, 

samt forpleining og andre utgifter til barnet. Stipulert sum 

2 340 000 2 340 000 2 340 000 2 340 000
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400.000 kroner (selv om jeg tror den er for liten) Har ikke tatt 

stilling til barnetrygd og hjelpestønad

I forhold til inntekter har vi lagt til grunne at man kan få 

refundert i forhold til ressurskrevende tjenester (minus 

innslagspunktet og det som etter hvert ligger i 

rammetilskuddet).

I 2016 vil barnet være over 18 år og vil da kunne ha inntekter 

slik at utgiftene vil kunne reduseres noe, dette er ikke ført 

opp

: Den nye helseloven og omsorgsloven krever at det er en 

kooridinator for brukere med store og sammesatte behov. I 

dag har vi en fagutvikler i 50% stilling i forhold til barn og 

unge. Gruppen i koordinerende enhet har sett på saken og 

det vil være umulig at den 50% stillingen også skal påta seg 

de nye oppgavene som ligger i lovverket og 

samarbeidsavtalen mellom UNN og kommunene omkring 

individuell plan. 

Uten en slik stilling vil samarbeidet med spesialistenheten bli 

tilfeldig, ansvaret pulverisert og en del oppgaver vil ikke 

kunne utføres. Stillingen er også viktig for den interne 

samhandling av tjenester. Forslag at midlene hentes fra 

pengene fra samhandlingsreformen.

Tilsammen blir dette en 100% stilling for (barn og voksne) 

med langvarig behov. Stillingen er en lovpålagt tjeneste. 

250 000 250 000 250 000 250 000

Kutter prisjusteringen i budsjettet -623 000 -623 000 -623 000 -623 000

Som er følge av omorganiseringen fra 2 til 3 nivå innen helse 

og omsorg ble der planlagt at virksomhetslederstillingene 

skulle være 100 % administrative. Da det ikke er friske midler 

må man gjøre dette innenfor helse og omsorg. Se ny 

organisering i helse og omsorg Nordreisa kommune. 

Administrativt vedtatt 11.07.12. Selv om det i denne planen 

ikke står at dette skal tas solidarisk gjennomsyrer den tanken 

hele planen med at enhetene må ta dette i fellesskap, slik at 

ledig kapasitet i en enhet skal spres til alle enhetene slik at 

alle får et felles løft. 

1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Ved bygging av Guleng 3 vil driftsutgiftene reduseres 

gjennom reduksjon av bemanning. Reduksjonen består i en 

kveldsvakt og to nattevakter i forhold til dagens 

bemanningssituasjon. En kveldsvakt tilsvarer 1,2 stillinger og 

to nattevakter 3,4 stilling.

0 -575 000 -2 300 000 -2 300 000

Stortinget vedtok allerede i 2006 at det skulle bygges ut 0 0 0 169 200
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digitalt nødnett i Norge. Skal være ferdig i 2015. Hensikten 

er: - styrke samfunnets sikkerhet og beredskap.

Vakanser helsesektoren 3 stillinger -1 280 000 0 0 0

Det er ennå noe usikkert hva medfinansiering for 2012 vil bli 

ettersom det ennå det kun er avregning per august som er

klar. Det ligger imidlertid an til at vi får en 

budsjettoverskridelse.

400 000 500 000 500 000 500 000

Økning refusjon for ressurskrevende tjenester -500 000 -500 000 -500 000 -500 000

Nordreisa kommune har en avtale om farmasøytisk tilsyn og 

rådgivning med sykehusapotek Nord HF. Det er nå varslet 

økning av timepris. Prisen som ligger til grunn i dag er fra 

avtalen va inngått i 2005. Målet med farmasøytisk tilsyn er at 

det skal bidra til at all medikamentell behandling skal være 

effektiv, sikker og økonomisk for den enkelte pasient og for 

kommunen. Kommunen bruker dette til 

medikamentopplæring, kvalitetssikring på det 

medikamentelle området og tilsyn i forhold til medikamenter. 

Man bør vurdere å inngå samarbeid med andre kommuner 

for å kunne sette dette ut på anbud.

19 968 19 968 19 968 19 968

Sonjatun sykehjem har 26 pasienter fordelt på 2 avdelinger. 

Det er sykehjemmet som har de dårligste og mest 

pleietrengende pasientene, og ofte må det to ansatte til for å 

få stelt en pasient. Det er behov for å opprette 0,6 stilling slik 

at man kan få økt bemanning på dagtid 3 dager per uke. 

Dette for å få kontinuitet i den daglige driften. Ofte blir daglige 

rutiner forskjøvet eller ikke gjort.

0 0 300 000 300 000

Økning sykelønnsrefusjon Sonjatun sykehjem -150 000 -150 000 -150 000 -150 000

Sonjatun sykehjem er det eneste sykehjemmet som bare har 

1 nattevakt. Sykestuas nattevakter skulle være behjelpelig på 

sykehjemmet, men de har nok med sine 26 pleietrengende 

pasienter. For tiden løses dette med at det dekkes opp for en 

ekstra nattevakt gjennom midler fra ressurskrevende 

tjenester. Dette kan bare fortsette så lenge sykehjemmet har 

slike midler.

