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1. Rådmannens innledning 
 

Formannskapet er som kjent kommunens økonomiutvalg, og har etter kommuneloven ansvar 

for å lage innstilling til økonomiplan for kommunestyret. Planen skal der vedtas 12.12.2019. 

Rådmannens oppdrag er å lage et utkast som utgjør arbeidsgrunnlaget for formannskapets 

behandling 26.11.2019. Derfor får formannskapet allerede 6.11. presentert innholdet i 

rådmannens forslag. Dette for at partigruppene skal kunne jobbe med innretningen på saken 

før formannskapets behandling 26.11. Da kan kommunens økonomiutvalg gi kommunestyret 

den beste veiledning gjennom sin innstilling til kommunestyremøtet 12.12.2019. 

 

Rådmannen har i sitt arbeid med økonomiplan vært nødt til å ta hensyn til et sammensatt 

utfordringsbilde, blant annet følgende: 

- En reell nedgang i frie inntekter fra statsbudsjettet. 

- De frie inntektene forventes redusert i hele 4-årsperioden som følge av kommunens 

utvikling av folketallet. 

- Nedgang i kommunens inntekter fra eiendomsskatt som følge av egne og statlige 

føringer. 

- Økte utgifter til renter, jfr. forventet rentenivå i årene framover. 

- Økte utgifter som følge av at budsjettet er justert for konsekvenser som kommunen 

ikke kan påvirke ved lokalpolitiske prioriteringer ref. lovendringer, tariffendringer, 

kontrakter om tjenestekjøp, enkeltvedtak m.v. 

- Endring i oppgavefordelingen mellom stat og kommune som påfører kommunen økte 

utgifter, eksempelvis samhandlingsreformen m.v. 

Oppsummert gir punktene ovenfor betydelig reduserte inntekter, og samtidig økte utgifter. 

Dette tilsier et klart behov for å gjennomføre løpende omstillingstiltak i den kommunale 

organisasjonen, og tjenesteporteføljen. Også i år må vi redusere driftsnivået for å tilpasse det 

til de økonomiske rammene. En slik reduksjon vil naturlig nok også ha uheldige virkninger 

ettersom dette vil berøre både medarbeidere og tjenestetilbud. Men så lenge driftsnivået i 

kommunen er tilpasset større rammer enn de vi må forholde oss til nå, er det ikke andre 

alternativ tilgjengelig.  

 

Kommunestyret har fra tidligere foreslått midlertidige strukturtiltak eksempelvis for 

barnehagesektoren. I tillegg ligger det forslag om ytterligere reduksjon i bemanningen på 

tjenesteområder med økning av tjenestemottakere, og der lovkravene nå er innskjerpet.  

 

Strategi knyttet til Karlsøysamfunnets bærekraft 

I perioden frem mot 2025 forventes forsørgerbrøken (antall i yrkesaktiv alder pr. innbygger 

over 67 år) å reduseres til to.  Dette innebærer at det blir færre skattebetalere, flere 

tjenestemottakere og vanskeligere å rekruttere arbeidskraft. En slik utvikling har som kjent 

liten bærekraft. 

  

Kommunestyrets strategi er å snu utviklingen ved hjelp av de tiltakene som følger av 

kommunens vedtatte planer for næringsutvikling og bolyst. Det er i denne sammenheng 

positivt at kommunen har mottatt betydelige engangstilskudd fra havbruksfondet, som har 

gjort det mulig å stimulere tiltak med næringsutvikling, bolyst og å gjennomføre utsatt 

vedlikehold av kommunens eiendomsmasse. 
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Investeringer 

Flere større investeringstiltak i Karlsøy kommune er debattert på folkevalgt nivå over flere år. 

Samtidig tilsier kravene til økonomisk handlefrihet at kommunens gjeld ikke bør økes. 

Avdrag og renter på økt gjeld vil som kjent medføre behov for ytterligere reduksjon i løpende 

drift. Analyse av kommunens gjeldsnivå i forhold til driftsinntekter, tilsier behov for å unngå 

nye store låneopptak som ikke er selvfinansierende.  

 

Rådmannens forslag innebærer likevel noen større investeringer. Disse kan på sikt føre til økt 

bolyst. Samtidig kan investeringer som gir bedre arealeffektivitet føre til lavere driftsutgifter, 

gjennom redusert energiforbruk og redusert vedlikeholdsbehov. 
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2. Sammenhengen med øvrig planverk  
 

Ved starten av en ny kommunestyreperiode skal kommunene utrede, gjennomgå og lage gode 

strategier for å løse de største utfordringene de står ovenfor de neste fire årene. I dette arbeidet 

skal det blant annet vurderes om man skal revidere kommuneplanen for å konkretisere 

utfordringsbildet og mulighetsrommet, samt sikre god forankring og fokus på vedtatte 

strategier. 

 

I kommuneplanen skal det også følge en handlingsplan for konkrete tiltak og prioriteringer av 

disse, for å oppnå de mål og strategier som er satt i kommuneplanen. Den nye kommuneloven 

har lagt til rette for at handlingsdelen til kommuneplanen og økonomiplanen skal kunne 

fungere sammen, slik at kommunen får et mer langsiktig fokus og perspektiv i sitt 

økonomiarbeid.  

 

Både handlingsdelen og økonomiplanen skal ha et 4-årig perspektiv og rulleres årlig. 

 

Sammenhengen og samspillet mellom de ulike planene kan visualiseres slik: 

 

 
 

 

Kilde: Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
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2.1) Sektorplaner  

Kommunestyret vedtok kommunal planstrategi for perioden 2016 – 2019 i oktober 2016. Det 

nyvalgte kommunestyret har frist til oktober 2020 med å vedta ny planstrategi og arbeidet er 

kommet i gang og godt i rute. Gjennom ny planstrategi skal kommunestyret gi føringer for 

hvilke planer de ønsker å prioritere inneværende valgperiode, enten som nye planer eller 

revidering/oppdatering av gjeldende planer. Fram til nytt vedtak vil etatene jobbe med planer 

ut fra gjeldende planstrategi. Ved neste års økonomiplanbehandling vil en oppdatert oversikt 

over framtidig planbehov tas inn.  

 

I år tas med en mer kortfattet liste over overordnede planer som er på plass eller under 

utarbeidelse: 

 Kommuneplanens samfunnsdel 

 Kommuneplanens arealdel, under revidering 

Helse og omsorgsplan 

 Oppvekstplan, under utarbeidelse 

 Kystsoneplan, vedtatt revidert 

 Strategisk næringsplan 

 Hovedplan vei, under utarbeidelse 

 Hovedplan vann og avløp, under utarbeidelse 

 FDV-plan bygg, boliger og anlegg, under utarbeidelse 
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3. Kommunens rammebetingelser 

3.1) Befolkningsutvikling og -prognose 

 

Figuren under viser prognostisert utvikling i befolkningens alderssammensetning og 

total folkemengde i planperioden 2020-23. Tallene for 2010 og 2019 er faktiske tall. 

Prognosen er basert på tall fra SSBs modell med alternativet høy aldring, og som 

tidligere år har vi lagt til grunn en videreføring av dagens folketall. Dette er 39 lavere 

enn i fjor (og 62 lavere enn for 2 år siden). 

 
Aldersgruppe 2010 2019 2020 2021 2022 2023

0-1 år 40 34 33 32 30 28

2-5 år 83 77 75 73 70 68

6-15 år 281 165 170 172 174 176

16-22 år 232 162 165 165 165 165

23-66 år 1309 1223 1207 1195 1185 1176

67-79 år 302 395 401 408 415 420

80-89 år 116 136 140 145 150 155

90 år og eldre 16 23 24 25 26 27

Sum folketall 2379 2215 2215 2215 2215 2215

Barn og unge (0-15 år) 404 276 278 277 274 272

Voksne (16-66 år) 1541 1385 1372 1360 1350 1341

Eldre (67 år og over) 434 554 565 578 591 602

%-vis endring fra 2010:

Barn og unge (0-15 år) -31,68 % -31,19 % -31,44 % -32,18 % -32,67 %

Voksne (16-66 år) -10,12 % -10,97 % -11,75 % -12,39 % -12,98 %

Eldre (67 år og over) 27,65 % 30,18 % 33,18 % 36,18 % 38,71 %

 

 

Fortsatt en stor utfordring at landet stadig vokser med rundt 1 % i året og totalt nesten 

10% fra 2010. Med utgangspunkt i folketallet i 2010 burde vi nå vært over 2600 for å 

holde oss på snittet. For Karlsøy var det en nedgang på over 1 % bare fra 2018 til 2019 

og det gir da på nytt økonomiske utfordringer.  

 

I tillegg til den kortsiktige framskrivingen for de neste fire årene tas Statistisk 

sentralbyrå (SSB) sin prognose fram mot 2040 med. Også denne er basert på alternativ 

høy aldring. Prognosene kommer annethvert år, og siste oppdatering kom i juni i 2018.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2019 2020 2025 2030 2040 

0-5 år 111 106 93 88 76 

6-15 år           165 176 179 173 154 

16-66 år 1385 1377 1289 1208 1057 

67-79 år 395 407 443 451 431 

over 80 år 159 163 196 242 325 

Sum 2215 2229 2200 2185 2043 
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SSB sin prognose viser altså at den nedadgående trenden fortsetter, og at de samme 

endringene i aldersgruppene fortsetter. Når vi kommer til 2040 kan over en tredjedel 

av befolkningen være over 67 år, mot bare en drøy femtedel i dag. 

 

Rådmannen velger altså i sin prognose for de nærmeste fire årene å legge til grunn et 

folketall litt høyere enn SSB. Dette ut fra ønsket om at innretningen i budsjettet skal 

bidra til næringsutvikling og bolyst, samt gi en ønsket tilflytting og demme opp noe 

for trenden. Her vises til vedtatt Kommuneplanens samfunnsdel og Strategisk 

næringsplan med et mål om 3000 innbyggere og 100 nye arbeidsplasser på sikt. Vi ser 

av tabellen at faktisk folketall i 2019 er lavere enn prognosen fra SSB. Med 

rådmannens prognose om høyere folketall på slutten av perioden, er det lite tilrådelig å 

øke dette mer i denne omgang. 

 

Sammenligning med landet 

Ettersom inntektssystemet i stor grad bygger på sammenligning av folketallet i den 

enkelte kommune med landsgjennomsnittet, er det viktig å ha et bilde av hvordan vi 

ligger an. Etterfølgende tabell viser utdrag av inntektssystemet basert på faktisk 

folketall 1.7.2019. 

 

Aldersgrp

Karlsøy 

1.7.19

Andel av 

gjennomsnitt i 

landet

Utslag i 

1000 kr

0-1 år 34 73 % -181         

2-5 år 77 77 % -3 858      

6-15 år 165 62 % -12 062   

16-22 år 162 86 % -407         

23-66 år 1223 96 % -518         

67-79 år 395 162 % 4 253       

80-89 år 136 178 % 7 380       

over 90 år 23 123 % 1 082       

2215 -4 311       
 

Kolonnen Andel av gjennomsnitt i landet er hentet fra statsbudsjettet, og viser om 

kommunen er over eller under snittet. Tall lavere enn 100% betyr at kommunen har 

færre enn snittet i den aktuelle aldersgruppen, og tall over 100% viser at kommunen 

har flere. Avvikene er på samme side av 100 som tidligere år. 

  

Kolonnen Utslag i 1000 kr viser hvordan andeler under eller over snittet gir 

henholdsvis trekk eller påplussing i rammetilskudd. Karlsøy kommune får trekk på 

omlag 16 millioner for barnehage og skole ettersom det «mangler» rundt 130 barn (èn 

million mer enn i fjor). Tilsvarende er det for gruppen over 67 år et påslag på nesten 

13 millioner i ramma (drøyt èn million mer enn i fjor). Totalt påføres altså kommunen 

et trekk på litt over 4 mill kr pr år fordi folketallet er for lavt. Utslagene i årene utover 

perioden blir enda større i feil retning. Dette må, etter rådmannens vurdering, gi utslag 

i både totalt tjenestetilbud samt føring for hvor reduksjoner primært bør gjøres.  
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Alternativt kan det også suppleres med andre inntekter for å videreføre et høyt 

driftsnivå. 

 

Yrkesfaktor/ forsørgerfaktor  
Data fra SSB og samhandlingsbarometeret. 

 

Tabellen under viser antall innbyggere i alderen 20-66 (yrkesaktiv alder) pr. innbygger 

over 67 år. Oversikten viser utviklingen fra 2005 og tall fra 2020 og utover etter 

framskrivning fra SSB.  

 

Oversikten viser at utfordringen med rekruttering av arbeidskraft har økt de siste 

årene, og vil fortsatt øke framover. Dette utfordrer bærekraften i samfunnet. Karlsøy er 

ut fra sammenligninger med andre kommuner blant de kommuner med størst 

utfordring i den demografiske sammensetning av befolkningen.  

 

Det er vanlig å legge til grunn at når faktoren kommer under 3 vil det oppstå 

rekrutteringsproblemer i form av at det lokalt er for få i arbeidsfør alder til å dekke 

behovet lokalt. Ettersom Karlsøy kommune allerede er under faktor 3, rapporterer 

flere av kommunens avdelinger om slike utfordringer. Denne trenden ser vi også i 

store deler av landet, med unntak av de mest folkerike områdene. 

 

Prognosen viser altså at Karlsøy kommune fra 2025 er vil komme til å slite med 

fremtidig bærekraft. Med andre ord, er det helt nødvendig å legge til rette for at 

kommunen får flere innbyggere i alderen 20 – 66 år. 

 

  2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 

Karlsøy 3,7 3,2 2,8 2,3 2 1,8 1,6 

Troms/Ofoten     4,1 3,7 3,2 3 2,7 

Norge     4,3 4 3,7 3,4 3,1 
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3.2) Frie inntekter  

Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter (fra private og foretak), eiendomsskatt, 

momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd, og er hovedfinansierings-

kilden for driftsrammene.  

3.2. 1 Skatt og rammetilskudd  

Kommunene får i forslag til statsbudsjett samlet sett en vekst i frie inntekter på 1,3 milliarder 

i 2020 (halvparten av veksten i 2019). Kommunene i Troms og Finnmark anslås samlet sett å 

få vekst noe under gjennomsnittlig vekst på landsbasis.  

 

For Karlsøy kommune innebærer forslaget til statsbudsjett en realnedgang i frie inntekter på 

0,8 prosent (dobbelt av 2019). Realnedgang betyr at økningen er lavere enn det som trengs for 

å dekke pris- og lønnsvekst. Dette skyldes i hovedsak nedgang i folketall, og innebærer at 

kommunen ligger dårlig an allerede før nødvendige midler til videreføring av dagens drift, 

legges inn.  

 

Rådmannens budsjettforslag er fullt ut basert på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020. 

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

økonomiplanperioden basert på folketallsprognosen, vist i kap. 3.1. 

 

 
Frie inntekter i 1000 kr

                                År: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Skatt 53 340     57 504     53 000      56 400      56 400      56 400      56 000        

Rammetilskudd 113 096   110 810   117 700    119 700    119 700    119 800    119 800      

Sum frie inntekter 166 436   168 314   170 700   176 100   176 100   176 200   175 800      

Nominell veskt (%) 1,13 % 1,42 % 3,16 % 0,00 % 0,06 % -0,23 %

Regnskap Budsjett

 

 

Manglende folketallsøkningen gir en meget svak utvikling i inntekter alle år i perioden.   

  

3.2. 2 Eiendomsskatt 

 

Ordinær sats for eiendomsskatt er i forrige økonomiplanvedtak satt til 6,0 promille for boliger 

og hytter og 7 promille for andre eiendommer for 2019. Det er også i 2019 gjennomført 

kontorjustering med 10 % for alle eiendommer. Opplegget med kontorjustering er vedtatt 

videreført ut 2020 i gjeldende økonomiplan. Videre er det forutsatt nytaksering i 2020 som 

skulle gi en økning i årlig eiendomsskatt med omlag 6 mill kr årlig fra 2021. 

 

Stortinget har vedtatt en senkning av maksimal promillesats til 5 fra 2021. I tillegg er det også 

vedtatt at alle takster skal reduseres med 30% fra 2019 til 2020. Og det er i statsbudsjettet 

signalisert at maksimal promillesats fra 2021 vil bli 4 for boliger og hytter. Det omtales også 

at det kan forventes en avklaring i kommuneproposisjonen i mai 2020. Ut fra dette har 

rådmannen orientert formannskapet om at planlagt taksering i 2020 stilles i bero inntil 

nødvendig avklaring fra myndighetene foreligger. Totalt gir alle disse endringene en negativ 

effekt i økonomiplanperioden på rundt 25 mill kr.  
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Deler av svikten var varslet som en mulighet allerede i 2018, og det ble vedtatt enda flere 

endringer som gir kommunen lavere inntekt enn beregnet. Fra forrige økonomiplandokument 

fremkom følgende:  

 

Rådmannen er innstilt på å avvente Stortingets behandling av lovendringene før vi 

konkluderer med hva vi gjør videre. Av samme grunn er forslaget for 2021 og 2022 

uforandret, men her er det altså mulig at vi har for høy inntekt.  

