
 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: KOMMUNESTYRE  

Møtested: Salangen kulturhus  

Møtedato: 17.09.2018 Tid: kl: 11.30 

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 17 20 03 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

PROGRAM FOR DAGEN: 

Kl. 09.00-11.00 Gruppemøte AP/SV  Møterommet kommunehuset 

   Gruppemøte SP  Formannskapssalen 

   Gruppemøte Krf/H   

Kl. 11.00-11.30 Lunsj 

Kl: 11.30-  I forkant av selve møtet vil IKT-avd ha en liten opplæring 

   i bruken av "polarsky"  

 

 

SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

48/18 18/104   

 REFERATER 2018 (KST) 

 

49/18 17/77   

 OPPFØLGING AV SAKER I KOMMUNESTYRET  

 

50/18 18/107   

 ORIENTERINGSSAKER 2018 (KST) 

 

51/18 18/66   

 ORIENTERING FRA AVDELINGENE  

 

52/18 17/48   

 ASTAFJORDLEGEN  

 

53/18 17/216   

 NY KONTORSTRUKTUR FOR NAV INDRE SØR-TROMS  

 

54/18 18/230   

 FARTSGRENSE KOMMUNALE VEIER  

 

55/18 17/544   

 SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV  

 

 

 

 



56/18 18/475   

 SØKNAD OM FRITAK FOR POLITISK VERV - LEVEKÅRSUTVALGET  

 

57/18 18/163   

 ØKONOMIRAPPORTER 2018  

 

58/18 18/490   

 BUDSJETT 2019  

 

Interpellasjon fra Salangen arbeiderparti vedr. Høgdaveien. 

 

 

Salangen, 10.9.2018 

 

 

 

Sigrun W. Prestbakmo 

ordfører 
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REFERATER 2018 

(KST) 

 

Saksbehandler:  Grethe Davidsen Kleppe Arkiv: 000   

Arkivsaksnr.: 18/104   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/18 Kommunestyre 12.02.2018 

13/18 Kommunestyre 22.03.2018 

27/18 Kommunestyre 11.06.2018 

48/18 Kommunestyre 17.09.2018 

eldste først. 

 

 

Sakens dokumenter: 

Protokoll årsmøte - Midtre Hålogaland friluftsråd 8.5.18 

Referat fra årsmøte i Arkiv Troms 25.4.18 

Utkast samarbeidsavtale mellom kommune og Midt-Troms lensmannsdistrikt 

Årsrapport 2017 - Salangen boligstiftelse 

 

Sakens fakta: 

 

 

Administrasjonssjefens  vurderinger: 

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 
Tas til orientering 
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OPPFØLGING AV SAKER I KOMMUNESTYRET 

 

 

Saksbehandler:  Heidi Sund Aasen Arkiv: 000   

Arkivsaksnr.: 17/77   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/17 Kommunestyre 03.04.2017 

28/17 Kommunestyre 12.06.2017 

39/17 Kommunestyre 25.09.2017 

57/17 Kommunestyre 14.12.2017 

2/18 Kommunestyre 12.02.2018 

14/18 Kommunestyre 22.03.2018 

28/18 Kommunestyre 11.06.2018 

49/18 Kommunestyre 17.09.2018 

 

 

Sakens dokumenter: 

 

 

Sakens fakta: 

 

 

Administrasjonssjefens  vurderinger: 

 

Kommunestyre saker i 2016 
 

 

Møte dato 19.02.16 antall saker 14 

Ksak 01/16 08/1253 Videreføring av arbeidet med gårds og 

slektshistorie for Salangen og Lavangen 

kommune - finansiering 

Under arbeid 

 

 

 

Møte dato 18.04.16 antall saker 18 

Ksak 21/16 16/173 Reguleringsplan Elvenes Under arbeid  

 

 

 

Kommunestyre saker i 2017 
 

 

Møte dato 06.02.17 antall saker 8 

Ksak 05/17 17/48 Etablering av legesamarbeid Under arbeid 

 

 