0 0 850 000 850 000

Det er stadig yngre pasienter på sykehjemmene, og dette 

stiller krav til aktivisering. Det er derfor behov for en felles 

aktivitør/trivselskoordinator for sykehjemmene. Gjennom 

bruker- og pårørendeundersøkelser har det kommet frem at 

aktivitet og trivsel er det det scores lavest på. I 

medarbeiderundersøkelser sier ansatte at de ikke har tid til å 

ta pasienter med ut eller aktivisere dem. Brukerutvalget 

etterlyser mer aktivitet for sykehjemmene.

0 0 500 000 500 000
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Sonjatun omsorgssenter har i alle år hatt 2 nattevakter og det 

er 2 nattstillinger på 50 % hver, resten er fordelt blant alle 

ansatte. For å få turnusen til å gå opp har nattstillingene alltid 

gått 53,52 % stilling. Det vil si at de fast ansatte alltid har hatt 

kontrakt på 3,52 % hver.

0 0 32 500 32 500

På Sonjatun bo- og kultursenter er det helgebemanning i 

helgen. Det vil si at det er 4 ansatte på hver vakt. 2 på hver 

side med 18 pasienter. Ofte må det være to ansatte i hvert 

stell og har pasienter som er ressurskrevende, alle trenger 

hjelp for å stå opp. Det er behov for å øke bemanningen på 

dagvakt i helgene slik at det vil være 3 ansatte på hver 

avdeling lørdager og søndager.

0 0 330 000 330 000

Økning sykelønnsrefusjon Sonjatun bo- og kultursenter. -150 000 -150 000 -150 000 -150 000

Viser til helse og omsorgsplanen for Nordreisa kommune og 

kommer med forslag til tiltak for å møte fremtidens 

utfordringer. Hjemmetjenesten i Nordreisa har behov for 

heldøgns bemannede omsorgsboliger for eldre. Dette vil 

gjøre at flere eldre kan bo utenfor sykehjem lengre. Den nye 

helselover legger vekt på at kommunen skal drive 

oppsøkende virksomhet og ha oversikt over sykdomsbildet i 

kommunen, og vil med heldøgns bemannede omsorgsboliger 

gjøre det.

Leilighetene på Guleng med fellesareal og kontor kan 

brukes. 1 leilighet kan være akkuttleilighet for de som ikke er 

syk nok for sykehjem. Kan også brukes til observasjon, og til 

første stoppested etter opphold på UNN. 

Samhandlingsreformen har fungert i 1 år nå, og tjenesten 

merker økt utskriving fra sykehus som fører til behov for mer 

hjelp.

0 0 3 500 000 3 500 000

Oppretting stilling dagtilbud eldre. Dette gjelder for eldre 

hjemmeboende og blir pålagt fra 2016.

Dagtilbud til demente eldre vil etter stortingsmelding 16 bli en 

pålagt tjeneste, og Nordreisa kommune har ikke dette i dag. 

Fasilitetene er der, men stillingen mangler. Et slikt dagtilbud 

vil holde de eldre demente unna sykehjem lengre. Her kan 

også de eldre spise middag slik at man unngår 

underernæring som den nye folkehelseloven mener bør 

prioriteres. Nordreisa kommune har fått midler til oppstarten 

av dette prosjektet, men mangler midler til den videre driften.

0 0 500 000 500 000

Økning sykelønnsrefusjon hjemmesykepleie. -150 000 -150 000 -150 000 -150 000

Det er behov for å opprette et dagaktivitetstilbud ca 10 timer 0 0 150 000 150 000
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per uke til en bruker med psykisk utviklingshemming som har 

blitt pensjonist.

Midler til prosjektet om 3+3 turnus fra VOX -831 000 -831 000 -831 000 -831 000

Reduksjon i stilling på Guleng som følge av redusert 

tjenestebehov. Frigjorte ressurser brukes til 

omganiseringsprosessen for å få til 100 % adm tid til 

virksomhetsledere, samt oprrettelse av 25 % som fagutvikler.

Må sees i sammenheng med tiltak på 305 fellesutg helse og 

omsorg.

-1 125 000 -1 125 000 -1 125 000 -1 125 000

Økning sykelønnsrefusjon Guleng -400 000 -400 000 -400 000 -400 000

I påvente av avklaring rundt midlertidig flytting av 

avlastningseneheten for barn og unge, har kommunen pr. i 

dag overtatt en leilighet på Guleng 1. Denne har tidligere 

vært bebodd av bruker som har hatt leieavtale med NYBO. 

Kommunen leier nå denne for 8923,- pr. mnd.

Guleng 1 har nå to leiligheter ledig og hvor vi ønsker å drifte 

avlastningsenheten for barn og unge, dvs. flytte 

avlastningsenheten fra Lillebo til Guleng. Dette er selvfølgelig 

avhengig av om noen har behov for egen bolig inntil Guleng 

3 er klart. Dette er nå under kartlegging.