 

Oppsummert legger forslaget opp til følgende promillesatser: 

 

Type eiendom 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Bolig og hytte 6,5 6,0 5,0 4,0 4,0 4,0 

Øvrige eiendommer 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

 

3.3) Lønns- og prisvekst samt pensjon 

 

Lønns- og prisvekst 

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

2019 til 2020 til 3,1 %.  Kommunal deflator er sammensatt av lønnsveksten og prisveksten på 

varer og tjenester: 

 

Lønnsvekst (vektes ca 2/3)  3,6% 

Prisvekst (vektes ca 1/3)  2,1 % 

  

Statsbudsjettets forutsetninger er lagt til grunn ved prisjustering av budsjettet.  

 

Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene 

I budsjettforslaget er pensjonspremier basert på informasjon fra leverandørene lagt til grunn. 

Beregningene gir samme satser som i 2019:  

• KLP 20,0 % av brutto lønnsutgift  

• SPK 12,25 % av brutto lønnsutgift  

 

Premieavviket holder seg fortsatt veldig høyt. I forslaget har rådmannen lagt til grunn en jevn 

økning for effekten, både av nye og gamle premieavvik. Prognosene fra KLP og SPK viser 

fortsatt en mer ujevn utvikling. Samtidig er mye uavklart rundt effektene av pensjons-

endringen som kommer i 2020. Eventuelle justeringer vil foreslås i neste års økonomiplan. 
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 4.  Drift  

4.1) Utviklingstrekk og utfordringer 

 

Rådmannen har i oppstarten av arbeidet utfordret fagetatene på de mest fremtredende og 

nærliggende utfordringene i planperioden. Noen utviklingstrekk gir utfordringer som er 

handtert i dette plandokumentet, andre vil også opptre i neste års dokument.  

 

Opplæringsetaten 
 

Karlsøy kommune er sammen med Ibestad kommune den kommunen i Troms med færrest 

barn i alder 0-15 år. Barnetallsutvikling i Karlsøy: 

 

Årskull Barnetallsutvikling 

2015 - 2019 

Framskrivning 2019 

- 2022: 

Framskrivning 2019 - 

2030: 

0 og 5 år 10 flere barn 

(+ 9%) 

25 færre barn  

(- 20,6%) 

33 færre barn  

(- 27,3%) 

6 og 15 år 33 færre barn  

(- 16,5%) 

15 flere barn  

(+ 9%) 

7 flere barn  

(+ 4,2%) 
Basert på SSB-tall for sterk aldring (LHML). Karlsøy kommune, juni 2018 

 

Skoleresultat 

Standpunktkarakterene ligger jevnt over litt under snittet for Troms fylke. Det samme gjelder 

eksamensresultatene. Differansen mellom standpunkt og eksamen ligger godt innenfor 

målsetning om maks 0,5. 

 

Nasjonale prøver viser at resultatene i regning ligger under målsetning på alle målte trinn. 

Engels og lesing viser over snitt for 8. trinn. 

 

Område  

 

Karlsøy Troms  K-06 

Grunnskolepoeng 37,7 42,0 40,7 

Antall elever per årsverk til undervisning 6,2 10,1 7,5 

Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,4 13,0 9,4 

Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,4 15,0 10,7 

Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,4 15,9 11,2 

Andel undervisning gitt av undervisningspersonale 

med godkjent utdanning 

97,1 94,8 90,3 

Driftsutgifter per elev 207 442 131 874 185 286 

Lønnsutgifter per elev 164 441 102 899 144 753 

Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 77,3 81,8 81,7 
Tall fra skoleporten 
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 Barnehage  Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) 

 2016 2017 2018 

Karlsøy 143 088 156 839 153 821 

Troms 144 270 150 720 160 251 

Landet uten Oslo 137 613 143 919 153 541 

 Korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde. Beløp per innbygger (kr) 

 2016 2017 2018 

Karlsøy 6 624 7 080 8 527 

Troms 5 900 6 011 6 283 

Landet uten Oslo 4 953 5 095 5 378 

 Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter 

(prosent) 

 2016 2017 2018 

Karlsøy 7,7 7,6 8,9 

Troms 13,3 13,0 12,7 

Landet uten Oslo 14,6 14,4 14,3 

 Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent) 

 2016 2017 2018 

Karlsøy 28,3 27,4 24,7 

Troms 37,0 38,4 39,1 

Landet uten Oslo 38,3 38,9 40,8 

 Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle 

barnehager (antall) 

 2016 2017 2018 

Karlsøy 5,3 4,8 4,7 

Troms 6,0 5,9 5,7 

Landet uten Oslo 6,1 6,1 5,9 

 

 Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde. Beløp per innbygger (kr) 

Grunnskole 2016 2017 2018 

Karlsøy 14 005 13 164 13 795 

Troms 13 601 13 878 14 333 

Landet uten Oslo 13 113 13 501 14 164 

 Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde. Beløp per innbygger (kr) 

Skoleskyss 2016 2017 2018 

Karlsøy 416 373 321 

Troms 331 332 318 

Landet uten Oslo 270 279 280 

Voksenopplæring 2016 2017 2018 

Karlsøy 247 -23 44 

Troms 107 153 256 

Landet uten Oslo 211 260 328 

 Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde. Beløp per innbygger (kr) 

Skolefritidstilbud 2016 2017 2018 

Karlsøy 324 349 307 

Troms 297 327 360 

Landet uten Oslo 181 194 224 

SSB 
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Barnehagedekning og bemanning 

Karlsøy kommune har full barnehagedekning. Bemanningen i barnehagene i Karlsøy er i 

henhold til statlig bemanningsnorm. I dag har alle barnehagene godt kvalifiserte og 

kompetente ledere. Dog er det svært utfordrende å opprettholde drift i enkelte barnehager ved 

fravær. 

 

 
 

Sykefravær 

Flere barnehager har hatt et høyt sykefravær, og med mangel på kvalifiserte vikarer er dette 

en stor utfordring. Det brukes mye tid på å få tak i både korttids- og langtidsvikarer. Det er 

ikke uvanlig at fagledere/ barnehagestyrer må gå inn i avdelingene for å sikre forsvarlig drift, 

noe som igjen går ut over tid til strategisk og pedagogisk planleggingsarbeid.  

 

 

 

Utfordringer framover 

• Rekruttering og utvikling av riktig kompetanse. Det ventes til dels store utskiftninger 

på skole i løpet av neste 5-10 årsperiode. 

• Hansnes skole og Gamnes barnehage holder til i utrangerte lokaler (henvises til 

tilstandsrapport fra desember 2018). Byggene tilfredsstiller ikke dagens standard, og 

er ikke rigget for framtidens skole og barnehage. 

• Opprettholdelse av drift i Stakkvik barnehage, med tanke på barnetall og utfordringer i 

å rekruttere fagkompetanse. 

• Kostnadseffektivisering.  

• Synkende barnetall. Når barnetallet er under 4-5 barn vil det være all grunn til å tro at 

det går ut over den faglige og pedagogiske kvaliteten i barnehagen, og dermed barnas 

utvikling. Omsorg, danning, lek, læring, sosialisering, sosial kompetanse, 

kommunikasjon og språklig utvikling settes på prøve ved lavt barnetall. Den minste 

barnehagen har i dag 3 barn, og i perioder av året har antallet vært helt nede i ett barn. 

I små avdelinger er de ansattes mulighet for faglig utvikling, personlig utvikling og 

utvikling av tjenestetilbud generelt satt på prøve, noe som har vist seg i rekruttering av 

personell. 
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• Høyt sykefravær i barnehager. Blant annet høy grad av AAP, som påvirker mulighet 

for rekruttering av fagkompetanse. 

• Ivaretagelse av barnehage- og skolemyndighetens rolle, sett opp mot dobbeltrolle og 

rettsikkerhet. 
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Helse og omsorgsetaten 
 

Endringer i folketall - konsekvenser for utgifter 

 

Tabellen nedenfor viser en beregning av kommunens merutgifter i kommende planperiode, 

knyttet til økt antall eldre, og dermed flere tjenestebrukere.  

 

 Tema 2019 2020 2021 2022 2023 

Innbyggere over 67 år 552 570 578 592 610 

Anslag merutgift sammenlignet 
med 2019 (tall i 1000 kr)    1 440 2 080 3 200 4 640 
 

Beregningen er basert på SSBs framskrivning av folketall, som viser at Karlsøy kommune i 

økonomiplanperioden får 58 flere innbyggere over 67 år. Det er beregnet at merutgift til 

helse- og omsorgstjenester pr. innbygger over 67 år vil være kr. 80 000. Dette er et meget 

forsiktig anslag. KOSTRA viser at netto driftsutgift til helse- og omsorg pr. innbygger over 67 

år er langt høyere. Her er bare beregnet merutgifter ut fra at en viss basiskostnad vil være 

uavhengig av antall innbyggere. 

 

Gjennomsnittlig årlig merutgift for økt antall eldre er kr. 1 160 000. Dette stemmer godt med 

Kommunal og moderniseringsdepartementets utregning av at Karlsøy årlig må ha en økning 

på 2,3 årsverk i eldreomsorgen, for å holde bemanningsfaktor på uendret nivå. Dersom 

kommunen, først og fremst ved hjemmesykepleien, viderefører uendret bemanning, vil det 

altså svekke tilbudet om hjemmesykepleie. Som følge av samhandlingsreformen og en 

nasjonal politikk om at flere helsetjenester skal ytes i brukers hjem, vil også dette være 

utfordrende for bemanningen i hjemmetjenesten. Kommunens helse- og omsorgsplan sier at 

hjemmetjenesten årlig skal økes med to årsverk. Dette er bra tilpasset den utvikling som er 

beskrevet her. 
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Nye lovhjemlede rettigheter 

• Aktivitetstiltak for hjemmeboende med demens 

• Psykologtjeneste 

• Ergoterapitjeneste 

• Overføring av ansvar for psykiatriske pasienter fra stat til kommune 

• Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistent (BPA) 

• Forskriftsregulert rett til sykehjemsplass 

• Rett til fast koordinator for brukere med sammensatte behov 

 

Dette er et utdrag som eksempler på nyere lovendringer som påvirker innretning av tjenester, 

og har betydning for helse- og omsorgsetatens rammer i økonomiplanen. 

 

Pasientbehov 

Innretning av helsetjenester i Norge, har det klare utviklingstrekk at flere tjenester skal tilbys i 

brukers hjem, eller i nær tilknytning til brukers hjem. Dette som følge av at hjemmesyke-

pleiens brukere får større hjelpebehov. Utviklingen får betydning for planlegging av 

helsetjenester framover. Å utvikle et heldøgnsbasert omsorgstilbud i nær tilknytning til den 

enkeltes hjem, kan med Karlsøy kommunes bosettingsstruktur, bli umulig og heller ikke 

ønskelig å gjennomføre. Når brukere får behov for heldøgns tjenester, er det etatens og 

fagtjenestenes anbefaling, at slike tjenester så langt mulig bør samles (lokaliseres felles). Det 

er tre hensyn som taler for dette: 

 

1. Kvalitet i tjenestetilbudet 

2. Tilgang på personell 

3. Ressursmessig effektivitet 

 

Kommunen må omstille tjenestene ut fra utvikling i pasient- og brukerbehov. Flere eldre 

tilsier økt antall brukere med aldringssykdommer som demens og kreft. Dette har betydning 

både for sykehjem og hjemmebasert omsorg. Flere pasienter med behov for habilitering og 

rehabilitering etter slag, tilsier at en ordinær bemanning som følger av oppsatt turnusplan må 

suppleres med forsterket bemanning. Det er flere pasienter med behov for oppfølging og 

tilsyn i en mer en-til-en innrettet bemanning. Dette betyr at det blir stadig vanskelige at man i 

desember budsjetterer en fast bemanning for kommende år, som skal passe for alle endrede 

behov som oppstår i løpet av året. 

 

Utfordringer framover 

• Rekruttering og utvikling av riktig kompetanse. Behov for tyngre kompetansemiljø. 

• Flere brukere vil ha krav på tjenester. Dette ut fra styrkede brukerrettigheter, økt 

kommunalt ansvar innen ulike pasientforløp, og forventet demografisk utvikling. 

• Rus- og psykiatri. Hjemmeboende brukere med omfattende heldøgns hjelpebehov. 

Etablere et forsvarlig tilbud med samlokaliserte bemannede boliger, jfr. planer om 

ombygging av Tunet. 

• Behov for å etablere en heldøgns tjeneste for å dekke behovet til de brukere som har 

størst hjelpebehov. 

• Flere hjemmeboende vil ha behov for heldøgns tilsyn/tjenester. Behov for etablering 

av nattevaktordning på Vannøy. 

• Ta i bruk ny tilgjengelig teknologi innen omsorg og kommunikasjon. 

• Gjennomføre kommunens vedtatte helse- og omsorgsplan. Mange av planens tiltak 

synes ikke mulig å innarbeide i økonomiplan ut fra økonomiske realiteter. 
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• Iverksette tiltak i samsvar med reformen Leve hele livet som går på individuell 

tilrettelegging, ut fra hva som er viktig for den enkelte. Kommunen skal tilrettelegge 

for hverdagsmestring, aktivitetstiltak og fellesskap. 
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Drifts- og utviklingsetaten 
 

Utviklingstrekk 

Drifts- og utviklingsetaten får på lik linje med øvrige fagetater/ sektorer flere oppgaver som 

overføres fra staten til kommunene, samt et endrete regelverk å forholde seg til. Det vil blant 

annet komme strengere prioriteringer og krav med hensyn til vannproduksjon og 

vannforsyning samt ny standard på bygg og anlegg til omsorgs- og oppvekstsektorene. Dette 

vil naturligvis utfordre kapasiteten til øvrige tjenester, herunder drift og vedlikehold av andre 

bygg og anlegg.  

Forutsatt at fagetaten lykkes med rekruttering av riktig kompetanse til ledige stillinger, vil 

kapasiteten til å utføre løpende oppgaver bedres betraktelig. Det vil likevel være nødvendig å 

vurdere eventuelle interkommunale samarbeid, der dette er mulig. På fagområder der egen 

kompetanse eller kapasitet ikke strekker til, må det nødvendigvis benyttes eksterne 

konsulenter for å holde ønsket kvalitet og fremdrift.  

Etaten må fortløpende vurdere i hvilken grad tjenester som ikke er lovpålagt, skal kunne 

tilbys i det omfang som er etablert. Samtidig må det gjøres vurderinger av hva som 

kvalitetsmessig er forsvarlig nivå for de ulike tjenesteområdene.  

 

 

 

 

Kommunen har omlag 60 kommunale boliger, og vedlikeholdsetterslepet er betydelig. 

Kommunale havner og kaianlegg har et årlig vedlikeholdsbehov på rundt 300 000 kr. Et 

planlagt forprosjekt for øvrige havneanlegg, vil kunne gi et mer riktig kostnadsestimat. 

Vedlikeholdsbehovet for kommunale veier, er budsjettert med om lag 600 000 kr. Dette er 

betydelig mindre sammenlignet med andre mindre kommuner.  

Hovedplan for vann og avløp (VA) vil bli utarbeidet i 2020. Det totale vedlikeholdsbehovet 

for vannproduksjonsanleggene er inntil da ukjent, men vil antakelig ligge over 10 mill kr. 

For at det i fremtiden skal være mulig å opprettholde ønsket standard og kvalitet på etatens 

tjenesteportefølje (kommunal saksbehandling, planarbeid, infrastruktur og bygg og anlegg), 

må dagens ressurser knyttet til ansatte, kompetanse, materiell og tilgjengelige økonomiske 

midler, styrkes.  
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Utfordringer 

Stor turnover i saksbehandler- og lederstillinger de senere år, preger naturlig nok etatens 

kapasitet og kontinuitet. Ettersom fagenhetene er små, med lite personell, blir dette merkbart 

med hensyn til tjenesteproduksjonen, når flere personer slutter samtidig. Fagområdene er 

samtidig varierte, med stor faglig bredde. Dette må ses i sammenheng med et etterslep på 

planer, prosjekter og aktiviteter fra tidligere år. Mye av planarbeidet er sterkt regulert, og tar 

lang tid, noe som krever både høy kompetanse og vedvarende kontinuitet. Begge deler blir 

mer og mer utfordrende å opprettholde, og er en kjent problemstilling også for andre, mindre 

kommuner. 

 

 

Etaten har per dags dato fire vakante stillinger. Det er store utfordringer knyttet til å få riktig 

kompetanse og samtidig kunne tilby konkurransedyktig lønn. Med Tromsø kommune som 

nærmeste nabokommune, stiller det store krav til kommunen med hensyn til å tilby attraktive, 

konkurransedyktige betingelser, og samtidig håndterbare utfordringer og arbeidsoppgaver.  
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4.2)  Mål og styring 
 

Karlsøy kommune har valgt et tilpasset styringssystem etter balansert målstyringsmodell. 