Møte dato 03.04.17 antall saker 19 

Ksak 14/17 16/473 Karavika boligfelt Under arbeid 
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Ksak 18/17 14/360 Utbygging av høykapasitets-bredbånd i 

Salangen, Øvre Salangen og Salangsverket 

Under arbeid 

Ksak 22/17 17/161 Innkjøp av ny varebil til Salangen 

kommune v/teknisk avdeling 

Sluttregnskap mangler 

Ksak 23/17 17/160 Rehabilitering kjøkken - SABE Sluttregnskap mangler  

Ksak 24/17 17/162 Bytting av utvendige dører - Vasshaug 

barnehage 

Sluttregnskap mangler 

 

 

Møte dato 12.06.17 antall saker 11 

Ksak 31/17 16/297 Evaluering av mottak, bosetting og 

integrering av flyktninger i Salangen 

kommune 

Oppfølging av 

innholdet 

Ksak 32/17 16/466 Boligpolitisk handlingsplan 2016-2026 Iverksetting av innhold 

 

 

Møte dato 25.09.17 antall saker 8 

Ksak 43/17 17/392 Etablering av tilbygg – Vasshaug 

barnehage - finansiering 

Sluttregnskap mangler 

 

 

Møte dato 06.11.17 antall saker 9 

Ksak 50/17 17/463 Infrastruktur mellom kommunale bygg – 

finansiering  

Sluttregnskap mangler 

Ksak 54/17 17/477 Unntatt offentlighet, Ofl.§13 , BSak. 

Eventuelt kjøp av Troms Kraft’s 

bygningsmasse på Sjøvegan 

Sluttregnskap mangler 

 

 

Møte dato 14.12.17 antall saker 21 

 

Ksak 64/17 17/60 Næringsvennlig region Under arbeid 

Ksak 66/17 16/76 Utlegging av kommuneplanens 

samfunnsdel 2018-2030 til høring og 

offentlig ettersyn 

Ingen videre oppfølging 

 

 

 

Kommunestyre saker i 2018 
 

 

Møte dato 12.02.18 antall saker 12 

 

Ksak 1/18 1767 Referater 2018 Ingen videre oppfølging 

Ksak 2/18 17/77 Oppfølging av saker i kommunestyret Ingen videre oppfølging 

Ksak 3/18 18/105 Samordning av lokale rus- og 

kriminalitetsforebyggende tiltak i 

Salangen kommune (SLT) 

Ingen videre oppfølging 

Ksak 4/18 18/107 Orienteringssaker 2018 Ingen videre oppfølging 
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Ksak 5/18 16/473 Statusrapport Karavika boligfelt - 

Byggetrinn 1STATUSRAPPORT  

Ingen videre oppfølging 

Ksak 6/18 14/360 Statusrapport Høykapasitets bredbånd i 

Salangen kommune 

Ingen videre oppfølging 

Ksak 7/18 16/71 Statusrapport PolarSky pr. 22. jan 2018 Ingen videre oppfølging 

Ksak 8/18 16/67 Søknad om videreført skjenkebevilling 

ved endring av drift  

Ingen videre oppfølging 

Ksak 9/18 17/443 Endring av selskapsavtalen - 

Interkommunalt arkiv Troms IKT  

Ingen videre oppfølging 

Ksak 10/18 13/330 Rullering av Salangen kommunes 

Kystplan  

 

Ingen videre oppfølging 

Ksak 11/18 17/544 Søknad om permisjon fra politiske verv  Ingen videre oppfølging 

Ksak 12/18 18/111 Interpellasjon om samisk skilting i 

Salangen kommune  

 

Ingen videre oppfølging 

 

 