Dette budsjettinnspillet må sees i sammenheng med 

budsjettinnspillet vedrørende behovet for avlastning til eldre 

(omsorg +)

Ved å flytte avlastningsenheten tilbake til Guleng vil det bli 

lettere å dekke opp bemanningsbehovet og lettere å hjelpe 

hverandre.

107 076 107 076 107 076 107 076

Indeksregulering avtale med ASVO. Dette forslaget er en 

fortsettelse om indeksregulering fra budsjettprosessen 2012. 

Det foreligger en avtale med ASVO om et årlig tilskudd på kr. 

114.000. Det foreligger også en avtale om medfinansiering 

av aktivitet av ASVO hvor Nordreisa kommune sin andel er 

25 % av finansieringen av en aktivitørstilling fra staten. 

9 000 9 000 9 000 9 000

Nedleggelse av kantine på Sonjatun -200 000 -200 000 -200 000 -200 000

Reduksjon av tilskuddet på DMS fra UNN. Detter er som 

følge av økning i rammen til øyeblikkelig hjelp.

548 500 548 500 548 500 548 500

Økning i tilskudd fra staten. Dette er som følge av tilskudd til 

ø.hjelp. 

-548 500 -548 500 -548 500 -548 500

Reforhandle avtaler med nabokommuner for å få inn faktiske 

kostnader på tilbudet om kommunejordmortjenesten. Dette 

ble satt opp som innsparingstiltak for å få til avtalen med 

UNN HF i 2011 og 2012, men er ikke blitt tatt opp.

-110 000 -100 000 -100 000 -100 000
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Økning sykelønnsrefusjon sykestua -50 000 -50 000 -50 000 -50 000

Alle sosiale lån er avskrevet i 2012 grunnet manglende 

mottatte avdrag av ulike årsaker. Det vil derfor ikke være 

mottak av innbetalinger/avdrag fremover.

70 000 70 000 70 000 70 000

Refusjoner fra staten til NAV er for høyt budsjettert 370 000 370 000 370 000 370 000

NAV Nordreisa får fra Flyktningetjenesten flyktninger med 

behov for tett og koordinert bistand for å styrke 

vedkommende sine muligheter i arbeidslivet. Flyktningen kan 

f.eks. ikke ha oppnådd tilfredsstillende ferdigheter i 

introduksjonsprogrammet på språk eller arbeidsmessig 

integrering som gjør at de ikke er selvberget. Alternativet er 

økonomisk sosialhjelp. Programmet er en lovpålagt tjeneste i 

Lov om sosiale tjenester i NAV.

I rammeoverføringen 2009 og 2010 var midlene øremerket til 

programmet. Fra 2011 er midlene innenfor den frie rammen i 

statlige overføringer. I 2012 var beløpets størrelse for 

kommunen å bruke til programmets deltakere kroner 

970.000,-.  Pengene skal gå til å lønne deltakere samt til 

kostnader med arbeidsrettede tiltak i kommunal regi.

200 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Sum tiltak i økonomiplanen -1 217 956 397 044 3 834 544 5 003 744

2013 2014 2015 2016

Ramme for 1.4 Utviklingsavdelingen 9 762 479 9 762 479 9 762 479 9 762 479

Konsekvensjustert budsjett 2013 9 708 351 9 708 351 9 708 351 9 708 351

Kutt i alle tusenposter med 4 % -150 000 -150 000 -150 000 -150 000

Kutter prisjusteringen i budsjettet -138 000 -138 000 -138 000 -138 000

Budsjettpost 13502 (kvenkultursenter) indeksreguleres for å 

samsvare med kostnaden.

Budsjettpost 14500 (skogbrukssjefstilling)har ikke vært regulert de 

siste årene og økes derfor.

15 000 15 000 15 000 15 000

Kommuneplanen ferdigstilles i mars 2013. Midler for planarbeid 

legges til plankontoret.

-158 527 -158 527 -158 527 -158 527

Reduksjon BUK-tiltak -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

Økning inntekt for egenandel i kulturskolen -30 000 -30 000 -30 000 -30 000

Interkommunalt samarbeid ang plankontoret. Oppstart i oktober 

2012.Kommunestyret gjorde i sak 22/10 vedtak om detagelse i 

interkommunalt plankontor i Nord-Troms. Nordreisa sin andel 

skulle være å bidra med 1,2 % stilling. Plankontoret startet opp 

615 655 615 655 615 655 615 655
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1.mai 2012 og flyttet inn i egne lokaler fra 1.oktober. 