Hensikten med balansert målstyring, er at de målene vi jobber ut fra skal omfatte mer enn 

bare økonomi, helst minst økonomi. Målene for tjenestene lages derfor ut fra følgende 

perspektiver: 

o Samfunn/brukere 

o Tjenestekvalitet 

o Organisasjon/medarbeidere 

o Økonomi/ressursstyring 

o Internkontroll 

 

Erfaringene fra inneværende år, betinger noe reduksjon på antall mål som presenteres 

kommunestyret. Mellom rådmannen og etatene anvendes et større antall.  

 

En annen viktig del av kvalitetsarbeidet er brukerundersøkelser. Fra tidligere er det etablert et 

fast opplegg for de mer ordinære brukerundersøkelsene på tjenesteområdene, basert på et 

standard opplegg fra Kommuneforlaget.  

 

Kommunestyret sluttet seg i fjor til et revidert opplegg der det framover skal gjennomføres 

aktuelle undersøkelser en gang i hver valgperiode, fortrinnsvis de tre første årene. Siste år i 

perioden brukes til å hente inn etterslep. Det betyr at neste runde starter i 2020, og 

rådmannens forslag er at det da gjennomføres en sektorovergripende innbyggerundersøkelse, 

som grunnlag for planlegging av tjenesteundersøkelser.  

 

Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført både i 2016 og 2017, og tas inn som en av de to 

som gjennomføres i 2020. 
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5. Ubalanse og tiltak på drift  
 

Dette kapitlet omhandler de forhold som påvirker driften av kommunen fra 2020, både det 

som avsluttes eller som det gjøres mindre av, og det som er nytt eller som det gjøres mer av. 

Det er mange forhold som skal omtales, og det er da en utfordring å klare å gjøre 

beskrivelsene korte og presise.  

I og med at det vedtas rammebudsjettering er det disse beskrivelsene, sammen med konkrete 

mål i vedlegg 1, som svarer på kommunelovens krav om at det tydelig skal framgå hvilke 

premisser, målsettinger og prioriteringer som kommunestyret legger til grunn for sitt vedtak 

om budsjett og økonomiplan. 

 

Kapitlet er delt i tre hovedgrupper: 

 

1. Konsekvensjusteringer 

Dette er alle forhold av betydning som har kommet til siden forrige vedtak i desember 

i fjor. Typisk er dette:  

o vedtak i gjeldende budsjett og økonomiplan med oppstart i 2020 eller senere  

o vedtak gjort i løpet av 2019 som har konsekvenser inn i 2020 og utover  

o lønns- og prisstigning 

o sentrale føringer fra staten, inkl. statsbudsjettet 

o nye tariffbestemmelser 

o endrede forutsetninger på gamle vedtak 

o korrigering av tidligere feil 

 

2. Nye tiltak 

Dette er enten nye ting vi ikke har drevet med før, men som rådmannen mener vi bør 

starte med i økonomiplanperioden, eller nivåøkning på ting vi allerede driver med. 

 

3. Tiltak for balansering 

I praksis er dette kuttlista med aktuelle tiltak for å få drifta ned i balanse i tråd med 

kommunelovens minimumskrav. 

 

Konsekvensjusteringer er i utgangspunktet ikke ment å skulle behandles politisk. Dels fordi 

mye av det er den økonomiske oppfølgingen av gamle vedtak, og dels fordi dette er forhold 

som det ikke er åpning for å vedta seg bort fra. Rådmannen velger likevel å synliggjøre dem    

som informasjon, slik at kommunestyret har et best mulig grunnlag for å skjønne de 

utfordringene kommunen står i. I tillegg for raskt å finne tidligere vedtak som påvirker 

nåværende økonomiske status. 

 

Eventuelle nye tiltak og kutt er som kjent gjenstand for kontinuerlig politisk vurdering og 

prioritering. 

 

5.1) Konsekvensjustering  
Formålet med konsekvensjustering er å sjekke ut hvordan det ligger an hvis det skal driftes fra 

2020, uten å gjøre noen tilpasninger. I og med en gjeldende økonomiplan med små reserver, 

to år i perioden i minus, og fortsatt uheldig folketallsutvikling, havner kommunen også denne 

gangen i minus, totalt sett. Det har i år vært relativt få vedtak med utslag i nye stillinger.  
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Resultatet ble slik (avrundede beløp til hele tusen kroner i alle tabeller, og alle summer som 

endring fra 2019-budsjettet): 

 
 Konsekvensjustering 2020 2021 2022 2023 

 
Årlig inndekningsbehov 

 
- 11 478 

 
-9 302 

 
- 11 550 

 
-11 989 

 
Tabellarisk skyldes dette følgende forhold (som en forenkling viser minusbeløp bidrag til 

negativ balanse og plussbeløp justeringer som gir mindre avvik). Kortfattet forklaring i 

punktene under tabellen: 

 

Konsekvensjustering av formålsområder 2020 2021 2022 2023 

1) Generell lønns- og prisstigning, alle etater samlet -3 800 -3 800 -3 800 -3 800 

2) Staben    + 700 +1 967 +2 407 +2 147 

3) Opplæringsetaten   +400 +3 435 +3 435 +3 435 

4) Helse og omsorgsetaten -8 975 -9 475 -9 975 -10 475 

5) Drift og utviklingsetaten   -315 +210 +210 +210 

6) Selvkost +550 +1 550 +1 750 +1 950 

7) Renter og avdrag, eksisterende gjeld - 2 238 -4 085 -4 383 -4 362 

8) Renter og avdrag, lån til nye investeringer +200 -1 104 -1 994 -3 494 

9) Skatt og rammetilskudd + 5 000 +5 000 +5 000 +5 000 

10) Eiendomsskatt 0 0 -1 200 -2 600 

11) Justering fond -3 000 -3 000 -3 000 0 

 
Årlig inndekningsbehov 

 
- 11 478 

 
-9 302 

 
- 11 550 

 
-11 989 

 

 

Nærmere beskrivelse av årsakene 

 
1. Generell lønns og prisvekst  

Viser effekten av påslag på alle poster som følger den ordinære lønns- og prisveksten som 

statsbudsjett legger opp til.  

 

2. Staben 

Fra forrige økonomiplan, følgende tiltak som i sum gikk i pluss for å komme i balanse i fjor: 

- Valg annethvert år, 2021 og 2023 (+/-260) 

- Nedlegging kantina fra 2020 (+340) 

- Nedlegging frivilligsentral fra 2021 (+427) 

- Tar ut engangsbevilgning taksering eiendomsskatt fra 2020 (+1 000) 

- Justert lønnsnivå samfunnsutvikler fra 2021 (+380 i helårseffekt) 

- Tar ut engangsbevilgning forvaltningsrevisjon (+250) 

 

- Ut over dette ble 1 årsverk (kommunalsjef) tatt ut i løpet av 2019, budsjettvirkning 

inngår i punkt 1 

 

Ny innmelding i år: 

- Folkevalgtopplæring 2020 (-150) 

- Lukking avvik arkivtilsyn 2020 (-500) 

- Skatteoppkrever overføres til staten fra juni 2020 (-750 i helårseffekt) 
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3. Opplæringsetaten 

Fra forrige økonomiplan, følgende tiltak som i sum gikk i pluss for å komme i balanse i fjor: 

- Midlertidig stenging 2 barnehager fra 2020 (+3 625 i helårseffekt) 

- Offentlig bading overføres til lag/foreninger fra 2020 (+170 i helårseffekt) 

- Div småjusteringer (-145 i helårseffekt) 

 

- Ut over dette ble 3,7 årsverk tatt ut i 2019 (renhold barnehage, voksenopplæring og 

effekt ressursmodell i skolene. I tillegg reduseres 2 årsverk i Vannvåg barnehage fra 

høsten 2020. Budsjettvirkning av alle disse inngår i punkt 1. 

 

Nye innmeldinger i år: 

- Driftsmilder ungdomsrådet (-50) 

- Gjenåpne SFO Vannvåg (-165 i helårseffekt) 

- Enkeltvedtak skole/barnehageåret 2019/20 (-1 000) 

 

4. Helse- og omsorgsetaten 

Fra forrige økonomiplan, følgende forhold som forklarer en del av utfordringene framover, 

pluss en del innsparingstiltak: 

- Opphør utleie sykehjemsplasser til Tromsø fra 2020 (-7 100) 

- Årlig økning 1 årsverk hjemmesykepleien pga demografi fra 2021 (-500 ekstra hvert 

år) 

- 50% ergoterapeut fra 2020 (-300) 

- Div småjusteringer (+100) 

 

- Ut over dette 5 årsverk tatt ut i 2019 (nattevakt Vannøya og Bryggetunet), psykolog 

tilsatt som planlagt i 2019 og 2 årsverk tatt ut på sykehjemmet fra 1.1.2020. 

Budsjettvirkning av alle disse inngår i punkt 1. 

 

Nye innmeldinger i år: 

- Nye enkeltvedtak barnevern, helårseffekt fra 2020 (-1 000) 

- Ytterligere økning BPA fra 2020 (-750) 

- Nivåøkning refusjon ressurskrevende brukere fra 2020 (+750) 

- Tarifføkning lørdag/søndagstillegg, justert nivå fra 2020 (-500) 

- Justert driftsopplegg Bryggetunet, helårseffekt fra 2020 (-175) 

 

5. Drift og utviklingsetaten 

Fra forrige økonomiplan, følgende tiltak som i sum gikk i pluss for å komme i balanse i 

fjor: 

- Redusere med 0,5 årsverk i uteteam Vannøya 1.7.20, forutsatt stenging basseng 

Vannvåg og barnehage Vannareid (+250 i helårseffekt) 

- Nedlegging basseng i Vannvåg 2020 (+200 i helårseffekt) 

- Tar ut engangsbevilgning reguleringsplaner fra 2020 (+200) 

- Økt inntekt Kvalsberg med +300 pr år 2020-2021 

- Nivåjustering sommervedlikehold veier (+100 i 2020 og 21, -300 fra 2022) 

- Nivåjustering innkjøp brannutstyr (-175) 

- Ta ut engangsbevilgning brannopplæring fra 2020 (+400) 

 

Nye innmeldinger i år: 

- Midlertidig nedjustering nivå byggesaksgebyr 2020 og 2021 (-400) 

- Boligtilskudd, øremerket tilskudd overført til ramma fra 2020 (-200) 
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- Digitaliseringsavtale med Kartverket videreføres (-65) 

- Korrigering av inntektsnivå fra 2020 (-250) 

- Samfunnsbåt fra 2020 (-450) 

 

6. Selvkost 

Det blir en netto økning i inntekter fra selvkostområdene framover, i tråd med omtale tidligere 

år. Dette henger hovedsakelig sammen med at gebyrene øker etter at kommunen i noen år har 

hatt fond som nå er oppbrukt. I tillegg vil det utover i perioden tas en nærmere gjennomgang 

av havneforvaltningen, ut fra at det ser ut som om gebyrinntekter ikke gir inndekning 

tilsvarende selvkost.  

 

7. Renter og avdrag eksisterende gjeld 

Økning hovedsakelig som følge av stadig økende lånegjeld og varslet økt rentenivå. Det aller 

meste er allerede tatt høyde for i gjeldende økonomiplan. Det er også tatt inn innsparinger på 

rundt 2 mill kr etter nye fastrenteavtaler samt en liten nedjustering av framtidige 

renteøkninger.  

 

8. Renter og avdrag, lån til nye investeringer 

Utslag av forslag til investeringsplan som omtales i kapittel 6. Høy og fortsatt litt stigende 

lånegjeld gjør at en stadig større andel av inntekten må brukes til renter og avdrag, og dette 

må løses med omprioritering fra tjenesteproduksjonen. Noe forskyving mellom 2019 og 2020 

gir en plusseffekt i 2020, men totalt i perioden omtrent som før, med litt stigende rente. 

 

9. Skatt og rammetilskudd 

Basert på forslag til statsbudsjett, viser tallene at som følge av lavere folketall, oppnås akkurat 

2020-nivå, og det kan ikke påregnes inntektsøkning utover i perioden. I praksis betyr dette at 

driftsnivået må ned i årene som kommer, og at det er best å gjøre nødvendige tilpasninger 

allerede nå. 

  

10. Eiendomsskatt 

Innenfor dette feltet gjøres fortsatt lovendringer og nye planer. Dette medfører at innbyggerne 

skal betale mindre eiendomsskatt. Motstykket til dette er tapte inntekter for kommunen. For 

planperioden er det følgende endringer: 

 

- Reduksjon av maksimal promillesats for boliger og hytter til 5 fra 2020 (kjent fra før 

og tatt høyde for i fjor) 

- Reduksjon i alle gamle takster med 30 % fra 2020 (lovendring i 2019 som ikke er tatt 

høyde for før – medfører tapt inntekt med 2 millioner pr år i hele perioden) 

- Signaler i statsbudsjettet om ytterligere senking av maksimal promillesats til 4 fra 

2021 (varslet i statsbudsjettet i høst og ikke tatt høyde for før) 

 

I gjeldende økonomiplan hadde vi lagt inn nytaksering av alle eiendommer i 2019 og 2021, 

med en anslått effekt på økt inntekt med 6 mill kr pr år de tre siste årene i planperioden. Gitt 

de nye endringene og signalene, er denne taksering foreløpig lagt på vent. Rådmannen vil 

derfor komme tilbake til dette neste år.  

 

Sammenlignet med 2019 ser det i tabellen ut som dette ikke gir så stort utslag, men realiteten 

er noe verre. Dette kommer av at kommunestyret i fjor planla en økning på 6 mill kr pr år, 

hvilket balanserte ut mye av utfordringsbildet. Avsatte midler til eiendomsskattefond for 2019 

blir ikke brukt, og tas inn i 2021. Dette dekker opp noe. Men netto vil kommunen mangle  
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rundt 20 mill kr i planperioden, sammenlignet med det som ble vedtatt senest i fjor. Dette 

etter at det er lagt til grunn 10 % kontorjustering alle år i perioden.  

  

11. Justering av fond 

Forrige økonomiplan ble gjort opp med en minus på 3 mill kr på ordinær drift i 2019. Dette 

ble dekket inn med bruk av fond. Denne bruken tas ut her som en nullstilling, og så gjøres en 

ny vurdering med korrigert avsetning til -og bruk av fond, når øvrige kuttforslag er vurdert. 

Dette er tilsvarende det som har vært vanlig praksis, og begrunnes med at det ikke er noe 

poeng å bruke mer av fond, enn det som til slutt viser seg nødvendig, for å komme i balanse. 

 

5.2) Nye tiltak  
 

Selv om det i utgangspunktet er en ubalanse, er det hvert år nødvendig å gjøre en vurdering av 

muligheten til å ta inn nye tiltak som det er meldt behov for. Selvfølgelig gjøres en streng 

behovsvurdering, og de fleste forslag til nye tiltak ble det ikke noe av etter rådmannens andre 

og tredje vurderingsrunde. Det som kommer med, må da i neste omgang løses sammen med 

ubalansen. 

 

Rådmannens endelige vurdering endte med stort sett engangstiltak og færre tiltak enn noen 

gang tidligere. Rekkefølgen i tabellen under er tilfeldig, og representerer ingen intern 

prioritering (tall i hele 1000 kr): 

 

Nye tiltak 2020 2021 2022 2023 

1) Barnehage- og skolefaglig rådgiver 50 % fra 
høsten 2020 175 350 350 350 

2) FDV-gjennomgang boliger og formålsbygg 500       

3) Opplæring brann, utsatt fra 2019 400    

4) Vedlikeholdsandel bosenteret i Vannvåg   3 000   

5) Investeringstilskudd menighetsrådet 2020 og 
2022     

Sum pr år 1 075 3 350 350 350 
 

 

Nærmere beskrivelse 

 
1. Barnehage- og skolefaglig rådgiver, 50 % stilling fra høsten 2020  

Opplæringsetatens administrasjon består av ett årsverk. Med tanke på omfanget i 

ansvarsområdet som skole- og barnehageeier, barnehagemyndighet, kommunens egenandel i 

kvalitetsutvikling i skole og barnehage, deltagelse i diverse råd, team og grupper m.m., gir 

dette stor sårbarhet og i tillegg habilitetskonflikter. Tiltaket gir en økning i ressurs med et 

halvt årsverk, som ivaretar prosessarbeid med kvalitetsutvikling, eksempelvis gjennomføring, 

kontinuerlig evaluering, representasjon i regionale og interkommunale nettverk, oppfølging 

av avtaler med Universitetet i Tromsø mv., samt bistand i avdelingenes arbeid med 

internkontroll samt beredskapsplaner.  