Møte dato 22.03.18 antall saker 14 

Ksak 13/18 18/104 Referater 2018 Ingen videre oppfølging 

Ksak 14/18 17/77 Oppfølging av saker i kommunestyret Ingen videre oppfølging 

Ksak 15/18 18/107 Orienteringssaker Ingen videre oppfølging 

Ksak 16/18 16/71 Orienteringssak – stevning mot Salangen 

kommune fra Bedriftssystemer 

Rettsak utsatt 

Ksak 17/18 18/144 Bygningsrelaterte prosjekter Salangen 

kommune - finansiering 

Under arbeid 

Ksak 18/18 18/144 Utstyr og maskiner Salangen kommune - 

finansiering 

Under arbeid 

Ksak 19/18 18/144 Utstyr til veivedlikehold - finansiering Sluttregnskap mangler 

Ksak 20/18 11/46 Endringer av vedtekter midtre Hålogaland 

friluftsråd 

Ingen videre oppfølging 

Ksak 21/18 17/501 Orienteringssak – manglende oppfølging 

av lovpålagte oppgaver innen barnevernet 

– halvårsrapprotering 2017 

Ingen videre oppfølging 

Ksak 22/18 18/130 Salgsbevilling for alkohol – Coop Nord 

AS 

Ingen videre oppfølging 

Ksak 23/18 18/161 Strategi for vekst g utvikling i Sør-Troms Ingen videre oppfølging 

Ksak 24/18 17/288 Utestående fordring Molkom AS Ingen videre oppfølging 

Ksak 25/18 18/163 Økonomirapport Ingen videre oppfølging 

Ksak 26/18 18/227 Kjøp av datamaskiner Sluttregnskap gjenstår 

 

 

Møte dato 11.06.18 antall saker 21 

Ksak 27/18 18/104 Referater 2018 Ingen videre oppfølging 

Ksak 28/18 17/77 Oppfølging av saker i kommunestyret Ingen videre oppfølging 

Ksak 29/18 18/298 «Våg å se, tørre å spørre» Interkommunal 

handlingsplan mot vold i nære relasjoner 

Ingen videre oppfølging 

Ksak 30/18 18/308 Ny betalingsordning og oppholdstid i 

Salangen SFO 

Ingen videre oppfølging 
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Ksak 31/18 18/309 Revisjon av vedtektene for Salangen SFO Ingen videre oppfølging 

Ksak 32/18 18/310 Omlegging til fem dagers skoleuke for 

første og andre trinn på Salangen skole 

Ingen videre oppfølging 

Ksak 33/18 16/76 Vurdering av behov for nye kommunale 

planer 

Ingen videre oppfølging 

Ksak 34/18 16/76 Forslag til kommuneplan - samfunnsdel Ingen videre oppfølging 

Ksak 35/18 35/18 Opptak av Tjeldsund kommune i Sør-

Troms Regionråd 

Ingen videre oppfølging 

Ksak 36/18 18/264 Interkommunal sentralbordtjeneste Ingen videre oppfølging 

Ksak 37/18 17/55 Evaluering vintervedlikehold i kommunal 

regi 

Ingen videre oppfølging 

Ksak 38/18 09/648 Herredshuset Salangen kommune – 

fremtidig bruk 

Under arbeid 

Ksak 39/18 16/473 Orienteringssak – status Karavika – 

Karavika boligfelt, byggetrinn 1 

Ingen videre oppfølging 

Ksak 40/18 17/60 Næringsvennlig region – pilotprosjekt om 

næringssamarbeid 

Under arbeid 

Ksak 41/18 18/278 Søknad om fritak for politiske verv Ingrid 

H. Franzen 

Ingen videre oppfølging 

Ksak 42/18 17/419 Valg av ny nestleder ressursutvalget Ingen videre oppfølging 

Ksak 43/18 18/349 Reviderte og nye retningslinjer på 

personalområdet 

Ingen videre oppfølging 

Ksak 44/18 18/255 Årsberetning 2017 Salangen kommune Ingen videre oppfølging 

Ksak 45/18 18/255 Årsregnskap 2017 Salangen kommune Ingen videre oppfølging 

Ksak 46/18 18/163 Økonomirapport pr 25. mai 2018 Ingen videre oppfølging 

Ksak 47/18 17/453 Budsjett og økonomiplan 2019-2022 Under arbeid 

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 
Saken tas til orientering 
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ORIENTERINGSSAKER 2018 

(KST) 

 

Saksbehandler:  Grethe Davidsen Kleppe Arkiv: 000   

Arkivsaksnr.: 18/107   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/18 Kommunestyre 12.02.2018 

15/18 Kommunestyre 22.03.2018 

50/18 Kommunestyre 17.09.2018 

 

 

Sakens dokumenter: 

Evt. saker legges fram på møtet. 