Sum tiltak i økonomiplanen 270 000 -251 225 -1 232 200 -1 232 000

2013 2014 2015 2016

Ramme for 1.5 Anleggsdrift 10 483 782 10 583 782 10 483 782 10 483 782

Konsekvensjustert budsjett 2013 11 321 782 11 321 782 11 321 782 11 321 782

Kutter prisjusteringen i budsjettet -224 000 -224 000 -224 000 -224 000

Kutt i alle tusenposter med 4 % -200 000 -200 000 -200 000 -200 000

Økning av inntekter for salg av tjenester, tilsyn og feiing til andre 

kommuner (bla Kvænangen) innenfor brannvern.

-150 000 -150 000 -150 000 -150 000

Utdanning brannmannskaper 0 100 000 0 0

Økning kommunale veger til drift av brøytebil og utstyr fordi at 

kommunen har tatt ansvar for noen brøyteroder selv.

36 000 36 000 36 000 36 000

Reduserer vedlikehold på veilys. -300 000 -300 000 -300 000 -300 000

Sum tiltak i økonomiplanen -838 000 -738 000 -838 000 -838 000

2013 2014 2015 2016

Ramme for 1.6 Bygg og eiendom 18 162 968 19 019 768 19 019 768 19 019 768

Konsekvensjustert budsjett 2013 19 581 811 19 581 811 19 581 811 19 581 811

Kutter prisjusteringen i budsjettet -165 000 -165 000 -165 000 -165 000

Kutt i alle tusenposter med 4 % -95 000 -95 000 -95 000 -95 000

Det er varslet økning i forsikringen med 6 %, dermed øker 

kostnadene til kommunale bygg.

29 000 29 000 29 000 29 000

Vakante stillinger på teknisk avdeling -856 800 0 0 0

Økning sykelønnsrefusjon renhold -400 000 -400 000 -400 000 -400 000

Ved utvidelse av Leirbukt barnehage fra 2 til 5 avdelinger øker 

også driftskostnadene.

68 957 68 957 68 957 68 957

Sum tiltak i økonomiplanen -1 418 843 -562 043 -562 043 -562 043
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2013 2014 2015 2016

Ramme for 1.7 Skatter og rammetilskudd -277 839 299 -281 839 299 -281 839 299 -281 839 299

Konsekvensjustert budsjett 2013 -269 202 299 -269 202 299 -269 202 299 -269 202 299

Endring i skatter og rammetilskudd -10 437 000 -10 437 000 -10 437 000 -10 437 000

Økning eiendomsskatt som følge av byggingen av 420 

kvh-ledning.

0 -4 000 000 -4 000 000 -4 000 000

Det blir bygd noen nye boliger hvert år og det legger 

derfor inn en økning i eiendomsskatten.

-300 000 -300 000 -300 000 -300 000

Fra 2013 kan bare 20 % av momskompensasjonen fra 

investering tas inn i drift. I tillegg vil 

investeringsaktiviteten være lavere i 2013. Dette gjør at 

vi må redusere denne inntekten en del.

2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000

Sum tiltak i økonomiplanen -8 637 000 -12 637 000 -12 637 000 -12 637 000

2013 2014 2015 2016

Ramme for 1.8 Renter og avdrag 16 832 812 19 786 299 9 335 786 9 335 786

Konsekvensjustert budsjett 2013 21 753 981 21 753 981 21 753 981 21 753 981

Rentene har endring fra 2012-budsjettet

Reduksjon rentekostnad Kommunalbanken kr: - 1 268 000

Reduksjon rentekostnad Husbanken      kr: -   433 600

Reduksjon rentekostnad KLP            kr: - 2 653 900

Økning rentekostnad SNN             kr: + 2 346 000

Renteinntekt SNN                    kr: +   160 000

Reduksjon renteinntekt formidl.lån     kr: + 1 189 000

Samlet kr.                          kr. -   659 600

-659 600 -659 600 -659 600 -659 600

Dersom vi forhandler ny rentebytteavtale vil vi redusere

våre rentekostnader.

-1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

Avdragene øker ettersom vi foretok opptak av nytt lån for 

budsjettet 2012.

922 000 922 000 922 000 922 000

Amortisering av tidligere års premieavvik 2 793 985 2 793 985 2 793 985 2 793 985

Premieavvik for 2013 blir kr. 6 850 700 -6 850 700 -6 850 700 -6 850 700 -6 850 700

Inndekning av tidligere års underskudd -126 854 -173 367 -7 623 880 -7 623 880

Sum tiltak i økonomiplanen -4 921 169 -4 967 682 -12 418 195 -12 418 195
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Investeringstiltak

Investeringer i økonomiplanperioden 2013 2014 2015 2016

Tiltaket ble vedtatt i fjor, men låneopptaket ble godkjent så 

sent at dette videreføres til 2013.

Sykehjemmene sliter med gammelt utstr og det er hyppige 

reparasjoner. Både oppvaskmaskiner, tøyvaskemaskiner, 

utstyr til skyllerom, senger, nattbord, tempurmadrass osv.

Det er behov for utstyr til kontor, takheis, gardiner, møbler 

og lignende

Det er også behov for telefoner med forsterker til

legevaktsentralen. 

. Virksomhetsledere setter opp prioriteringsliste.