2. FDV-gjennomgang boliger og formålsbygg 

Et engangstiltak for å få utført en grundig statusvurdering på alle bygg og boliger, som 

grunnlag for framtidige drifts- og vedlikeholdsplaner. Slike planer er bestilt av 

kommunestyret, og når dette grunnlaget kommer på plass vil påfølgende oppfølgingsplaner  
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komme på plass i 2020 og 2021. Det forventes også at gjennomgangen vil gi anbefalinger om 

eventuelle salg/avhending av bygg eller boliger med stort vedlikeholdsbehov, eller som 

generell arealeffektivisering.  

 

3. Opplæring brann 

Det var for 2019 satt av midler til en ekstraordinær innsats på ny opplæring av 

brannmannskapene. Særlig begrunnet i en betydelig utskifting av mannskaper, ettersom over 

1/3 er nært eller over anbefalt aldersgrense. Nye mannskaper vil være ansatt sent på høsten 

2019, og det er derfor behov for å flytte opplæringen til 2020. Avsatte midler for 2019 blir 

ikke brukt, og spares inn.   

 

4. Vedlikeholdsandel bosenteret i Vannvåg 

En tilstandsrapport fra 2018 har avdekket et behov for vedlikehold og oppgraderinger for 5 

mill kr ved bosenteret i Vannvåg. I tillegg er det behov for en carport for hjemmetjenestens 

biler. For 2019 ble det bevilget 2,3 mill kr til carport samt oppstart av et prosjekt på 

bosenteret. Det ble likevel ikke lagt inn noe mer i økonomiplanen, og ville i praksis bety at 

ferdigstilling ville kommet tidligst i 2023. I tillegg var det heller ikke tatt høyde for etablering 

av anlegg for nødstrøm.  

Rådmannens vurdering er at det vil være lite gunstig, og antakelig fordyrende med en 

oppdeling som tidligere planlagt, med en oppstart uten å være sikret midler til fullføring. 

Revidert forslag som nå fremmes, er et samlet prosjekt med gjennomføring i 2020 og 2021. 

Dette omfatter total oppgradering og vedlikehold av bosenteret, nødstrømsanlegg og carport.  

 

Total ramme 6 millioner som nå er fullfinansiert og fordelt likt på de to årene. Fordelingen på 

årene sammenfaller også med at alt utvendig arbeid tas først, som tiltak på investering, 

dernest gjøres det innvendige vedlikeholdet i 2021. En vedlikeholdsinnsats på 3 mill kr 

overgår rammen for hele kommunen, og derfor må dette bevilges særskilt. Til grunn for 

forslaget ligger hovedutvalgets vedtak fra september 2019, om videreføring av drift i 

bosenteret, i tråd med opprinnelig formål og målgruppe.  

 

5. Investeringstilskudd til menighetsrådet 2020 og 2022 

Menighetsrådet har fremmet ønske om flere investeringstiltak. Av disse foreslås bevilging til 

to i denne omgang. Det første er 225 000 kr til ringeanlegg ved Ringvassøy kirke i 2020. Det 

andre er egenandel på 500 000 kr for installering av varmepumper i Ringvassøy kirke og 

Sengskroken kirke i 2022. Opprinnelig forslag fra menighetsrådet var fordeling av 

varmepumpene i 2022 og 2023, men det antas å være mer gunstig å ta begge samme år.  

 

I forslaget ligger også menighetsrådets egen forutsetning om ENØK-tilskudd fra ENOVA. 

Tiltakene foreslås finansiert med disposisjonsfond, avsatt til egenkapital for investeringer, og 

må derfor tas over drift. Bruk av fond gir ingen netto belastning på driften, og framkommer 

derfor uten beløp i tabellen.  
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5.3) Tiltak for å få balanse mellom inntekter og utgifter.  
 

Etter konsekvensjustering og nye tiltak fremkommer da et slikt tilpasningsbehov (tall i hele 

1000 kroner): 

 
  2020 2021 2022 2023 

Årlig inndekningsbehov  -12 553 -12 652 -11 900 -12 339 

 

Total utfordring er da rett i underkant av 50 mill kr for hele planperioden sett under ett. Det er 

betydelig mer enn de to foregående årene, på rundt 30 millioner. En viktig årsak er at tidligere 

planlagte økning av eiendomsskatten ikke lengre er mulig. Korrigert for den, er kommunen på 

sammenlignbart nivå som tidligere Det er i seg selv en stor utfordring at det i 3 år på rad 

ender opp med ubalanse på rundt og over 30 mill kr. Dette viser tydelig behov for å vurdere å 

gå mer grundig til verks i forsøk på å finne et mer bærekraftig driftsnivå framover, og 

rådmannen vil be økonomiutvalg og kommunestyre om å vurdere dette særskilt, i 2020. 

 

Kommunestyret er også i ny kommunelov pålagt å vedta budsjett og økonomiplan som er i 

balanse alle årene i økonomiplanperioden, hvilket også har vært retningsgivende for 

rådmannens forslag. 

 

Rådmannen har sammen med sine ledergrupper arbeidet med tiltak for å justere ned 

driftsnivået i planperioden. I dette arbeid har innmeldte behov for nye tiltak vært gjennomgått, 

men handlingsrommet tillater i liten grad å iverksette nye tiltak. Flere av de nåværende 

tjenester er foreslått nedjustert i ressursbruk, hvilket medfører svekket omfang og kvalitet i 

tjenestetilbudet. Justeringene har i stor grad blitt vurdert opp mot et kvalitetsnivå omtalt som 

forsvarlig nivå. Det gjenstår mer arbeid for å få en større felles forståelse for hvordan en slik 

«kvalitetsnorm» kan brukes i alle tjenester. Dette er et arbeid som rådmannen tar med inn i 

nytt driftsår, og i neste økonomiplanprosess. En justering til «forsvarlig nivå» vil for noen 

tjenester oppleves å gi en kvalitet som ikke har et optimalt nivå, ut fra registrerte behov. 

Antakelig vil dette være knyttet til servicedelen av tjenestekvaliteten. 

 

Hvert enkelt nedskjæringsforslag har sine uheldige sider, men rådmann har ansvar for å 

presentere et helthetlig forslag, som gjør at kommunestyret kan vedta et driftsnivå som 

samsvarer med tilgjengelige ressurser. 

 

Rådmann har drøftet med organisasjonene de viktigste foreslåtte endringer. Det er ønskelig 

både fra rådmannens og organisasjonenes side at endringsforslag som berører de ansatte 

direkte, senest blir fremmet under formannskapets innstillingsmøte. Dette med sikte på at 

alle skal gis mulighet til å levere høringsuttalelser i den perioden budsjettinnstillingen ligger 

ute til offentlig høring. 

 

I alle etater foreslås tiltak i kategorien reduksjon i årsverk knyttet til effektivisering av ikke 

lovpålagte oppgaver fra 2021 og utover. Pågående arbeid med vurdering av administrativ 

organisering og eventuelle ytterligere vurderinger i 2020, må gjennomføres for å avklare 

hvilke oppgaver og stillinger som blir berørt. Konkretisering planlegges ferdigstilt til neste års 

økonomiplanbehandling. 
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Rådmannen foreslår følgende tiltak for å oppnå budsjettbalanse (tiltakene er sortert i tråd med 

organisasjonskartet, og nummereringen representerer ingen prioritering, men er kun ment for 

å lettere se sammenhengen med tekstdelen som følger etter tabellen): 

 

Stab 2020 2021 2022 2023 

1) Nedtak 1 årsverk 2021 -200 -600 -600 -600 

Opplæringsetaten 2020 2021 2022 2023 

2) Nedtak 6,6 årsverk 2020 og 2021 -515 -1 920 -2 920 -2 920 

Helse og omsorgsetaten 2020 2021 2022 2023 

3) Nedtak 4,5 årsverk 2020 og 2021 -2 100 -2 700 -2 600 -3 100 

Drift og utviklingsetaten 2020 2021 2022 2023 

4) Nedtak 0,5 årsverk 2022    -300 -300 

5) Omklassifisering kommunale veier -250 -500 -500 -500 

6) Brukerbetaling for og avvikling av noen 
bygg/anlegg -160 -350 -450 -450 

7) Reduksjon innkjøp brannutstyr     -700 -700 

Finans og fellestiltak 2020 2021 2022 2023 

8) Nivåreduksjon sykevikarer 10 % -600 -600 -600 -600 

9) Ikke prisjustering driftsutgifter -1 100 -1 100 -1 100 -1 100 

10) Samordning kultur  -275 -275 -275 

11) Gevinst digitalisering  -250 -500 -500 

12) Havbruksfond -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 

13) Justering mot fond (bruk i 2020 og 2021 og 
sparing i 2022 og 2023) -4 628 -1 357 +1 645 +1 706 

Årlig inndekning -12 553   -12 652 -11 900   -12 339 
 

 

Nærmere beskrivelse av tiltakene 
 

1. Nedtak ett årsverk i Staben fra 2021 

Gjennom effektivisering av ikke lovpålagte oppgaver foreslås en reduksjon tilsvarende 1 

årsverk fra 2021. Konkretisering gjøres fram til høsten 2020. I 2020 inndras en vakanse 

midlertidig.  

 

2. Nedtak 6,6 årsverk i Opplæringsetaten i 2020 og 2021 

Tiltak i 2020: 

- Samordning administrative ressurser på avdelingsnivå. 

o avdeling Ringvassøy barnehage (0,6 årsverk). Konsekvens: Felles styrer 

for 3 barnehager splittes til 2 styrere (hhv. 1 og 2 barnehager). 

Faglederrollen i Ringvassøy barnehager fases ut. 

o merkantil ressurs Vannøy oppvekstsenter og Hansnes skole slås sammen 

(0,5 årsverk).  

- 0,7 årsverk voksenopplæring. Redusert elevtall tilsier redusert behov. 

- 0,2 årsverk renhold på Hansnes, i henhold til nasjonal renholdsnorm. 

- Effekt av ressurstildelingsmodell. 2 årsverk Hansnes skole. Modellen som ble 

vedtatt i kommunestyret i 2018 og 2019 ligger til grunn. Innmeldte prognoser for 

spes.ped. ligger i beregning av grunnressurs.  
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Mulige konsekvenser: sammenslåing av klasser, avvikling av ikke lovpålagte 

tilbud. 

 

Tiltak i 2021: 

- Effekt av ressurstildelingsmodell. 1,6 årsverk Hansnes skole. Modellen som ble 

vedtatt i kommunestyret i 2018 og 2019 ligger til grunn. Innmeldte prognoser for 

spes.ped ligger i beregning av grunnressurs. Eventuell endring i elevtall, behov 

for spes.ped eller andre personalmessige endringer, kan gi en viss effekt. 

- Ett årsverk pedagogisk støttefunksjon. Ikke lovpålagt oppgave.  

 

Konsekvens: bortfall av dedikert støttefunksjon til avdelingene. Pr. i dag har 

begge skolene god kompetanse på området. Størst endring vil nok merkes i 

barnehagene. 

 

3. Nedtak 4,5 årsverk i helse og omsorgsetaten i 2020 og 2021 

Fordeles med 3,5 årsverk i 2020 og ytterligere 1,0 i 2021. Fra 2022 tilføres ett årsverk til 

hjemmetjenesten, men ytterligere vedtatt styrking utgår. 

 

Når det tas hensyn til økte demografiomkostninger (flere eldre) burde det vært en årlig 

økning med to årsverk i hjemmetjenesten. Når det tilføres bare ett i planperioden vil 

hjemmetjenesten få et relativt kutt på de 7 årsverkene som burde vært med for å 

opprettholde omsorgsfaktoren. 

 

Konsekvens: I økonomiplanperioden må sykehjemmets drift gjennomføres med 4 rom 

som ikke er i bruk. Av samlet 42 rom vil 38 rom ha beboere. Brukere av hjemmesykepleie 

må tildeles redusert antall timer pr. uke. 

 

4. Nedtak tilsvarende 0,5 årsverk ved Drifts- og utviklingsetaten fra 2022 

Gjennom effektivisering av ikke lovpålagte oppgaver foreslås en reduksjon tilsvarende 0,5 

årsverk fra 2022. Konkretisering gjøres fram til høsten 2020.  

 

Konsekvensen kan bli noe redusert tjenestetilbud. 

 

5. Omklassifisering kommunale veier fra sommeren 2020 

Grunnet høyt vedlikeholdsetterslep på kommunale veier gjøres en omklassifisering av 

inntil 5 km kommunal vei til privat vei. En nærmere vurdering av hvilke veier som er 

aktuelle, legges frem for Plan- og driftsutvalget for endelig vedtak tidlig i 2020. 

 

6. Brukerbetaling for og avvikling av noen bygg/ anlegg 

For å få dekning for noen av driftsutgiftene for idrettsbygg og idrettsanlegg, innføres 

brukerbetaling fra sommeren 2020. For å redusere noe av vedlikeholdsetterslepet på 

kommunale bygg, bør noen avvikles i kommunalt eie. En nærmere vurdering av hvilke 

bygg som er aktuelle, legges frem for Plan- og driftsutvalget for endelig vedtak tidlig i 

2020. De kommunale tjenestene som i dag finner sted ved aktuelle avviklingsobjekt, vil 

bli videreført ved andre bygg. 

 

7. Reduksjon innkjøp brannutstyr 

Kommunestyret bevilget i fjor en varig økning i utstyrsposten til brannvesenet. Det 

vurderes pr nå som mulig at vi kommer langt i å dekke behovet etter 3 år, og 

ekstrabevilgningen foreslås tilbakeført. Status vurderes sammen med Tromsø brann og 

redning senest i 2021. 
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8. Nivåreduksjon sykevikarutgifter med 10 % 

Det jobbes med tiltak for å redusere sykefraværet for hele kommunen. Som en pådriver 

tas postene til innleie av vikar ned med 10 % i alle avdelinger. Gir størst utslag i Helse- og 

omsorgsetaten og Opplæringsetaten.  

Ingen dramatiske konsekvenser, gitt at fraværet går ned. 

 

9. Ikke prisjustering driftsutgifter 

Som et generelt sparetiltak justeres ikke ordinære driftsutgifter med forventet prisstigning 

på 2,1% i 2020. Begrunnes også med forventning om effekt av pågående arbeid med å få 

på plass innkjøpssamarbeid med Tromsø fra 2020. Alle lønnsposter justeres i tråd med 

anslag i statsbudsjettet. 

 

10. Samordning av kulturvirksomheten fra 2021 

Tjenester og oppgaver knyttet til kultur er i dag fragmentert, og delt på ikke mindre enn 

tre etater. Dette bør gjennomgås med sikte på en bedre samordning, og samtidig 

effektivisering med inntil et halvt årsverk fra 2021. 

 

11. Gevinst digitalisering 

Digitalisering ble vedtatt i september 2019 og tiltak påbegynnes før årsskiftet. På litt sikt 

forventes gevinster i form av reduserte utgifter til systemer eller manuelt arbeid, og det 

legges inn et anslag fra midten av planperioden. Foreløpig usikkert hva det konkret vil bli, 

og hvor i kommunen det blir aktuelt, så tiltaket forvaltes inntil videre av rådmannen, og 

fordeles ut til etatene senere. 

 

12. Havbruksfond 

Utbetalingene fra Havbruksfondet svinger veldig etter 3 års virketid, med drøyt 1 mill kr i 

2017, 36 mill kr i 2018 og knappe 3 mill kr i 2019. Men det er påregnelig at kommunene 

vil få noen utbetalinger også framover. Selv om det eventuelt skulle bli en omlegging til 

grunnrenteskatt, er det foreslått at noe av den skal tilfalle kommunene.  

Rådmannen foreslår derfor at vi legger inn et anslag på 3 millioner, tilsvarende 

utbetalingen i 2019. Dette er ikke i tråd med kommunestyrets veivalg i fjor, der midlene 

ble bestemt disponert etter mottak, og i form av fondsavsetninger. Skulle kommunen noen 

enkeltår få mer, bør dette tas via fond. I første omgang er det mest aktuelt å tilbakeføre 

midler til de fondene som ble omdisponert av kommunestyret til fiberutbygging (fase II), 

tidligere i høst. 

 

13. Justering mot fond 

For å komme i balanse, foreslås det justert mot disposisjonsfondet slik;  

Bruker 4,6 mill kr i 2020 og 1,4 mill kr i 2021.  

Tilbakefører 1,7 både i 202 og 2023.  

Netto brukes nesten 3 mill kr i planperioden, og viser på nytt hvor skjørt opplegget er, i 

den forstand at det skal veldig lite til før kommunen får utfordringer med balansen ved 

neste års økonomiplanlegging. De siste tre årene har som kjent kommunen endt opp med 

minst 30 millioner i omstillingsutfordringer, og med tilsvarende skjørhet i opplegget. 
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I og med at mye av kuttene må tas som reduksjon i årsverk, har rådmannen i år laget en ny 

tabell, for å vise utviklingen over tid.  