 

Sakens fakta: 

 

 

Administrasjonssjefens  vurderinger: 

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 
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ORIENTERING FRA AVDELINGENE 

 

 

Saksbehandler:  Johnny Sagerup Arkiv: 000   

Arkivsaksnr.: 18/66   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/18 Levekårsutvalg 29.01.2018 

9/18 Levekårsutvalg 05.03.2018 

17/18 Levekårsutvalg 28.05.2018 

29/18 Levekårsutvalg 03.09.2018 

51/18 Kommunestyre 17.09.2018 

 

 

Sakens dokumenter: 

Fire vedlagte dokumenter tilknyttet administrasjonssjefens orientering 

 

Sakens fakta: 

Orienteringen vil dreie seg om følgende tema: 

 - Intern organisering av barnevernet (med organisasjonskart) 

 - Tiltaksplan barnevern 

 - Halvårsrapportering barnevern 

 - BTI, Bedre tverrfaglig innsats  

 

Administrasjonssjefens  vurderinger: 

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 
Tas til orientering 

 

 

Levekårsutvalg vedtok den 03.09..2018 saksnr. 29/18 slik innstilling: 

 

Tas til orientering som innstilling til kommunestyret. 
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ASTAFJORDLEGEN 

 

 

Saksbehandler:  Frode Skuggedal Arkiv: G21   

Arkivsaksnr.: 17/48   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/17 Levekårsutvalg 23.01.2017 

5/17 Kommunestyre 06.02.2017 

79/18 Formannskap 05.09.2018 

52/18 Kommunestyre 17.09.2018 

 

 

Sakens dokumenter: 

* Sluttrapport prosjekt Astafjordlegen (datert 20.6.18)  

* Politiske vedtak vedrørende etablering av legesamarbeid fattet slik:  

o Dyrøy, Formannskapet sak 2017/1100 (datert 27.10.17)  

o Ibestad, Kommunestyret sak 16/00514-1 (datert ?)  

o Lavangen, Kommunestyret sak 3/17 (datert 23.2.17)  

o Salangen, kommunestyret sak 5/17 datert 6.2.17)  

* Oppdragsavtale mellom Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen og Astafjord Utvikling AS 

vedrørende prosjektledelse for fase 2 «Astafjordlegen» 

 

 

Sakens fakta: 

I kommunene Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen har det gjennom de siste årene 

fremkommet bekymring i forhold til legedekningen i distriktet, nye oppgaver som legges til 

kommunene, samt utfordringer med å rekruttere og beholde leger. I 2016 har de fire 

kommunene utviklet og jobbet med et prosjekt kalt Astafjordlegen. Med utgangspunkt i 

samarbeidsordninga Senjalegen ønsket kommunene å utvikle sin egen modell, tilpasset egne 

ønsker og behov.  

Å gi befolkningen i kommunene et fullgodt legetilbud har til tider vært krevende. Fravær av 

gode søkere har ført til at legestillinger har stått ubesatt, og vikarleger fra vikarbyrå har vært 

benyttet. Manglende tilstedeværelse av nødvendig kompetanse har medført at enkelte 

kommuner ikke har kunnet motta turnusleger. Ulike samarbeidsordninger har ikke i 

tilstrekkelig grad gitt befolkningen den primærhelsetjenesten de etterspør. Små legekontor 

med én til tre leger gjør det vanskelig å planlegge når ferie skal avvikles og sykdom oppstår. 