Konsekvenser: I forhold til oppvaskmaskin og 

tøyvaksemaskin, smittespredning og merarbeid med å 

trille fra avdeling til avdeling. Senger må fungere optimalt 

for å hindre belastningsskader hos ansatte og fallskader 

hos beboere.

Takheis går på at ansatte må løfte og slite, og får økt 

belastning og sykemelding. 

Annet inventar blir slitt og stygt og ser forfallent ut på sikt.

213 000 0 0 0

Guleng 3. Igangsatt 2012 - videreføres i 2013 0 7 000 000 0 0

Kommunen har nå startet prosjekteringen av Halti II. Når 

prosjekteringen er ferdig skal det legges ut på anbud. 

Anbudene ventes klare i mai 2013. Hvis fylkesmannen i 

Troms da godkjenner investeringen vil byggingen starte i 

slutten av august 2013. 

De foreløpige kostnadsoverslagene gir en investering på 

59,5 mill. Kommunens egenandel er 20,1 mill. Totalt er 

prosjektet kostnadsberegnet til 59,5 mill kroner og 

kommunen må ta opp byggelån på totalbeløpet. 

Prosjekteringskostnader på 3,5 mill blir utbetalt i 2012. 

Gjenstående beløp til fordeling i 2013 og 2014 blir da 56 

mill kroner. 

20 000 000 36 000 000 0 0

Storslett skole har med nybygg høsten 2012 fått 

skolekantine. Denne mangler alt av kopper og kar, og kan 

dermed ikke brukes. Storslett skole har ikke fått tilbud på 

hva utstyr til en skolekantine kommer på, og beløpet er 

derfor satt såpass høyt.

100 000 0 0 0

Storslett byggetrinn 3 - videreføres 14 000 000 0 0 0
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Videreføring av utbygging Rovdas, da det ikke er avsluttet.

Rovdas boligfelt er ikke regnskapsmessig avsluttet. 

Garantier er fortsatt gjeldende

2 300 000 0 0 0

Egenkapitalinnskudd KLP 1 000 000 0 0 0

Videreføring utbygging Oksfjord Havn 341 943 0 0 0

Nordreisa kommune har i flere år hatt stor etterspørsel 

etter startlån fra våre innbyggere. Dette er noe vi som 

kommune bør har til rådighet for å bidra til bygging/kjøp av 

boliger i kommunen. 

10 000 000 0 0 0

Nytt brannalarmanlegg Moan skole. 150 000 0 0 0

Nytt brannalarmanlegg Idrettshallen 145 000 0 0 0

Hovedstrømbrytere Sonjatun Helsesenter 350 000 0 0 0

De siste årene har det blitt større krav til dokumentasjon 

og vi skal ha tilrettelagte arbeidsplasser. Fra aug 2012 

kom det også nye føringer for ubunden arbeidstid for 

ped.ledere og retten til kontorplass. Dette er det ikke fysisk 

rom for i bhg. Lov om bhg og rammeplan har fastsatt at 

barna skal ha tilgang til IKT utstyr. Vi har de siste årene 

prioritert innkjøp av noe utstyr, men mangler fortsatt en 

del. I tillegg må utstyr oppgraderes

0 180 000 25 000 0

Innføring av digitalt nødnett. Stortinget vedtok allerede i 

2006 at det skulle bygges ut digitalt nødnett i Norge. Skal 

være ferdig i 2015. Hensikten er: - styrke samfunnets 

sikkerhet og beredskap

- effektivisere nødetatene og ivareta kravet til 

avlyttingsutstyr.

- bedre koordinering ved store ulykker.

0 0 337 500 0

Kommunale veger. Utskifting stikkrenner 0 120 000 0 0

Utbygging av nye klasserom Moan skole. 

Bygging av ett klasserom, garderobe med toalett og 

grupperom/aktivitetsrom kr. 3,2 mill

Inventar og utstyr kr 400 000

0 3 600 000 0 0

Sum investeringer 48 599 943 46 900 000 362 500 0
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Investering vann

Investering vann 

Videreføring av Rotsundelv vannverk -

vannbehandlingsanlegg

Rotsunelv vannverk er under oppgradering av 

vannbehandlingsanlegget.

Tiltaket er igangsatt i 2012 og videreføres i 2013

2 100 000 0 0 0

Sum investeringer 2 100 000 0 0 0

Investering avløp

Investering avløp

Videreføring fra 2012. Hovedplan avløp må ferdigstilles, da 

det skal utarbeides etter pålegg fra fylkesmannen.