 

Tabellen er oppdatert i tråd med formannskapets innstilling: 

 

 

 

Avdeling Vedtatte 

årsverk 

31.12.18 

Vedtatte 

årsverk 

31.12.19 

Anslag 

årsverk 

31.12.20 

Anslag 

årsverk 

31.12.21 

Anslag 

årsverk 

31.12.22 

Stab 23,7 22,7 20,9 20,2 20,2 

Etatsadm 

Opplæring 

2,0 2,0 2,5 1,5 1,5 

Hansnes skole 30,7 30,2 26,5 28,6 28,6 

Vannøy 

oppvekstsenter 

19,1 19,6 15,9 12,6 12,6 

Ringvassøy 

barnehage 

21,3 20,4 16,6 16,6 16,6 

Etatsadm Helse 

og omsorg 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Helse og familie 18,6 21,2 20,2 19,2 20,2 

Sykehjemmet 51,0 51,0 46,5 46,5 46,5 

Hjemmetjenesten 33,1 31,1 31,6 31,6 32,6 

PU-tjenesten 19,4 16,4 16,7 16,7 16,7 

Etatsadm drift og 

utvikling 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Plan og utvikling 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 

Drift 13,0 13,0 13,0 12,0 12,0 

Sum  240,3 236,0 215,0 213,9 215,9 
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6.  Investeringer  

Planlagte investeringer i perioden (tall i hele 1 000 kr): 

 

 

 

Prosjekt: 2020 2021 2022 2023 

ORDINÆRE INVESTERINGER:     

1: IKT utskifting  400  400 400 400 

2: Utskifting biler 750 750 750 750 

3: Busskur Hansnes 100    

4: Teknisk lager 4 500    

5: Boligplanen    2 000 2 000 

6: Ombygging Tunet 10 000     

7: Oppgradering bosenteret 3 300    

8: Svømmehall Hansnes 2 500    

9: Gamnes boligfelt    5 000   

10: Idèfaseprosjekt 500    

11: Barnehagebygg  5 000 10 000  

12: Skolebygg    25 000 

13: Utskifting veilys 1 500    

14: Arealeffektivisering rådhuset 200    

     

     

INVESTERINGER SELVKOST     

15: GPS mikro (sporing VA-trasèer) 200    

     

     

Sum pr år 23 950 11 150 13 150 28 150 

 

 

Kort beskrivelse av tiltakene: 

 

1. IKT-utskifting 

Årlig pott til løpende utskifting og nyanskaffelse av utstyr videreføres, jf. også digital 

strategiplan. Finansieres med fond hele perioden. 

  

2. Utskifting av biler 

Årlig pott til løpende utskifting videreføres. Vil fortsatt primært brukes til utskifting av biler 

som passerer 10 år.   
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3. Busskur Hansnes 

Ungdomsrådet har meldt inn et behov for bedre ivaretakelse av elever som må vente på 

skoleskyss. En stor andel av elevene tar buss, og forslaget som innarbeides, er et busskur i 

tilknytning til skolen. Gjennomføring i 2020. 

 

4. Teknisk lager 

Gjenoppbygging etter brannen. Noe usikkerhet om rammen, ettersom forsikringsoppgjøret 

ikke er avsluttet. Lokalisering og utforming vil bli vurdert ut fra framtidige behov. 

 

5. Boligplanen 

Oppfølging av vedtatt boligplan for å øke kapasiteten. Planlegges uten nye tiltak de to første 

årene, som et finansieringsbidrag til å foreta ombyggingen av Tunet.     

 

6. Ombygging Tunet 

Opprinnelig planlagt i 2019. Prosjekteringen avdekket større og flere behov enn opprinnelig 

tenkt. Vedtatt ramme holder ikke og det var heller ingen mulighet til omprioritering i 2019 så 

hele prosjektet fremmes på nytt med fullfinansiering og gjennomføring tidlig i 2020. Ny 

ramme er på totalt 12,5 mill kr. Av dette er 10 mill kr investeringsutgifter som tas inn her, 

med delvis finansiering med tilskudd fra Husbanken. I tillegg er det beregnet 2,5 mill kr i 

vedlikeholdsetterslep som må tas på drift. Dette dekkes med forsert bruk av fond til 

vedlikeholdsetterslep. 

 

7. Oppgradering bosenteret i Vannvåg 

Se nærmere beskrivelse i punkt 4 i kapittel 5.2. Her tas inn andelen som gjelder investering, i 

stor grad utendørs og utvendig arbeid. Planlegges med et forprosjekt tidlig i 2020 og 

sluttføring av investeringsdelen i 2020 og så innvendig arbeid i 2021. Prosjektet er med disse 

to delene fullfinansiert. 

 

8. Svømmehall Hansnes  

Tidligere vedtatt med ramme på nesten 1,5 mill kr til utskifting av teknisk anlegg. I 

planlegging og forberedelse av dette er det avdekt at det i tillegg må gjøres noen 

bygningsmessige oppgraderinger under og rundt bassenget. Prosjektet ble derfor stanset i 

2019 og tas inn på nytt i 2020 med fullfinansiering av alt som må gjøres. 

 

9: Gamnes boligfelt  

Del to av prosjekt påbegynt i 2019. Framdriften justeres ferdigstilling i 2021 i stedet for 2020. 

 

10. Idèfaseprosjekt 

Basert på mottatte tilstandsrapporter for Gamnes barnehage og Hansnes skole, kjøres et 

idèfaseprosjekt for å se på mulige løsninger. Det vil grovt sett gå på vurdering av nybygg 

kontra rehabilitering eller en kombinasjon, basert på fremtidig behov. Herunder også 

lokalisering. Dagens gymbygg/basseng vurderes også opp mot en mulig flerbrukshall. 

Prosjektet skal gi anbefalinger om veien videre til budsjettbehandlingen høsten 2020. 

 

11. Barnehagebygg  

Det er påregnelig ut fra tilstandsrapporten at idèfaseprosjektet vil konkludere med behov for 

midler til enten rehabilitering eller nybygg. I tillegg påregnelig at det bør gjøres noe med 

barnehagen på Gamnes før 2024, og da bør dette synliggjøres i økonomiplanen. Det legges 

derfor inn et prosjekt ut fra et grovt anslag på hva som kan bli kommunens egenandel. 

Planlagt med oppstart i 2021. Idèfaseprosjektet vil til neste høst gi bedre svar både på ramme 

og framdrift. 
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12. Skolebygg  

Det er påregnelig ut fra tilstandsrapporten at idèfaseprosjektet vil konkludere med behov for 

midler til enten rehabilitering eller nybygg for Hansnes skole. Den eldste delen av skolen 

passerer 50 år i 2019, og det er derfor påregnelig at det bør gjøres noe med den før 2024, og 

da bør også dette synliggjøres i økonomiplanen. Det legges derfor inn en startbevilgning ut fra 

at skolen påbegynnes etter at Gamnes barnehage er ferdig, anslagsvis i 2023. 

Idèfaseprosjektet vil til neste høst gi bedre svar både på ramme og framdrift. 

 

13. Utskifting veilys 

Del to av to av prosjekter for rodevis utskifting og samtidig overgang til LED. 

 

14. Forprosjekt arealeffektivisering ved rådhuset 

Etter 15 års bruk er det behov for en ny gjennomgang av arealdisponeringen. Noen leietakere 

som var med fra starten er borte, og behovene både til andre leietakere og kommunen selv 

endres over tid. Underveis er mye løst med kortsiktige og midlertidige tiltak, og derfor er det 

nå behov for en helhetlig gjennomgang, med sikte på fremtidige besparelser. 

 

15: GPS Mikro  

Til innmåling/ påvisning av vannrørstraséer, nødvendig utstyr for arbeidet med digitalisering. 
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7. Økonomiske oversikter og nøkkeltall 
 

Tabellene i 7.1 – 7.5 er de pliktige oppstillingene som framkommer av kommuneloven og 

tilhørende forskrift. Det er i praksis disse oversiktene som er kommunestyrets talldel av 

budsjettvedtaket. 

 

Tabellene er pr nå basert på rådmannens forslag, og vil bli oppdatert i tråd med 

kommunestyrets endelige vedtak 12. desember 

7.1 Bevilgningsoversikt – drift 

 

 (Tall i hele 1000) 

 

 
Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2020 2021 2022 2023

Rammetilskudd -119 733 -119 733 -119 733 -119 733

Inntekts- og formuesskatt -56 500 -56 500 -56 500 -56 500

Eiendomsskatt -15 043 -14 323 -14 723 -15 133

Andre generelle driftsinntekter -5 907 -5 907 -5 907 -5 907

SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER -197 183 -196 463 -196 863 -197 273

Sum bevilgninger drift, netto 192 003 189 302 177 002 176 579

Avskrivinger 15 500 16 500 16 500 17 000

SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER 207 503 205 802 193 502 193 579

BRUTTO DRIFTSRESULTAT 10 320 9 339 -3 361 -3 694

Renteinntekter -2 270 -2 270 -2 270 -2 270

Utbytter 0 0 0 0

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0

Renteutgifter 8 011 9 262 10 452 11 679

Avdrag på lån 11 600 13 500 13 498 13 750

NETTO FINANSUTGIFTER 17 341 20 492 21 680 23 159

Motpost avskrivinger -15 500 -16 500 -16 500 -17 000

NETTO DRIFTSRESULTAT 12 161 13 331 1 819 2 465

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:

Overføring til investering 0 0 0 0

Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond -1 077 -1 077 -1 077 -1 077

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -11 085 -12 254 -743 -1 388

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0

SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT -12 161 -13 331 -1 819 -2 465

FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR 0 0 0 0

 

 

Grunnet ny kommunelov er oppstillingen endret med virkning fra 2020 og tall for tidligere år 

finnes ikke på samme format og er utelatt 
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7.2 Fordeling av driftsrammene 

 

 (Tall i hele 1000) 

 

Dette er også en ny oppstilling fra 2020 som følge av ny kommunelov. Hver kommune må 

selv bestemme hvordan dette gjøres og rådmannens forslag er at vi setter opp dette mest 

mulig likt tidligere rammefordeling til etatene. Vi har dermed kunnet ta med tall for 2018 og 

2019 her. 

 

 

 
Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Sum bevilgning drift, netto 170 625     185 837    192 003    189 302    177 002    176 578    

Fordelt slik, nettorammer:

Staben 25 411       31 539      28 388      32 581      25 166      24 943      

Opplæringsetaten 37 519       37 672      36 563      32 736      31 899      31 899      

Helse og omsorgsetaten 70 315       77 666      86 463      86 463      86 963      86 963      

Drift og utviklingsetaten 18 082       13 253      15 464      13 619      9 369        9 169        

Prosjekter 165            

Finanser 19 133       25 707      25 125      23 903      23 605      23 604      

Sum fordelt drift 170 625 185 837 192 003 189 302 177 002 176 578

Resultat 0 0 0 0 0 0  
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7.3  Økonomisk oversikt etter art – drift 

 

 (Tall i hele 1000) 

 

 
Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2020 2021 2022 2023

Rammetilskudd -119 733 -119 733 -119 733 -119 733

Inntekts- og formuesskatt -56 500 -56 500 -56 500 -56 500

Eiendomsskatt -15 043 -14 323 -14 723 -15 133

Andre skatteinntekter 0 0 0 0

Andre overføringer og tilskudd fra staten -5 907 -5 907 -5 907 -5 907

Overføringer og tilskudd fra andre -29 529 -31 257 -29 215 -29 215

Brukerbetalinger -10 682 -10 415 -10 415 -10 415

Salgs- og leieinntekter -29 634 -30 871 -31 471 -31 671

SUM DRIFTSINNTEKTER -267 027 -269 006 -267 964 -268 574

Lønnsutgifter 156 112 151 112 150 170 150 345

Sosiale utgifter 22 507 21 535 21 487 21 487

Kjøp av varer og tjenester 65 341 63 962 60 210 60 312

Overføringer og tilskudd til andre 17 888 25 236 16 236 15 736

Avskrivninger 15 500 16 500 16 500 17 000

SUM DRIFTSUTGIFTER 277 348 278 345 264 603 264 879

BRUTTO DRIFTSRESULTAT 10 320 9 339 -3 361 -3 694

Renteinntekter -2 270 -2 270 -2 270 -2 270

Utbytter 0 0 0 0

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0

Renteutgifter 8 011 9 262 10 452 11 679

Avdrag på lån 11 600 13 500 13 498 13 750

NETTO FINANSUTGIFTER 17 341 20 492 21 680 23 159

Motpost avskrivninger -15 500 -16 500 -16 500 -17 000

NETTO DRFTSRESULTAT 12 161 13 331 1 819 2 465

Disponering eller dekning av netto driftsresultat 0 0 0 0

Overføring til investering 0 0 0 0

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -1 077 -1 077 -1 077 -1 077

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -11 085 -12 254 -743 -1 388

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0

SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT-12 161 -13 331 -1 819 -2 465

FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR 0 0 0 0

 

 

Grunnet ny kommunelov er oppstillingen endret med virkning fra 2020 og tall for tidligere år 

finnes ikke på samme format og er utelatt 
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7.4  Bevilgningsoversikt – investering 

 

 (Tall i hele 1000) 

 

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2020 2021 2022 2023

Investeringer i varige driftsmidler 23 950 11 150 13 150 28 150

Tilskudd til andres investeringer 0 0 0 0

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 1 000 1 000 1 000 1 000

Utlån av egne midler 0 0 0 0

Avdrag på lån 0 0 0 0

SUM INVESTERINGSUTGIFTER 24 950 12 150 14 150 29 150

Kompensasjon for merverdiavgift -4 080 -80 -80 -80

Tilskudd fra andre -5 000 0 0 0

Salg av varige driftsmidler -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0 0

Utdeling fra selskaper 0 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 0 0 0

Bruk av lån -13 100 -10 000 -12 000 -27 000

SUM INVESTERINGSINNTEKTER -23 180 -11 080 -13 080 -28 080

Videreutlån 15 000 15 000 15 000 15 000

Bruk av lån til videreutlån -15 000 -15 000 -15 000 -15 000

Avdrag på lån til videreutlån 2 500 2 500 2 500 2 500

Mottatte avdrag på videreutlån -2 500 -2 500 -2 500 -2 500

NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN 0 0 0 0

Overføring fra drift 0 0 0 0

Netto avsetninger til eller bruk av bundne  investeringsfond 0 0 0 0

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet  investeringsfond -1 770 -1 070 -1 070 -1 070

Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0

Sum overføring fra drift og netto avsetninger -1 770 -1 070 -1 070 -1 070

Fremført til inndekning i senere år udekket beløp 0 0 0 0  
 

Grunnet ny kommunelov er oppstillingen endret med virkning fra 2020 og tall for tidligere år 

finnes ikke på samme format og er utelatt 
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7.5  Spesifisert oversikt - investering 

 

Dette er også en ny oppstilling fra 2020 som følge av ny kommunelov. Hver kommune må 

selv bestemme hvordan dette gjøres og rådmannens forslag er at vi setter opp dette mest 

mulig likt tidligere, bare justert for de ekstra kravene som er kommet. I denne omgang er det 

bare egenkapitaltilskudd til KLP som er nytt for oss. 

 

 (Tall i hele 1000) 

 

 

Prosjekt: 2020 2021 2022 2023 

ORDINÆRE INVESTERINGER:     

1: IKT utskifting  400  400 400 400 

2: Utskifting biler 750 750 750 750 

3: Busskur Hansnes 100    

4: Teknisk lager 4 500    

5: Boligplanen    2 000 2 000 

6: Ombygging Tunet 10 000     

7: Oppgradering bosenteret 3 300    

8: Svømmehall Hansnes 2 500    

9: Gamnes boligfelt    5 000   

10: Idèfaseprosjekt 500    

11: Barnehagebygg  5 000 10 000  

12: Skolebygg    25 000 

13: Utskifting veilys 1 500    

14: Arealeffektivisering rådhuset 200    

     

INVESTERINGER SELVKOST     

15: GPS mikro (sporing VA-trasèer) 200    

     

Investering i aksjer og andeler 1 000 1 000 1 000 1 000  

     

Sum pr år 24 950 12 150 14 150 29 150 
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7.6  Finansielle nøkkeltall og måltall 

 

Finansielle nøkkeltall oppsummerer konsekvensene av den profil som handlings- og 

økonomiplanen legger opp til.  

 

Nøkkeltallene har tidligere også fungert som måltall som kunne etterprøves i 

årsmeldingen for hvert av driftsårene i økonomiplanperioden. Ny kommunelov har en ny 

bestemmelse om at det skal lages økonomiske måltall fra 2020. Dette kravet er noe mer 

omfattende enn det som tidligere har blitt lagt i dette. Der det før vært har sagt at 

konsekvensen av planen er målet forventes det nå at kommunestyret lager konkrete mål 

for ønsket nivå på sentrale økonomiske indikatorer for Karlsøy.  