Det samarbeidet som er inngått med hensyn til legevakt, der de respektive kommuners leger 

må ta vakter, bidrar også til en svekkelse av legetjenesten i kommunen. Det er stor fare for at 

det systematiske samfunnsmedisinske og lovpålagte arbeidet nedprioriteres ettersom det ikke 

er kapasitet.  

Med dette som bakgrunn ble det gjennomført møte mellom de fire 

rådmennene/administrasjonssjef der målet var å avklare om det var ønskelig med et 

interkommunalt samarbeid. Resultatet av dette møtet var at det ble besluttet å gjennomføre et 

prosjekt delt inn i tre faser:  
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Fase 1.  

Avklare grunnlaget for videre arbeid med prosjekt Astafjordlegen. Fase 1 ble gjennomført i 

2016 og førte til politiske vedtak i alle kommunene.  

 

Fase 2. 

 Prosjekt Astafjordlegen skal detaljplanlegges (utarbeide organisasjonsmodeller, foreta 

økonomiske beregninger og klargjøre for rekruttering). Opprettelse av Astafjordlegen vil ikke 

føre til billigere tjenester for kommunene, men en bedre tjeneste.  

Det er i oppdragsgivers bestilling for fase 2 understreket at prosjektet ikke er iverksatt for å 

spare penger, men for å sikre stabil legedekning gjennom tiltak for primært å rekruttere og 

beholde leger og sekundært for å videreutvikle øvrige medarbeidere.  

For å bistå i arbeidet med fase 2 besluttet referansegruppa, bestående av 

rådmenn/administrasjonssjef i de fire kommunene, at det skulle engasjeres ekstern 

prosjektleder. Etter en forenklet anbudsrunde besluttet referansegruppa i samråd med Finnut 

AS at Astafjord Utvikling AS skulle engasjeres som prosjektleder.  

Organisering fase 2:  

Prosjekteier; Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen kommune.  

Oppdragsgiver/Prosjektansvarlig: Roe Jenset, Rådmann, Ibestad  

Styringsgruppe: 

 Roe Jenset (leder)    Rådmann, Ibestad 

Karl-Johan Olsen/Tore Uthaug (*1)  Kommunalsjef for helse og omsorg/rådmann, Dyrøy  

Erling Hansen     Rådmann, Lavangen 

Frode Skuggedal    Administrasjonssjef, Salangen  

Styringsgruppa har gjennomført fire møter. Herav to fellesmøter med arbeidsgruppa.  

*1 Uthaug overtok etter Olsen 1.1.18  

Prosjektleder:  

Astafjord Utvikling AS v/Bjørn Nordmo og Ingrid Frantzen.  

Arbeidsgruppe; Karl-Johan Olsen  Kommunalsjef for helse og omsorg, Dyrøy 

 Kjell-Are Pettersen    Kommuneoverlege, Lavangen 

 Anita Dahl-Solbakken   Leder av HSO, Ibestad  

Lars A. Nesje     Kommuneoverlege, Salangen  

Arbeidsgruppa har gjennomført seks møter (to sammen med styringsgruppa) inkludert 

befaring på legekontorene.  

Det har vært gjennomført egne møter med medarbeiderne på legekontorene, og et fellesmøte 

for medarbeiderne og arbeidsgruppa.  

Det er gjennomført dokument og litteraturstudier. Arbeidsgruppa har vært på møte med 

Senjalegen og prosjektledelsen med Nasjonalt senter for distriktsmedisin – UiT.  

Fase 3.  

Gjennomføres dersom politikerne i de fire kommunene etter fase 2 beslutter å gå videre med 

prosjektet. I denne fasen skal prosjektet kunne implementeres uten videre utredning. 
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Administrasjonssjefens  vurderinger: 

Ei enstemmig arbeidsgruppe tilrår at Astafjordlegen innføres. Det opprettholdes legekontor i 

hver kommune, som bemannes av leger og medarbeidere på alle hverdager. Dagens leger og 