500 000 0 0 0

Videreføring av VAR Synkekummer og sanering av 

overvann

150 000 0 0 0

Sum investeringer 650 000 0 0 0
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Økonomiske oversikter

Økonomisk oversikt 

Tall i hele kr
Regnskap 2011 Budsjett      2012 Budsjett       

2013
Budsjett         

2014
Budsjett         

2015
Budsjett          

2016

Brukerbetalinger -14 295 622 -14 362 516 -14 631 632 -14 631 632 -14 631 632 -14 631 632 

Andre salgs- og leieinntekter -25 446 866 -26 513 508 -25 916 252 -25 916 252 -25 916 252 -25 916 252 

Overføringer med krav til motytelser -78 324 754 -52 026 508 -58 374 802 -58 017 802 -58 017 802 -58 017 802 

Rammetilskudd -157 992 185 -165 466 000 -165 628 000 -165 628 000 -165 628 000 -165 628 000 

Andre statlige overføringer -8 626 070 -6 779 400 -9 024 500 -9 024 500 -9 024 500 -9 024 500 

Andre overføringer -367 004 -82 000 -5 443 000 -5 443 000 -5 443 000 -5 443 000 

Skatt på inntekt og formue -76 588 104 -81 982 000 -87 814 000 -87 814 000 -87 814 000 -87 814 000 

Eiendomsskatt -15 069 693 -15 204 000 -15 504 000 -19 504 000 -19 504 000 -19 504 000 

Andre direkte og indirekte skatter -111 510 0 0 0 0 0 

Sum driftsinntekter -376 821 808 -362 415 932 -382 336 186 -385 979 186 -385 979 186 -385 979 186 

Lønnsutgifter 222 794 248 211 378 976 229 871 299 229 983 199 234 340 699 234 270 699 

Sosiale utgifter 27 891 168 29 325 763 35 397 570 35 578 270 35 578 270 35 578 270 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
tjenesteproduksjon

56 437 473 51 140 375 47 536 254 46 551 754 46 466 254 46 520 454 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal 
tjenesteproduksjon

18 859 120 16 747 434 21 711 111 21 811 111 21 961 111 21 961 111 

Overføringer 21 530 500 22 460 162 17 554 471 17 134 471 16 784 471 16 784 471 

Avskrivninger 13 848 058 0 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 

Fordelte utgifter -1 410 070 56 265 8 386 265 8 386 265 8 386 265 8 386 265 

Sum driftsutgifter 359 950 497 331 108 975 375 456 970 374 445 070 378 517 070 378 501 270 

Brutto driftsresultat -16 871 311 -31 306 957 -6 879 216 -11 534 116 -7 462 116 -7 477 916 

Renteinntekter og utbytte -8 095 204 -13 022 000 -6 695 000 -6 695 000 -6 695 000 -6 695 000 

Mottatte avdrag på utlån -143 973 -4 556 000 0 0 0 0 

Sum eksterne finansinntekter -8 239 177 -17 578 000 -6 695 000 -6 695 000 -6 695 000 -6 695 000 

Renteutgifter og låneomkostninger 16 093 187 23 480 725 11 023 182 12 229 449 12 545 672 12 500 106 

Avdrag på lån 12 142 838 17 621 376 9 855 768 10 644 660 11 167 285 11 185 410 

Utlån 201 577 183 240 183 240 183 240 183 240 183 240 

Sum eksterne finansutgifter 28 437 602 41 285 341 21 062 190 23 057 349 23 896 197 23 868 756 

Resultat eksterne finans- og 
finansieringstransaksjoner

20 198 425 23 707 341 14 367 190 16 362 349 17 201 197 17 173 756 

Motpost avskrivninger -13 848 058 0 -15 000 000 -15 000 000 -15 000 000 -15 000 000 

Netto driftsresultat -10 520 944 -7 599 616 -7 512 026 -10 171 767 -5 260 919 -5 304 160 

Bruk av bundne driftsfond -3 351 040 -299 000 0 0 0 0 

Bruk av avsetninger -3 351 040 -299 000 0 0 0 0 

Overføringer fra driftsregnskapet 1 442 987 0 0 0 0 0 

Dekning av tidligere års regnskapsmessige 
merforbruk

7 679 595 7 623 880 7 497 026 7 450 513 0 0 

Avsetninger til disposisjonsfond 0 0 0 2 706 254 5 245 919 5 289 160 

Avsetninger til bundne driftsfond 4 749 402 274 736 15 000 15 000 15 000 15 000 

Sum avsetninger 13 871 984 7 898 616 7 512 026 10 171 767 5 260 919 5 304 160 

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk (L = 
I+J+K)

0 0 0 0 0 0 
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Budsjettskjema 1A 
- Drift

Tall i hele kroner
Regnskap 

2011
Budsjett 

2012
Budsjett 

2013
Budsjett 

2014
Budsjett 

2015
Budsjett 

2016

Skatt på inntekt og formue -76 588 104 -81 982 000 -87 814 000 -87 814 000 -87 814 000 -87 814 000
Ordinært rammetilskudd -157 992 185 -165 466 000 -170 071 000 -170 071 000 -170 071 000 -170 071 000
Skatt på eiendom -15 069 693 -15 204 000 -15 504 000 -19 504 000 -19 504 000 -19 504 000
Andre direkte eller indirekte 
skatter -111 510 0 0 0 0 0
Andre generelle statstilskudd -8 626 070 -6 779 400 -2 438 000 -2 438 000 -2 438 000 -2 438 000
Frie disponible inntekter -258 387 562 -269 431 400 -275 827 000 -279 827 000 -279 827 000 -279 827 000