 

Rådmannens forslag er at måltall for Karlsøy knyttes til de tre mest vanlige kommunale 

nøkkeltallene; netto driftsresultat, gjeld og reserver i form av fond. Det er laget forslag til 

mål for slutten av planperioden som må følges opp i kommende budsjettarbeid. Videre 

tenker rådmannen at den nye bestemmelsen om måltall følges opp som tema i 

formannskapet våren 2020, en gang mellom regnskapsavleggelsen og oppstart neste 

budsjettarbeid. Da vil det være mulighet til en diskusjon rundt dette uten at det knyttes 

opp til en samtidig prioriteringsdebatt. KS har laget noen hjelpeverktøy for å finne gode 

måltall for hver enkelt kommune, ut fra faktisk status og ønsket ambisjonsnivå framover. I 

et temamøte vil det være mulig for rådmannen å lage ulike scenarioer ut fra 

formannskapets ønsker.  

 

I vedlegg 1 framgår disse forslagene for måltall ved utgangen av perioden: 

 
Økonomi  Mål 2023 Status 

Netto driftsresultat 1,75 Under 

Netto lånegjeld pr innbygger Snitt K06 7.300 over 

Disposisjonsfond som andel av driftsinntekter Snitt K06 Over i 2018 

 

 

 

 

a) Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 

 

 (Tall i 1000 kr) 2019 2020 2021 2022 2023

Sum driftsinntekter 263 477 267 027 269 006 267 964 268 574

NETTO DRIFTSRESULTAT -10 477 -12 161 -13 331 -1 819 -2 465

I prosent -4,0 % -4,6 % -5,1 % -0,7 % -0,9 %

Netto dr.res korrigert for dispfond -1 077 -1 077 -1 077 -1 077 -1 077

I prosent -0,4 % -0,4 % -0,4 % -0,4 % -0,4 %  
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Fra staten – Fylkesmannen og kommunaldepartementet er det anbefalt at netto 

driftsresultat bør være på minst 1,75 % for å si at kommunen har en sunn økonomi. På sikt 

er det derfor foreslått at dette nivået bør bli det vanlige også i Karlsøy.  

 

Figuren viser at kommunen i samtlige år av planperioden er på minus, og dermed langt 

unna en sunn og bærekraftig økonomisk utvikling. I nederste tabell er det gjort en 

korrigering for ekstraordinær bruk av midler fra Havbruksfondet og disposisjonsfondet. 

Ved å justere for dette framkommer et mer riktig resultat av den ordinære driften. Men 

fortsatt er det minus hvert år i perioden, og det betyr en fortsatt krevende økonomisk 

situasjon der kommunen i neste budsjettbehandling må fortsette å lete etter kutt for å 

komme i null, og helst opp mot anbefalt nivå på 1,75 %. I gjennomsnitt mangler det 

nesten 6 mill kr pr år for å nå det nivået. Det innebærer at store utfordringer ennå en gang 

skyves foran oss, til budsjettarbeidet neste år.  

 

 

b) Lånegjeld pr innbygger 

 
 (Tall i 1000 kr) 2019 2020 2021 2022 2023

Netto gjeld pr innbygger 131 766 142 212 139 052 139 052 145 372

Antall innbyggere 2 254 2 215 2 215 2 215 2 215

Samlet lånegjeld 397 000 425 000 428 000 438 000 462 000

Fradrag Startlån, anslag -100 000 -110 000 -120 000 -130 000 -140 000

Netto gjeld 31.12, anslag 297 000 315 000 308 000 308 000 322 000  
 

Som i forrige økonomiplan er nivået i området rundt 140 000 kr pr innbygger, og det er 

fortsatt høyt, og over gjennomsnittet i vår Kostragruppe – 06. Forslaget til måltall er 

derfor at over tid bør snittet i gruppa være Karlsøy kommunes maksimale nivå. 

 

Tabell 7.3 viser at i 2020 beregnes det 19,6 mill kr til rente og avdrag og dette øker til 

25,5 mill kr i 2023. I 2018 brukte vi 15,5 mill kr. I andel av inntekt er dette en oppgang fra 

6% til 9,5%. 

 

 

c) Disposisjonsfond  

 

I og med den store utbetalingen fra Havbruksfondet i 2018 anser rådmannen det fortsatt 

som mest hensiktsmessig å dele opp fondsoversikten. Dette ettersom midlene fra 

Havbruksfondet er engangsmidler, og den delen av disposisjonsfondet vil tappes i tråd 

med planlagt bruk, uten at det fremover kan garanteres ytterligere påfyll. Det øvrige 

disposisjonsfondet vil være mer til fritt bruk. I tråd med vedtak i 2018 er også det 

generelle disposisjonsfondet delvis delt opp i underfond. 

 

Det foreslåtte måltallet bør knyttes til det ordinære disposisjonsfondet, i hvert fall til det 

blir mer avklart om det er påregnelig med midler fra Havbruksfondet hvert år framover.  
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A) Ordinært disposisjonsfond: 

 
Saldo Budsjett

 (Tall i 1000 kr) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Saldo 2023

Generelt dispfond 16950 -2 000 -3 879 -554 1 077 -388 11 206

Integreringsfond 3681 3 681

Løpende opptak barnehage 1000 1 000

Kompetansefond 500 500

Vedlikeholdsetterslep 2376 -1 000 -1 376 0

Digitaliseringsfond 2 000 2 000

Sum 24 507 -1 000 -5 255 -554 1 077 -388 18 387

Endring i planperioden

 

Disposisjonsfond er en viktig del av det å ha en sunn økonomi, ved at kommunen da har 

reserver å kunne møte uforutsette forhold med, og dermed bufre mot underskudd.  

 

I tillegg til en generell reserve, er det også viktig å bygge opp et særskilt premieavviks-

fond for å dekke økningen som kommer. Ideelt sett bør premieavviksfondet over tid være 

like stort som udekket premieavvik, og deretter bør det bygges videre på det generelle 

fondet.   

 

 

B) Midler fra Havbruksfondet 

 
Saldo Budsjett

 (Tall i 1000 kr) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Saldo 2023

Eiendomsskatt 6 000 0 -2 480 -3 200 -320 0

Fiberfond 5 400 5 000 -1 500 -7 500 1 400

Langsundforbindelsen 2 500 2 500

Kvote/fartøyfond 5 000 -5 000 0

Strategisk næringsplan 805 805

Planlegging 2 000 2 000

Bolyst 1 000 1 000

Vedlikeholdsetterslep 5 000 -1 624 -1 000 -1 000 -1 000 376

Egenkapital investeringer 6 500 -5 160 -1 340 0

Sum fond 31.12 34 205 -5 160 -6 944 -11 700 -1 320 8 081

Bruk i planperioden

 

 

Tabellen viser at over 75 % av fondet er disponert i planperioden.  

 

Av de som står med rest ved utgangen av 2023, antas at forslag om konkret bruk vil dukke 

opp utover i planperioden, slik at midlene i praksis brukes opp i løpet av 2023. Om ikke 

annen finansiering dukker opp, skal blant annet kvote/ fartøyfondet styrkes med 5 av de 8 

mill kr som nå står som rest. Langsundfondet beregnes oppbrukt de to første årene det skal 

betales til fylkeskommunen. Oppsummert antas største delen av fondet brukt i 

planperioden, til mange gode tiltak det ellers ville vært svært vanskelig å få gjennomført. 
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8. Rådmannens innstilling til vedtak av årsbudsjett 2020 og 

økonomiplan for 2020 – 2023. 
 

 

Til formannskapets møte 26.11.19 fremmer rådmannen slik innstilling: 

 

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak for årsbudsjett 2020 og 

økonomiplan for 2020 - 2023: 

 
1. Drift 

1.1. Skattøret for 2020 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.   

 

1.2. Eiendomsskatten skrives ut med 5 promille for boliger og fritidseiendommer og 7 

promille for øvrige eiendommer i 2020. 

 

1.3. Kommunestyret vedtar kontorjustering av alle takster for eiendomsskatt med 10 % i 

2020. Kontorjusteringen gjøres på det nye grunnlaget som fremkommer etter at 

takstene først reduseres med 30% i tråd med eiendomsskatteloven. 

 

1.4. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2020. 

 

1.5. Økonomiplan med årsbudsjett vedtas i henhold til bevilgningsoversikt drift og 

oversikt for rammefordeling. 

 

1.6. Kommunale avgifter, gebyrer, brukerbetalinger, husleie m.v. vedtas i henhold til 

vedlegg 2.  

 

1.7. Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til rådmannen. 

 

1.8. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre de personalmessige konsekvenser av 

kommunestyrets budsjettvedtak.  

 

1.9. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp kassakreditt på inntil 10 millioner 

i 2020. 

 

1.10. Mål for tjenestene vedtas i tråd med vedlegg 1. 

 

 

2. Investering 

 

2.1 Investeringer med tilhørende finansiering vedtas i henhold til bevilgningsoversiktene 

for investering. 

 

2.2 For 2020 vedtas låneopptak med totalt 28,1 millioner kroner, herav Startlån for videre 

tildeling med 15 millioner kroner. 

 

 



Karlsøy kommune   

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2020 - 2023        

45 

2.3 Rådmannen er i finansreglementet gitt fullmakter vedr låneopptak og 

gjeldsforvaltning. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler i tråd med 

forutsetningene i budsjett og økonomiplan.  

 

2.4 Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn, eventuelt tilsagn om 

investeringstilskudd eller andre finansieringsforutsetninger er på plass. 

 

3. Bevilgningene gis som netto rammer. Rådmannen gis myndighet til å foreta   

budsjettreguleringer som er i tråd med nettorammene. Rådmannen kan videredelegere 

denne myndigheten. 

 

Rådmannen skal avlegge økonomirapport for drift og investering til kommunestyret minst 

to ganger i løpet av året.  

 

4. Plan- og driftsutvalget gis fullmakt til å vedta hvilke kommunale veier som skal 

omklassifiseres for å oppnå vedtatt innsparing. Kommunestyret orienteres som del av 

tertialrapport 1/2020. 

 

5. Plan- og driftsutvalget gis fullmakt til å vedta hvilke kommunale bygg som skal avvikles 

for å oppnå vedtatt innsparing. Kommunestyret orienteres som del av tertialrapport 

1/2020. 

 

6. Rådmannen skal innen utgangen av september 2020 melde til kommunestyret hvilke 

tjenester og oppgaver som egner seg for løsning i interkommunalt samarbeid. Så langt 

som mulig skal meldingen inneholde avklaringer på om det foreligger mulighet eller 

interesse hos andre for samarbeid, eller når slik avklaring kan forventes.  

 

 

Formannskapets behandling av sak 145/2019 i møte den 26.11.2019: 

 

Behandling: 

Forslag fra alle repr.: 

Nytt pkt. 7: Rådmannen bes til budsjettbehandlingen høsten 2020 utrede fremtidig 

vedlikehold for bassenget i Vannvåg. 

Nytt pkt. 8: Rådmannen bes til budsjettbehandling høsten 2020 synliggjøre konsekvensen av 

opphør av stillingen som spesialpedagogisk konsulent fra 2021. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

  

Forslag fra alle repr.: 

Svømmebasseng Vannvåg. Driften av bassenget videreføres skoleåret 2020-21. Utgiftene til 

driften dekkes inn ved bruk av generelt disp.fond med 300.000 

• Drift av basseng 200.000 

• Uteteam              100.000 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

  

Forslag fra alle repr. v/Freddy Mikkelsen: 

- Barnehagen på Vannareid skal driftes i barnehageåret 2020-21. 

- Utgifter til drift høsten 2020 dekkes ved bruk av fond til løpende opptak i barnehage slik: 

• kr 850.000 til drift av barnehage og 

• kr 150.000 til stilling uteteam 
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- Driftsutgifter for 2021 avklares ved budsjettbehandlingen 2020. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

  

Forslag fra alle repr. v/Mona Pedersen: 

Rådmannen bes finne inndekning innen egne rammer tilsvarende lønnsutgifter kantinen i 

2020, sånn at kantinedrift opprettholdes i 2020. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

  

Forslag fra repr. Parabaran Rajalingam, SV: 

6. pkt. 2: Etaten vurderer om det er hensiktsmessig å velge elbil kontra fossilbiler når det skal 

skifte ut en bil. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

  

Forslag fra repr. Markus Gabrielsen: 

Fjerne "Busskur Hansnes" fra investeringer. 

Forslaget falt. 3 mot 4 stemmer. Repr. Mona Pedersen, Parabaran Rajalingam, Elisabeth 

Johansen og Freddy Mikkelsen stemte mot forslaget. 

  

Rådmannens innstilling med tilleggsforslagene ble enstemmig vedtatt. 
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9. Formannskapets innstilling til vedtak av årsbudsjett for 2020 og 

økonomiplan for 2020 – 2023. 
 

Til kommunestyrets møte 12.12.19 fremmer formannskapet slik innstilling: 

 

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak for årsbudsjett 2020 og 

økonomiplan for 2020 - 2023: 

 

1.Drift 

1.1.Skattøret for 2020 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.  

  

1.2.Eiendomsskatten skrives ut med 5 promille for boliger og fritidseiendommer og 7 

promille for øvrige eiendommer i 2020. 

  

1.3.Kommunestyret vedtar kontorjustering av alle takster for eiendomsskatt med 10 % i 2020. 

Kontorjusteringen gjøres på det nye grunnlaget som fremkommer etter at takstene først 

reduseres med 30% i tråd med eiendomsskatteloven. 

  

1.4.Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2020. 

  

1.5.Økonomiplan med årsbudsjett vedtas i henhold til bevilgningsoversikt drift og oversikt for 

rammefordeling. 

  

1.6.Kommunale avgifter, gebyrer, brukerbetalinger, husleie m.v. vedtas i henhold til vedlegg 

2.  

  

1.7.Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til rådmannen. 

  

1.8.Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre de personalmessige konsekvenser av 

kommunestyrets budsjettvedtak.  

  

1.9.Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp kassakreditt på inntil 10 millioner i 

2020. 

  

1.10.Mål for tjenestene vedtas i tråd med vedlegg 1. 

   

2. Investering 

2.1 Investeringer med tilhørende finansiering vedtas i henhold til bevilgningsoversiktene for 

investering. 

  

2.2 For 2020 vedtas låneopptak med totalt 28,1 millioner kroner, herav Startlån for videre 

tildeling med 15 millioner kroner. 
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2.3 Rådmannen er i finansreglementet gitt fullmakter vedr låneopptak og gjeldsforvaltning. 

Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler i tråd med forutsetningene i budsjett og 

økonomiplan.  

  

2.4 Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn, eventuelt tilsagn om 

investeringstilskudd eller andre finansieringsforutsetninger er på plass. 

  

3. Bevilgningene gis som netto rammer. Rådmannen gis myndighet til å foreta 

budsjettreguleringer som er i tråd med nettorammene. Rådmannen kan videredelegere denne 

myndigheten. 

  

Rådmannen skal avlegge økonomirapport for drift og investering til kommunestyret minst to 

ganger i løpet av året.  

  

4.Plan- og driftsutvalget gis fullmakt til å vedta hvilke kommunale veier som skal 

omklassifiseres for å oppnå vedtatt innsparing. Kommunestyret orienteres som del av 

tertialrapport 1/2020. 

  

5.Plan- og driftsutvalget gis fullmakt til å vedta hvilke kommunale bygg som skal avvikles for 

å oppnå vedtatt innsparing. Kommunestyret orienteres som del av tertialrapport 1/2020. 

  

6.Rådmannen skal innen utgangen av september 2020 melde til kommunestyret hvilke 

tjenester og oppgaver som egner seg for løsning i interkommunalt samarbeid. Så langt som 

mulig skal meldingen inneholde avklaringer på om det foreligger mulighet eller interesse hos 

andre for samarbeid, eller når slik avklaring kan forventes.  

  

7: Rådmannen bes til budsjettbehandlingen høsten 2020 utrede fremtidig vedlikehold for 

bassenget i Vannvåg. 

  

8: Rådmannen bes til budsjettbehandling høsten 2020 synliggjøre konsekvensen av opphør av 

stillingen som spesialpedagogisk konsulent fra 2021. 

  

9. Etatene vurderer om det er hensiktsmessig å velge elbil kontra fossilbiler når det skal 

skiftes ut en bil. 

  

- Svømmebasseng Vannvåg. Driften av bassenget videreføres skoleåret 2020-21. Utgiftene til 

driften dekkes inn ved bruk av generelt disp.fond med 300.000 

• Drift av basseng 200.000 

• Uteteam              100.000 

  

- Barnehagen på Vannareid skal driftes i barnehageåret 2020-21. 