øvrige medarbeidere ansettes i Astafjordlegen, og beholder sine nåværende arbeidssteder. Det 

motiveres og tilrettelegges for at disse ved kompetanseheving, sykdom og ferieavvikling kan 

ambulere mellom legekontorene. Personer som ansettes etter iverksettingen av Astafjordlegen 

ansettes på et tjenestested, men med plikt til å ambulere ved kompetanseheving, sykefravær 

eller ferieavvikling. Kjøring mellom ulike tjenestesteder foregår i arbeidstiden, og ved bruk av 

kjøretøy eid eller leaset av Astafjordlegen. Det innføres felles kommuneoverlegefunksjon 

fordelt på flere personer som samlet ivaretar bred fagkompetanse. Astafjordlegen ledes faglig 

av en av kommuneoverlegene og administrativt av en administrativ leder. Ny stilling 

opprettes.  

Kompetanseheving av leger og øvrige medarbeidere prioriteres, og det legges opp til 

systematisk videreutvikling for rekruttering, mottak og oppfølging av turnusleger og 

studenter. Det innføres felles system for pasientjournalhåndtering og telefon, og kommunene 

inngår administrativt vertskommunesamarbeid i henhold til Kommunelovens §28. Før 

inngåelse av avtale utarbeides det avtaler for ansvar, myndighet, delegering, økonomi samt 

utvikling og evaluering.  

Innføring av Astafjordlegen vil ha flere effekter på kort og lang sikt. Tilgang på felles system 

for pasientjournalhåndtering vil føre til at den enkelte lege og medarbeider i enda sterkere 

grad kan gi den enkelte pasient et godt tilbud. Innføring av felles telefonsystem vil føre til 

mindre ventetid for pasienter som for eksempel ønsker å bestille legetime. Det vil bli lettere å 

benytte dagens kompetanse mer effektivt på tvers av kommunegrensene. For eksempel 

gjennom at spesialister i allmennmedisin kan veilede andre leger, turnuskandidater og 

studenter, eller at medarbeidere med spesialkompetanse kan bli en ressurs for alle fire 

kommunene. Kommunene kan videreutvikle og systematisere deling av systemer og rutiner. 

Felles faglig og administrativ ledelse vil føre til bedre utnyttelse av den samlede kapasiteten, 

som vil føre til mindre sårbarhet i forbindelse med kompetanseheving, sykdom og 

ferieavvikling. Planlegging for rekruttering av nye leger og øvrige medarbeidere blir lettere, 

og mulighetene for veiledning og kompetanseheving forenkles.  

I tillegg til dagens kostnader vil det komme ekstra kostnader. Noen av disse vil være 

felleskostnader, mens andre vil være ekstrakostnader for enkeltkommuner.  

KOSTNADER FOR ENKELTKOMMUNER:  

For å oppnå målet med to leger per ukedag må Dyrøy øke sin ressursbruk med 0,5 årsverk. 

Med utgangspunkt i tallene for Senjalegen (kapittel 5.5) vil det med full stilling, 

spesialistutdanning og kontor på andre steder utgjøre kr 870.000 per år. 50 % = kr 435.000 x 

1,24 (sosiale utgifter) = kr 539.400  

Summen av pasientegenandeler og refusjoner fra HELFO anslås til kr 270.000 per år (*1). 50 

% av kr 270.000 = kr 135.000 per år.  

Total merutgift per år for økt antall legedager: Lønn inkludert sosiale utgifter kr 539.400 

minus pasientegenandeler og refusjoner fra HELFO kr 135.000 = kr 304.400  

For å oppnå to medarbeidere per legedag må Dyrøy øke sin ressursbruk med 0,8 årsverk. Med 

utgangspunkt i ei gjennomsnittlig årslønn for medarbeidere i Dyrøy (sykepleier og 

helsesekretær) beregnet til kr 475.000 vil 80 % utgjøre kr 380.000,- x 1,24 (sosiale utgifter) = 

kr 471.200.  
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Økte merutgifter per år for økt antall legedager kr 304.400 og økt antall dager for 

medarbeidere kr 471.200 = 775.600  

Per dato har Lavangen og Salangen til sammen 0,8 årsverk som kommuneoverlege, og Dyrøy 