Renteinntekter og utbytte -8 095 203 -13 022 000 -6 695 000 -6 695 000 -6 695 000 -6 695 000
Renteutgifter, provisjoner og 
andre finansutgifter 16 093 187 23 480 725 16 001 182 17 207 449 17 523 672 17 478 106
Avdrag på lån 12 142 837 17 621 376 14 341 768 15 130 660 15 653 285 15 671 410
Netto finansinntekter-, utgifter 20 140 821 28 080 101 23 647 950 25 643 109 26 481 957 26 454 516

Til dekning av tidligere års 
regnskapsmessig merforbruk 7 679 595 7 623 880 7 497 026 7 450 513 0 0
Til ubundne avsetninger 0 0 0 2 706 254 5 245 919 5 289 160
Til bundne avsetninger 4 749 401 274 736 15 000 15 000 15 000 15 000
Bruk av tidligere års 
regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 0 0 0 0
Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 0 0
Bruk av bundne avsetninger -3 351 039 -299 000 0 0 0 0
Netto avsetninger 9 077 957 7 599 616 7 512 026 10 171 767 5 260 919 5 304 160

Overført til investering 1 442 986 0 0 0 0 0
Til fordeling drift -227 725 798 -233 751 683 -244 667 024 -244 012 124 -248 084 124 -248 068 324

Sum til fordeling drift    227 725 798 233 751 683 244 667 024 244 012 124 248 084 124 248 068 324 
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Budsjettskjema 1B Drift

Beskrivelse Regnskap 2011
Budsjett 

2012
Budsjett 

2013
Budsjett 

2014
Budsjett 

2015
Budsjett 

2016

Til fordeling drift fra skjema 1A   227 725 798 233 751 683   244 667 024   244 012 124 248 084 124   248 068 324 

1.1 Sektor for administrasjon 

Sum utgifter 31 975 270 33 497 099 32 600 512 31 886 012 31 970 512 31 785 512

Sum inntekter -3 520 849 -1 839 193 -8 105 693 -8 105 693 -8 105 693 -8 105 693

Netto driftsramme 28 454 421 31 657 906 24 494 819 23 780 319 23 864 819 23 679 819

1.2 Sektor for levekår 

Sum utgifter 110 303 952 104 881 306 109 232 918 106 373 718 106 023 718 106 023 718

Sum inntekter -19 245 793 -13 465 664 -14 917 950 -14 570 950 -14 570 950 -14 570 950

Netto driftsramme 91 058 159 91 415 642 94 314 968 91 802 768 91 452 768 91 452 768

1.3 Helse og sosial 

Sum utgifter 139 646 601 147 086 113 152 833 136 154 438 136 158 875 636 159 044 836

Sum inntekter -57 981 736 -44 705 014 -50 283 014 -50 273 014 -50 273 014 -50 273 014

Netto driftsramme 81 664 865 102 381 099 102 550 122 104 165 122 108 602 622 108 771 822

1.4 Utviklingsavdelingen 

Sum utgifter 17 336 247 17 987 952 19 510 177 19 510 177 19 510 177 19 510 177

Sum inntekter -9 810 510 -7 479 830 -9 612 698 -9 612 698 -9 612 698 -9 612 698

Netto driftsramme 7 525 737 10 508 122 9 897 479 9 897 479 9 897 479 9 897 479

1.5 Anleggsdrift 

Sum utgifter 22 717 065 22 142 635 30 326 442 30 426 442 30 326 442 30 326 442

Sum inntekter -20 136 598 -19 917 660 -19 642 660 -19 642 660 -19 642 660 -19 642 660

Netto driftsramme 2 580 467 2 224 975 10 683 782 10 783 782 10 683 782 10 683 782

1.6 Bygg og eiendom 

Sum utgifter 28 536 458 23 158 028 23 357 740 24 214 540 24 214 540 24 214 540

Sum inntekter -8 946 297 -4 698 872 -5 098 872 -5 098 872 -5 098 872 -5 098 872

Netto driftsramme 19 590 161 18 459 156 18 258 868 19 115 668 19 115 668 19 115 668

1.7 Skatter og rammetilskudd 

Sum utgifter 450 320 0 0 0 0 0

Sum inntekter -3 638 718 -4 112 299 -2 012 299 -2 012 299 -2 012 299 -2 012 299

Netto driftsramme -3 188 398 -4 112 299 -2 012 299 -2 012 299 -2 012 299 -2 012 299

1.8 Renter, avdrag og avsetninger 

Sum utgifter 21 872 548 -14 296 918 1 479 285 1 479 285 1 479 285 1 479 285

Sum inntekter
-21 832 

162     -4 486 000 -15 000 000 -15 000 000 -15 000 000 -15 000 000

Netto driftsramme 40 386 -18 782 918 -13 520 715 -13 520 715 -13 520 715 -13 520 715
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Økonomisk oversikt 
- investering