- Utgifter til drift høsten 2020 dekkes ved bruk av fond til løpende opptak i barnehage 

slik: 

• kr 850.000 til drift av barnehage og 

• kr 150.000 til stilling uteteam 

  

- Driftsutgifter for 2021 avklares ved budsjettbehandlingen 2020. 
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- Rådmannen bes finne inndekning innen egne rammer tilsvarende lønnsutgifter kantinen i 

2020, sånn at kantinedrift opprettholdes i 2020. 
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1. Mål for 2020 

 

1.1 Felles mål for alle tjenester 

 

Tjenesteområde Felles for alle tjenester   

Tjenestekvalitet Mål 2020 Status 

Antall tiltak i digitaliseringsstrategien som er påbegynt innen 31.12.20 20 Nytt i 2020 

Samfunn Mål 2020 Status 

Gjennomsnittsresultat innbyggerundersøkelsen Som snitt 
landet 

0,3 lavere i 
2016 

Andel tiltak i strategisk næringsplan som er påbegynt 2/3 Nytt i 2020 

Organisasjon Mål 2020 Status 

Andel avdelinger som lager tiltaksplan til arbeidsmiljøundersøkelsen 
innen angitt frist 

100 % Under 100 

Gjennomføringsgrad medarbeidersamtaler for ansatte med min 20% 
stilling 

100 % 70 % 

Andel verneområder med gjennomført vernerunde for fysisk 
arbeidsmiljø 

100 % 50% 

Samlet sykefravær Max 9 % 11 % i 2018 

Økonomi  Mål 2023 Status 

Netto driftsresultat 1,75 Under 

Netto lånegjeld pr innbygger Snitt K06 7.300 over 

Disposisjonsfond som andel av driftsinntekter Snitt K06 Over i 2018 

 
 

1.2  Stabsavdelingen 

 
Tjenesteområde Stabsavdeling   

Tjenestekvalitet  Mål 2020 Status 

Andel avvik i arkivtilsyn som er lukket innen frist 100 % Nytt 

Andel utsendte fakturaer som er betalt innen 3 mnd etter forfall 94 % 90 % 

Samfunn Mål 2020 Status 

Avlegge regnskap innen frist 14.2.2020 15.2.2019 

Antall deltakere på kvalifiseringsprogram (NAV) 2 1 
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1.3  Opplæringsetaten 

 

Tjenesteområde Opplæringsetaten 
  

Tjenestekvalitet Mål 2020 Status 

Gjennomsnitt nasjonale prøver  Lik snittet i Troms Lavere i 2019 

Gjennomsnitt eksamen Lik snittet i Troms Lavere i 2019 

Gjennomsnitt standpunkt Lik snittet i Troms Lavere i 2019 

Registrerte mobbesaker i skolen 0  Høyere i 2019 

Andel styrer-, fagleder, pedagogisk lederstillinger 

og lærere med formell utdanning 

100% 97 % 

Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning 

(prosent) 

40% 25% (2018) 

deltagelse i samarbeid med UiT DeKomp 100% Nytt 

Samfunn Mål 2020 Status 

Nivå informasjon og dialog med foresatte 

Måles gjennom foreldreundersøkelse. 

God (minst 4,0) 
 

Oppdateringer av lokal beredskapsplan barnehage 

og skole 

100% Nytt 

Handlingsplan radikalisering skal drøftes i 

personalgruppen i barnehage og skole 

100% Nytt 

Organisasjon Mål 2020 Status 

Internkontroll 

Gjennomføre egenvurdering og risikovurdering for 

barnehage og skole (tjenestekvalitet og fysisk miljø) 

100% Nytt 

Gjennomføre «kvalitetssamtalen» for alle avdelinger 

(resultat etter egenvurdering). 

100% Nytt 
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1.4  Helse- og omsorgsetaten 

 

 
Tjenesteområde Helse og omsorgsetaten   

Tjenestekvalitet  Mål 2020   Status 

Pasientsentrert helsetjenesteteam – utvikle og implementere 
arbeidet i daglig drift 

25 brukere skal få bistand 
fra teamet 

Oppstartet 

Andel innbyggere over 75 år som får tilbud om hjemmebesøk 80 %       20% 

Ett dag-/ aktivitetstilbud for hjemmeboende, både innen 
demensomsorg og psykiatri 

Igangsatt ved Karlsøy 
omsorgssenter (KOS), 

Bosenteret på Vannøy og 
ved Tunet  

 

Etablere pårørendegruppe for demente Innen 1.9.2020 Nytt 

Utarbeide retningslinjer for tildeling etter lov om helse- og 
omsorgstjenester 

Innen 1.10.2020 Ikke 
påbegynt 

Samfunn Mål 2020  

Antall infomøter for utvalgte målgrupper Minimum 2  

Botilbud til alle brukere med lovfestet rettighet 100 % Nytt 

Organisasjon Mål 2020  

Andel ansatte i brukerrettede tjenester med helsefaglig 
utdanning 

70 %      63,4% 

Rekruttering fagpersonell i pleie og omsorg Årlig > 6 nye ansatte med 
helsefaglig kompetanse 

 

Økonomi Mål 2020  

Dekningsgrad brukere i hjemmetjenesten På nivå med KOSTRA-
gruppen 

Litt over 

Brutto driftsutgifter pr institusjonsplass 10 % lavere enn 
Kostragruppe 6 

 

Årsverk pr. bruker av omsorgstjenester 0,7 0,77 

 

 

 

1.5  Drifts- og utviklingsetaten 

 
Tjenesteområde: Drift og utviklingsetaten   

Tjenestekvalitet  Mål 2019 Status 

Andel byggesaker behandlet innen frist 100 % Nytt 

Organisasjon Mål 2019 Status 

Gjennomføringsgrad for investeringsprosjekter 100%  Nytt 
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2. Kommunale avgifter og andre betalingssatser 2020 

 

 

Vann 

 

Boliger og fritidsboliger Pris i kr ink mva 

Omregningsfaktor kvm til m3=1:3  

Årsgebyr abonnement 3 675 

Tilknytningsavgift 3 750 

Forbruksgebyr pr m3, målt eller stipulert 7,50 

 

 

Næring Pris i kr eks mva 

Omregningsfaktor kvm til m3=1:2,2  

Årsgebyr abonnement, 0 – 1000 m3 3 000 

Årsgebyr abonnement, 1001 – 5000 m3 19 200 

Årsgebyr abonnement, 5001 – 10000 m3 35 700 

Årsgebyr abonnement, 10001 – 15000 m3                   54 400 

Årsgebyr abonnement, 15001 – 20000 m3 76 400 

Årsgebyr abonnement, 20001 – 30000 m3 113 800 

Årsgebyr abonnement, 30001 – 40000 m3 151 200 

Årsgebyr abonnement, 40001 – 50000 m3 192 000 

Årsgebyr abonnement, 50001 – 75000 m3 288 800 

Årsgebyr abonnement, 750001 – 100000 m3 382 200 

Årsgebyr abonnement, 100001 – 125000 m3 400 000 

Årsgebyr abonnement, 125001 – 150000 m3 416 200 

Årsgebyr abonnement, over 150001 m3 433 200 

Årsgebyr leie av vannmåler 2 150 

  

Årsgebyr Vannøyferga 9 150  

Årsgebyr Stakkvikferga 4 450 

 

 

 

 

Avløp 

 

Type gebyr Pris i kr inkl. mva 

Årsgebyr abonnement, bolig 4 500 

Årsgebyr abonnement, næring 4 500 

Tilknytningsavgift 3 000 

Forbruksgebyr pr m3, målt eller stipulert 5,65 
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Septik 

  

   

Avløpsanlegg inntil 7 m3 Pris i kr inkl mva Tømmefrekvens 

Årsgebyr boliger med slamavskiller 2 625 2 år 

Årsgebyr boliger med tett septiktank 5 250 1 år 

Årsgebyr fritidsbolig med slamavskiller 875 4 år 

Årsgebyr fritidsboliger med tett septiktank 1 750 2 år 

Årsgebyr næring med slamavskiller 1 750 2 år 

Årsgebyr næring med tett septiktank 5 250 1 år 

Årsgebyr minirenseanlegg 5 250 1 år 

 

Avløpsanlegg større enn 7 m3 Pris i kr inkl 

mva 

Tømmefrekvens 

Gebyr pr m3 tømt våtvolum 575 I samsvar med 

dimensjonering 

 

Tømming utenom tur Pris inkl mva Tømmefrekvens 

Ekstratømming inntil 7 m3 5 250 Etter tilkalling 

Andre ekstraordinære tømmeoppdrag Etter mengde og 

medgått tid 

Etter tilkalling 

 

 

Timepriser Pris i kr inkl mva 

Tømmeoppdrag, ordinær arbeidstid 1 350 

Tømmeoppdrag, overtid 2 000 

Tillegg for ekstra mannskap, ordinær arbeidstid 500 

Tillegg for ekstra mannskap, overtid 750 

Tillegg for tømming med traktor 1 000 

 

 

 

Tilsyn private avløp 

     

Gebyr Pris i kr inkl mva 

Tilsynsgebyr, inkl mva  687,50 

 

 

Feiing 

 

Gebyr Pris i kr inkl mva 

Feiing inkl forebyggende tilsyn pr pipe 620 

 

 

Renovasjon 

 

Gebyr 

Gebyr i tråd med satser fra avtalepartner Remiks. 
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Barnehagesatser 

 

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

     100 % 3 040 2 128 1 520 

       80 % 2 432 1 703 1 216 

       60 % 1 824 1 277   912 

       50 % 1 520 1 064   760 

       40 % 1 216   852   608 

Endres tilsvarende ved eventuelt endring i makspris 

 

  

Plasskategori Sats 

Dagplass    350 

Mat, full plass  400 

 

 

Skolefritidsordningen (SFO) 

     

         

Plasskategori Sats 

Ordinær SFO, pris pr måned 1 100 

Kort opphold, pr time    100 

 

 

Kulturskolen 

 

Kontingent Sats 

Ordinær elevkontingent, barn, enetimer pr år 2 800 

Ordinær elevkontingent, voksne pr år 4 000 

Ordinær elevkontingent, gruppeundervisning 

(barnekor, band mv.) pr år 

1 600 

Teater og Revy pr år 1 600 

Korpsinstrument pr år 2 800 

Kurs i visuell kunst inkl. matr., barn pr kurs 1 500 

Kurs i visuell kunst inkl. matr., voksne pr kurs 2 000 

8 ukers kurs, barn pr kurs 600 

12 ukers kurs, barn pr kurs 800 

Instrumentleie pr år 1 000 

Søskenmoderasjon på ord. Elevkontingent (under 18 år) 50%  

Flerkursmoderasjon på ord. elevkontingent (for kurs 2) 25%  

NB! Det gis ikke moderasjon på korttidskurs og korpsinstrumenter. 

 

 

Svømmehall 

     

Billetter Sats 

Enkeltbillett for voksne, pr gang 50 

Enkeltbillett for barn, pr gang 25 
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Biblioteket 

 

Gebyrer Sats 

Purregebyr voksne, 1. purring  20 

Purregebyr voksne, 2. purring  40 

Purregebyr voksne, 3. purring  60 

Purregebyr barn, 2. purring  20 

Purregebyr barn, 3. purring  40 

 

 

Erstatning for tapt eller skadet materiell Sats 

Medier for barn  150 

Voksne, pocket/hefter  200 

Voksne, innbundne/lydbøker  400 

Filmer  150 

 

Hjemmetjenester  

               

Praktisk bistand i hjemmet Pris pr måned 

Bruker med inntekt under 2G  215 

Bruker med inntekt 2-3G 620 

Bruker med inntekt 3-4G 820 

Bruker med inntekt 4-5G 1 040 

Bruker med inntekt over 5G 1 340 

 

Korttidsopphold sykehjem 

     

Opphold Sats 

Korttidsopphold pr. døgn (prisjusteres senere i tråd med 

statlig vedtatt sats) 

155 

Enkelt dag eller nattopphold 80 

 

Middager 

                                   

Leveranse Sats 

Middag, pr dag 75 

Transport mat pr levering 20 

Full kost for beboere omsorgsbolig pr. dag 115 

 

Trygghetsalarm 

   

Leveranse Pris pr måned 

Alarmabonnement 200 
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Husleiesatser pr mnd (kommer oppdatering)  

      

 

Husleie Pris pr måned 

Omsorgsbolig Karlsøyheimen/Helgøyheimen 8 260 

Omsorgsbolig Vannvåg bosenter 4 900 – 5 550 

Strøm Karlsøyheimen/Helgøyheimen 700 

Kost for beboere i omsorgsbolig 3 450 

Kost omsorgsbolig, pris pr dag 115 

Husleie Bryggetunet 9 100 

Øvrige husleier reguleres med KPI når den foreligger. 

 

Tomtesalg       

    

Tomtekategori Pris pr kvm 

Næringstomter, minimumspris pr m2 140 

Boligtomter ut fra kostpris med påslag for hvert boligfelt  

I tillegg kommer ordinære gebyrer for fradeling, målebrev, tinglysning etc 

 

 

Havneavgifter 

 

Avgiftskategori Pris eks mva 

Flytebrygger, pr breddemeter, næringsdrivende, eks mva 2 785 

Flytebrygger, pr breddemeter, fritidsbåter 3 480 

Tilleggsgebyr for fritidsbåter i Stakkvik havn, pr 

breddemeter 

615 

Resten av regulativet gjennomgås i 2020.  

 

 

Kopiering         

  

Kategori Sats i kr 

Ordinær kopiering A4 3 

Ordinær kopiering A3 5 

Fargekopi A4 10 

Kopiering større enn A3 etter avtale 

 

Laminering     

 

Kategori Sats i kr 

Laminering A4 30 

Laminering A3 50 
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Gebyrer for byggesaker, kart og oppmåling: 

 

 

A Generelle bestemmelser 

 

A.1 Betalingsplikt 

Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og 

retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver, rekvirent eller 

bestiller. 

 

Saksgebyrer skal betales selv om søknaden skulle bli avslått. 

 

Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling, vil 

purregebyr og forsinkelsesrente påløpe. 

Det kan ikke kreves rentetillegg for mye betalt gebyr. 

 

A.2 Hvilket regulativ skal brukes 

Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en 

tilfredsstillende melding, søknad eller begjæring/rekvisisjon (eierseksjonsloven/delingsloven). 

 

A.3 Betalingstidspunkt 

Før kommunen utsteder midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, skal tilhørende gebyr 

være betalt. Likeså skal kartforretnings- og aktuelle tinglysingsgebyr være betalt før det 

utstedes målebrev/matrikkelbrev eller registreringsbrev. 

 

For søknadssaker kan kommunen kreve at tilhørende gebyrer skal være betalt før 

saksbehandlingen tar til. For saker hvor gebyr skal beregnes etter medgått tid og kommunens 

utgifter til sakkyndig bistand, skal kommunen ved forskuddsbetaling skrive ut et foreløpig 

gebyr i samsvar med gitt overslag. Når kommunens arbeider er fullført, skal kommunen regne 

ut det endelige gebyret og skrive ut tilleggsregning eller tilbakebetale for mye betalt gebyr. 

Også for andre arbeider kan kommunen kreve at gebyret er betalt før kommunens arbeider 

starter. For arbeider som skal godtgjøres etter brukte timeverk, skal kommunen ved krav om 

forhåndsbetaling, stipulere gebyret. Til vanlig bør gebyrer som skal utregnes etter brukte 

timeverk og kommunens utgifter til sakkyndig bistand, utskrives etterskuddsvis. 

Ved store oppdrag kan kommunen skrive ut regning på utførte deler av arbeidet, men ikke 

oftere enn månedsvis. 

 

Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører 

ikke utsettelse av betalingsfrist. 

 

A.4 Urimelig gebyr 

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det 

arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt 

fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. 

 

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den 

som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 
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A.6 Klage 

Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak gjort i medhold av dette regulativet for 

gebyrer etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven. Kommunal klagenemnd er 

klageinstans for tilsvarende gebyrvedtak etter delings- og seksjoneringsloven. 

 

A.7 Avbrutt arbeid 

Når en tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før 

det er fullført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det kommunen har 

eller må utføre. 

 

A.8 Endring av regulativet eller gebyrsatsene 

Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse med 

kommunestyrets behandling av budsjettet for kommende år. 

Dersom kommunestyret vedtar at gjeldende regulativ skal indeksreguleres, skal satsene 

avrundes i hele kroner. 

 

 

B Attester o.l., og tjenester som skal betales etter medgått tid 

 

B1 Attester o.l. 

For attester o.l., som kommunen kan kreve gebyr for i medhold av plan- og bygningsloven 

samt delingsloven, og som ikke er spesifisert i regulativet for den enkelte lov, kan kreves 

følgende gebyr: 

 
A For registerutskrift, ekstra protokollutskrift, for attest o.l. hvor alle 

relevante opplysninger er tilgjengelige ved kontoret 
1 300 

B Søknadspakke 1 500 
  

  

For register- eller protokollutskrift og attest som krever mer enn et halvt timeverk, kan det 

kreves gebyr etter medgått tid og satser i B.2. 