Tall i hele kr Regnskap 2011
Budsjett 

2012
Budsjett 

2013
Budsjett

2014
Budsjett 

2015
Budsjett 

2016

Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 345 010 0 0 0 0 0 

Andre salgsinntekter 0 0 0 0 0 0 

Overføringer med krav til motytelser -11 702 697 0 0 0 0 0 

Statlige overføringer 0 0 0 0 0 0 

Andre overføringer 0 0 0 0 0 0 

Renteinntekter og utbytte -423 0 0 0 0 0 

Sum inntekter -13 048 130 0 0 0 0 0 

Lønnsutgifter 1 732 417 1 016 801 576 000 0 0 0 

Sosiale utgifter 207 421 230 540 119 000 0 0 0 

Kjøp av varer og tjenester som 
inngår i tjenesteproduksjon

31 073 923 49 341 270 39 654 943 46 900 000 362 500 0 

Kjøp av tjenester som erstatter 
kommunal tjenesteproduksjon

0 0 0 0 0 0 

Overføringer 3 738 999 2 115 129 0 0 0 0 

Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0 0 0 

Sum utgifter 36 752 760 52 703 740 40 349 943 46 900 000 362 500 0 

Avdrag på lån 4 189 898 0 5 150 000 0 0 0 

Utlån 13 127 077 0 10 000 000 0 0 0 

Kjøp av aksjer og andeler 924 267 0 1 000 000 0 0 0 

Dekning av tidligere års udekket 499 479 0 0 0 0 0 
Avsetninger til ubundne 
investeringsfond 0 0 0 0 0 0 
Avsetninger til bundne 
investeringsfond 5 542 387 0 0 0 0 0 

Sum finans- og 
finansieringstransaksjoner 24 283 108 0 16 150 000 0 0 0 

Finansieringsbehov 

Bruk av lån -36 740 759 -52 703 740 -50 349 943 -46 900 000 -362 500 0 

Mottatte avdrag på utlån -9 724 666 0 -5 150 000 0 0 0 

Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0 

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 

Overføring fra driftsregnskap -1 442 988 0 -1 000 000 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0 0 

Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0 

Bruk av bundne fond -79 325 0 0 0 0 0 

Sum finansiering -47 987 738 -52 703 740 -56 499 943 -46 900 000 -362 500 0 

Udekket/Udisponert 0 0 0 0 0 0 
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Budsjettskjema 
2A - Investering

Tall i hele kroner Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Investering i anleggsmidler     36 752 758      52 703 740 41 349 943 46 900 000 362 500 0

Utlån og forskutteringer     14 051 344                       -   10 000 000 0 0 0

Avdrag på lån       4 189 899                       -   5 150 000 0 0 0

Avsetninger       6 041 866                       -   0 0 0 0

Årets finansieringsbehov 61 035 867 52 703 740 56 499 943 46 900 000 362 500 0

Bruk av lånemidler
  -36 740 759    -52 703 740 -50 349 943 -46 900 000 -362 500 0

Inntekter fra salg av 
anleggsmidler

    -1 345 010                       -   0 0 0 0

Tilskudd til investeringer                      -                         -   0 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån og 
refusjoner

  -21 427 362                       -   -5 150 000 0 0 0

Andre inntekter                 -423                       -   0 0 0 0

Sum ekstern finansiering -59 513 554 -52 703 740 -55 499 943 -46 900 000 -362 500 0

Overført fra driftsregnskapet

    -1 442 988                       -   -1 000 000 0 0 0

Bruk av avsetninger           -79 325                       -   0 0 0 0

Sum finansiering -61 035 867 -52 703 740 -56 499 943 -46 900 000 -362 500 0

Udekket/Udisponert                      -                         -                     -                     -                      -                   -   
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Budsjettskjema 2B -
Investering

Tall i hele kr Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Vidr. Fornying av utstyr sykehjemmene          213 000 

Vidr. Guleng III      7 000 000 

Halti II    20 000 000    36 000 000 

Utstyr til skolekantine          100 000 

Vidr. Storslett skole byggetrinn 3    14 000 000 

Vidr. Utarbeidelse av hovedplan          500 000 

Vidr. VAR synkekum og sanering          150 000 

Vidr utbygging Rovdas      2 300 000 

Egenkapitalinnskudd KLP      1 000 000 

Vidr. VAR Rotsundelv vannverk vannbeh. 
Anl.

     2 100 000 

Vidr utbygging Oksfjord havn          341 943 

Startlån    10 000 000 

Brannanlegg Moan skole          150 000 

Brannanlegg idrettshallen          145 000 

Hovedbrytere Sonjatun helsesenter          350 000 

IKT utstyr skoler og barnehager          180 000            25 000 

Innføring digitalt nødnett          337 500 

Utbygging Moan skole      3 600 000 

Sum investeringsprosjekter    51 349 943    46 780 000                     -            362 500 
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