 

B.2 Timepris 

For gebyr som skal beregnes etter medgått tid, jf. regulativet, skal en bruke følgende 

timesatser: 

 
A  Kontorarbeid 1 150 

B  Feltarbeid: Enkeltperson 1 150 

 

 

C Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven  

 

C.1 Kart og eiendomsoppgaver § 2-1 

 

C. 1.1 Kart til plan-, prosjekterings- og dokumentasjonsarbeider 

For analog kopi på målholdig transparent materiale og en papirkopi av grunnkartbasen betales 

i henhold til følgende tabell: 
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Kartstandard 
Formatsats i 

kr for A4 

Formatsats 

i kr for A3 

Formatsats 

i kr for A2 

Formatsats i 

kr for A1 

Formatsats 

i kr for A0 

FKB-A 0 0 0 0 0 

FKB-B 0 0 250 300 350 

FKB-C 0 0 250 300 350 

FKB-D 0 0 250 300 350 

For kopi av digital kartbase levert på digital form kr 1,50 per kbyte pluss et grunngebyr på 

kr 750,- per leveranse. 

  

. 

C.2 Plansaker § 12-3  

Regulativet gjelder for alle detaljreguleringer (jf. pbl. §12-3). Regulativet gjelder for nye 

reguleringsplaner og for utfylling og endring av vedtatte reguleringsplaner. Gebyret belastes 

forsalgsstiller. 

 

C.2.1 Privat forslag til detaljreguleringsplan pbl. § 12-3, eller endring av gjeldende 

bebyggelses- eller reguleringsplan §§ 12-3 og 12-14 

Samlet gebyr for reguleringsplaner blir summen av pkt. A, B og eventuelt C 

 

A) Behandlingsgebyr: 

   

 
Gebyr Sats i kr 

Pr regulering                                                               42 500 

 

B) Arealgebyr: 

  
Areal Sats 

Areal inntil 10.000 kvm 32 500 

Areal inntil 20.000 kvm 40 500 

For arealer over 20.000 m² betales et tilleggfor hvert påbegynt arealintervall på 
1.000 kvm 

1 500 

Ved beregning av areal skal LNFR-områder trekkes fra. 

 

C) Merarbeider utover normal saksbehandling:  

Avregnes etter medgått tid. 

 

D) Tilleggsgebyr 

Tilleggsgebyr pr. time, jf. B.2 dersom forslagsstiller fremmer endringsforslag underveis. 

 

E) Annet 

Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak og før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det 

faktureres etter medgått tid. Det samme gjelder når en sak må anses som uaktuell som følge 

av manglende oppfølging av saken fra forslagsstiller. 

 

C.2.2 Mindre planendring jf. pbl § 12-14 

For mindre endring av godkjent plan, skal det betales følgende gebyr: 

 

Gebyrkategori Sats 

A Basisgebyr, endringer jf. Pbl. § 12-14  18.500 
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C.2.3 Konsekvensutredning 

For planer som faller inn under Forskrift om konsekvensutredning (FOR-2009-06-26-855), 

skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 50% av behandlingsgebyr C.2.1.A. 

 

C.3 Tiltakssaker (bygge- og anleggssaker) 

 

C.3.1 Forhåndskonferanse pbl. § 21-1 

 

Forhåndskonferanse    Vederlagsfritt 

 

C.3.2 Grunngebyr og gebyr for mangelfull søknad  

 
C.3.2.1 Grunngebyr for førstegangsbehandling av søknad etter punkt C.3.3 og C.3.5. 

Grunngebyr må betales selv om søknad trekkes eller avsluttes. 
2 000 

C.3.2.2 Gebyr for mangelfull søknad. Gebyr for søknad som mangler doku-
mentasjon/opplysninger som må innhentes før søknaden kan behandles. 

2 200 

 

C.3.3 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver pbl. § 

20-4 

 

Tiltakskategori Sats 

 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver 5 500 

 

 

C.3.4 Dispensasjon pbl. § 19-1   

Gebyr for dispensasjon kommer i tillegg til saksgebyr etter pkt. C.3.2, C.3.3 og C.3.5.  

 
Nr Gebyrkategori Sats i kr 

C.3.4.1 For hver sak / hvert forhold som krever dispensasjon og må behandles av 
formannskapet. Minstesats 

9 500 

C.3.4.2 For hver sak / hvert forhold som krever dispensasjon og kan behandles av 
administrasjonen, og krever høring av sektormyndigheter. 
Minstesats 

6 500 

C.3.4.3 For hver sak / hvert forhold som krever dispensasjon og kan behandles av 
administrasjonen, og som ikke krever høring av sektormyndigheter. 
Minstesats 

4 000 

  

C.3.5 Søknadspliktige tiltak jf. pbl. § 20-1 

Oppregningen av tiltak under C.3.5 er ikke uttømmende. Kommunen fastsetter i alle 

søknadssaker hvilket punkt i regulativet gebyret skal beregnes etter. 

 

Hvor det i malen er forutsatt faste gebyrer, forutsettes søknad basert på prekaksepterte 

løsninger. Der dette ikke er tilfelle, skal gebyr beregnes etter medgått tid og utgifter til 

sakkyndig bistand. I disse sakene skal gebyret ikke være mindre enn vedtatt fastgebyr. 

Hvor et tiltak er et kombinasjonstiltak med flere ulike og selvstendige bruksenheter, skal det 

betales gebyr etter høyeste gebyrkategori. For søknad hvor gebyr skal betales per enhet som 

inngår i søknaden, gjelder regelen om høyeste gebyrkategori bare vedkommende enhet. 

 

Oppdeling av tillatelse, jf. Pbl §21-2, i rammetillatelse og igangsettingstillatelse: 
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 Tillatelse 

A Rammetillatelse  75% av gebyr 

B Igangsettingstillatelse  50% av gebyr 

  

C.3.5.1 Tiltak jf. pbl. § 20-3, gjelder for saker i pbl. §20-1 a, b, g, j, k og l 

a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon 

eller anlegg 

b) vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under a 

g) oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som 

medfører fravikelse av bolig 

j) plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg 

k) vesentlig terrenginngrep 

l) anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass 

 

 Tiltaksklasse Minstegebyr i kr 

A Tiltaksklasse 1 15 000 

B Tiltaksklasse 2 medgått tid og utgifter til sakkyndig bistand.  24 500 

C Tiltaksklasse 3 medgått tid og utgifter til sakkyndig bistand. Minstegebyr 40 000 

 

Hvor boligbygning har flere boenheter som tilfredsstiller de bygningsmessige kravene til å 

kunne bli registrert som egen seksjon etter lov om eierseksjoner, skal det betales følgende 

tillegg pr enhet: 

 

D Enhet nr. 2 til og med nr 5: 50 % av gebyr 

E Fra og med enhet nr. 6: 20 % av gebyr 

  

C.3.5.2 Tiltak jf. pbl. § 20-3, gjelder for saker i pbl. § 20-1 c, e, f, h 

c) fasadeendring 

e) riving av tiltak som nevnt i bokstav a 

f) oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner 

h) oppføring av innhegning mot veg 

i) plassering av skilt- og reklameinnretninger 

 

 Tiltaksklasse Minstegebyr i kr 

A Tiltaksklasse 1 6 500 

B Tiltaksklasse 2 medgått tid og utgifter til sakkyndig bistand.  13 500 

C Tiltaksklasse 3 medgått tid og utgifter til sakkyndig bistand.  20 500 

  

C.3.5.3 Tiltak jf. pbl. § 20-3, gjelder for saker i pbl. § 20-1 d 

d)  bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som 

nevnt i bokstav a 

 

A 
Bruksendring som ikke medfører endring av bygning, tekniske installasjoner m.v. Gebyr 

lik C.3.5.2 

B 
Bruksendring som forutsetter endringer av eksisterende bygning(er), konstruksjon eller 

anlegg. Gebyr lik C.3.5.1 
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C.3.6 Endringer i forhold til gitt tillatelse 

 

C.3.6.1 Søknad om endring i forhold til gitt tillatelse. Melding om endring i forhold til 

tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver 

 

 Gebyrkategori Minstegebyr i kr 

A Endring i forhold til gitt tillatelse- søknadspliktige tiltak.  4 000 

B Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av 
tiltakshaver og som ikke medfører registeroppdatering. 

2 100 

  

 

C.3.7 Plassering og beliggenhetskontroll 

Grunngebyr + medgått tid og materiell 

 
A Grunngebyr i kr 5 500 

B Ved samtidig påvisning av ekstra bygg betales det medgått tid og materiell. 

                                                   

C.3.8 Midlertidig brukstillatelse                                                                     

 
Gebyr for midlertidig brukstillatelse i kr 4 500 

 

C.4 Ulovlige byggearbeider, jf. pbl. kap. 32 

Ved ulovlig igangsatt byggearbeid kan tiltakshaver gebyrlegges for ulovlighetsoppfølging 

med et beløp tilsvarende gebyr for denne type tiltak i henhold til regulativet. 

 

Ved eventuell etterfølgende søknad om godkjenning av tiltaket, betales i tillegg ordinært 

gebyr for søknadsbehandlingen. 

 

Der tiltakshaver uoppfordret søker om godkjenning av tiltak etter at det er utført, betales 

ordinært gebyr og ikke gebyr for ulovlighetsoppfølging etter første ledd.  

Ved særlig omfattende og ressurskrevende ulovlighetsoppfølging kan det kreves gebyr etter 

medgått tid.  

 

C.5 Overtredelsesgebyr, jf. pbl. § 32-8 

Det kan kreves gebyr etter medgått tid med gjeldende timesats for særlig omfattende 

oppfølging etter tilsyn med pågående byggetiltak hvor det avdekkes brudd på bestemmelser 

eller tillatelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.  

 

Det kan i tillegg kreves dekning av nødvendige og dokumenterte utgifter til utføring av 

tilsynet, herunder innhenting av sakkyndig bistand, jf. pbl. § 25-2, 2. ledd. 

 

D Oppmålingssaker og matrikkelføring 

D.1 Oppretting av matrikkelenhet 

D.1.1.1Oppretting av grunneiendom og festegrunn og matrikulering av eksisterende 

umatrikulert grunn     

           

 Areal Sats 

A Areal inntil 0,2 dekar 14 000 

B Areal til og med 0,5 dekar                                                                  18 000 

C Areal til og med 2 dekar   24 000 
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D Areal 2 til 5 dekar 32 000 

E Areal over 5 dekar etter medgått tid. Minstegebyr                        35 000 

F 
Ved samtidig fradeling av tilgrensende tomter, i samme sak, er gebyret 

fra tomt 2 - 5 
60 % 

G 
Ved samtidig fradeling av tilgrensende tomter, i samme sak, er gebyret 

fra tomt 6 
40 % 

  

 D.1.1.2 For tilleggsareal til eksisterende matrikkelenhet eller uregistrert 

samferdselsgrunn 

 

 Areal Sats i kr 

A Areal til og med 500 kvm 12 000 

B Areal 500 m² til 5 dekar 15 000 

C Areal over 5 dekar etter medgått tid. Minstegebyr 20 000 

 

Hvor tilleggsarealet kommer fra flere eiendomsenheter, skal det betales gebyr for hver fradelt 

parsell etter ovenstående tabell. 

 

D.1.1.3 Arealoverføring 

 

 Arealoverføring Sats i kr 

A Areal til og med 500 kvm 15 000 

 

  

D.1.1.4 Registrering av punktfeste 

 

Festepunkter Sats i kr 

Inntil tre punktfester, som ligger på ett registernummer, og som blir etablert i 
samme sak, pr punktfeste. 

10 000 

For overskytende punktfeste etablert samtidig på samme eiendom, 80 % av fullt gebyr. 

 

D.1.1.5 Justering av eksisterende grense 

Grensejustering i forbindelse oppretting av grunneiendom og festegrunn og 

matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn inngår i nevnte gebyr. 

 

D.1.1.6 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering 

 

Gebyr Minstegebyr  

Gebyr etter regelen i pkt. A.7.  3 000 

  

D.2 Registrering uten kartforretning 

D.2.1 Utstedelse av matrikkelbrev for grunnareal til seksjon, per seksjon 

 

 Gebyr Sats i kr 

A Hvor utarbeiding av matrikkelbrev krever markarbeid; er gebyret per 
seksjon. 

7 000 

B Hvor utarbeiding av matrikkelbrev ikke krever markarbeid, er gebyret per 
seksjon. 

4 000 

 

Ved reseksjonering som medfører endring av grensene for en seksjons uteareal, skal det 

utstedes nytt målebrev. Gebyr skal betales i samsvar med ovenstående satser. 
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D.2.2 Utstedelse av matrikkelbrev 

  

 Gebyr Sats i kr 

 Utstedelse av matrikkelbrev 500 

 

D.3 Påvisning og klarlegging av grense 

 

D.3.1 Påvisning og klarlegging av grense 

For påvisning av grensebeliggenhet ut fra koordinatbestemt matrikkelbrev, målebrev eller 

eiendomskart av tilfredsstillende standard, er gebyret for: 

 

 Gebyr Sats i kr 

A Til og med to punkter 5 000 

B Tillegg per punkt fra og med punkt nr. tre 1 500 

C 
Dersom det ikke foreligger koordinatbestemt matrikkelbrev, målebrev 

eller eiendomskart av tilfredsstillende standard 

Gebyr som 

D1.1.1 

    

 D.4 Registerutskrifter 

Det skal betales gebyr i samsvar med pkt. B.1 og C.1 

 

E Gebyrer for arbeider etter lov om eierseksjoner, § 7 

E.1 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom 

A Sak som krever befaring: Fem rettsgebyr 

B Sak som ikke krever befaring: Tre rettsgebyr 

  

E.2 Gjennomføring av oppmålingsfortetning for grunnareal som inngår i en seksjon.  

Gebyr fastsettes etter reglene i kap. D.1 

 

E.3  Ny behandling av avslått søknad 

Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et bruksnummer fører til 

godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fratrekk 

dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. 

(Kommer ny søknad på et seinere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr.) 

 

F Saksbehandling om utslipp fra mindre avløpsanlegg og avfallsplaner, jf. 

forurensingsloven § 52a og forurensingsforskriften § 11-4 

 

F.1 Søknadssaker 

Det skal betales gebyr per utslipp etter følgende satser: 

 

 Anleggsgebyr Sats i kr 

A Anlegg der utslippet er kalkulert til < 15 PE 6 000 

B Anlegg der utslippet er kalkulert til mellom 15 og 100 PE 12 000 

 

 

G Konsesjons- og delingssaker 

Behandling av saker som omfattes av forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker. 

 

A Behandling av saker etter jordloven 2 000 
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B Konsesjon ved erverv av fast eiendom 5 000 

 

H Eiendomsopplysninger 

H.1 Gebyr for eiendomsinformasjon eller meglerpakke 

Eiendomsinformasjon/meglerpakke                3 000 

  

I Gebyr ved tilsyn 

I.1 Generelt 

I.1.1 

Det skal betales gebyr for tilsyn som følge av brudd på eller manglende oppfyllelse av 

bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. 

 

I.1.2 

Gebyr beregnes etter medgått tid med timesats fastsatt i regulativet pkt. B.2 

 

I.1.3 

Gebyr ved tilsyn etter medgått tid faktureres fortløpende og dokumenteres med timeliste. 

Gebyr etter punkt H.2 faktureres når tilsynet avsluttes med rapport. 

 

I.1.4 

Gebyret faktureres som hovedregel tiltakshaver. Dersom kommunen finner det klart at ett 

eller flere foretak med ansvarsrett kan holdes ansvarlig for regelbruddet, kan gebyret 

faktureres vedkommende foretak. 

 

I.1.5 

Dersom det gjennom slikt tilsyn avdekkes at det ikke har skjedd regelbrudd, skal det ikke 

betales gebyr. Eventuelt betalt gebyr refunderes. 

 

I.1.6 

Det skal ikke betales gebyr for tilsyn som iverksettes av kommunen av eget tiltak. 

 

I.2 Tilsyn ved arbeid i strid med plan- og bygningslovgivningen 

 

I.2.1 

For tilsyn ved tiltak som utføres i strid med gitte tillatelser, vilkår i tillatelser eller øvrige 

bestemmelser i plan- og bygningslovgivningen betales gebyr etter medgått tid. 

 

I.2.3 

Ved avholdt befaring betales minimum gebyr 3 x timesatsen, jf. B2 pr. befaring. 

 

I.2.4 

Gebyr for sakkyndig bistand, pbl. § 25-2, 2. ledd, betales etter medgåtte utgifter. 

 

I.3 Tilsyn ved brukstillatelse/ferdigattest 

 

I.3.1 

For tilsyn ved anmodning om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest der vilkårene for 

brukstillatelse eller ferdigattest ikke er oppfylt, betales gebyr etter medgått tid. 
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I.3.2 

For tilsyn som følge av at vilkår i midlertidig brukstillatelse ikke er oppfylt innen fastsatt frist, 

betales gebyr etter medgått tid. 

 

I.3.4 

For tilsyn ved anmodning om ferdigattest mer enn 3 år etter at tiltak er tatt i bruk, betales 

gebyr etter medgått tid.   

 

 

 

 

 