0,25 årsverk. 1 årsverk som kommuneoverlege for de fire kommunene fordeles likt på hver av 

de fire kommunen. Med utgangspunkt i Senjalegen utgjør et årsverk kr 870.000 x 1,24 

(sosiale utgifter) = 1.078.800 : 4 = kr 269.700. For Lavangen og Salangen vil det bety en 

besparing på 0.15 årsverk i forhold til dagens forbruk. For Dyrøy vil kostnaden bli som for 

dagens nivå og for Ibestad vil det bli en merkostnad på kr 269.700  

Merkostnad Dyrøy =  kr 775.600  

Merkostnad Ibestad =  kr 269.700  

*1 Det er den enkelte lege og turnuskandidat som i henhold til HELFO sine systemer skal 

sende inn refusjonskrav. Størrelsen på årlig refusjonsinnkreving ligger mellom kr 250.000 og 

kr 800.000 avhengig av om det for eksempel er turnuslege eller en erfaren lege, samt i forhold 

til antallet pasienter på den enkelte fastleges liste. I utregningen er det lagt opp til et lavt årlig 

anslag i forhold til refusjoner fra HELFO 

FELLESKOSTNADER PER ÅR  

Dersom en kommune velger ikke å delta vil kostnadene for de tre andre kommunene samlet 

øke tilsvarende kostnadene for den kommunen som ikke deltar.  

Ansettelse av administrativ leder: Godt kvalifisert leder (høgskoleutdannet). Årslønn  

kr 675.000X1,24 = kr 837.000 per år  

Kompetanseheving: Kritisk suksessfaktor ved innføring av Astafjordlegen og gjelder for alle 

ansatte. Det settes av kr 200.000 per år  

Møtearenaer og intern nettverksbygging: Det settes av kr 100.000 per år.  

Leasing av biler: Kostnad ved 4 kjøretøy (et kjøretøy ved hvert legekontor) anslås til kr. 3.500 

per måned per kjøretøy = kr 14.000 per måned x 12 måneder = kr 168.000 per år.  

Innføring av Elektronisk pasientjournalsystem – EPJ, og felles telefonsystem: 

Engangskostnad. System, lisenser, innleie kr 250.000 for EPJ og kr 100.000,- for felles 

telefonsystem = kr 350.000  

Drift av Elektronisk pasientjournalsystem – EPJ, og felles telefonsystem: Det forutsettes det 

at IT support ivaretas av en eller flere av de eksisterende dataavdelingene. Kostnad per år  kr 

100.000  

Totalt kr 1.755.000 Av dette vil kr 350.000 være engangskostnad, Det vil si at fra og med år 

to vil felleskostnadene være kr 1.405.000  

Fordeling av felleskostnader per år  

Felleskostnadene fordeles med A) 20 % likt på hver enkelt kommune og B) 80 % fordelt etter 

befolkningstall.  

A. 20 % fordeles likt på hver kommune:  

20 % av kr 1.755.000 = kr 351.000 fordeles likt på 4 kommuner = kr 87.750,- per  

B. 80 % fordelt etter folketall:  

80 % av kr 1.755.000 = kr 1.404.000 fordeles etter folketall. I henhold til tabell 4.2 er 

folketallet 5828 innbyggere = kr 240,90 per innbygger  

Dyrøy:  1138 innbyggere x kr 240,90 = kr 274.144  
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Ibestad:  1394 innbyggere x kr 240,90 = kr 335.814  

Lavangen:  1076 innbyggere x kr 240,90 = kr 259.208  

Salangen:  2220 innbyggere x kr 240,90 = kr 534.798  

Sum A) og B):  

Dyrøy: kr 87.750 + kr 274.144 =  kr 361.894  

Ibestad: kr 87.750 + kr 335.814 =  kr 423.564 

 Lavangen: kr 87.750 + kr 259.208 =  kr 346.958  

Salangen: kr 87.750 + kr 534.798 =  kr 622.548  

Merkostnader per kommune:  

Merkostnad enkeltkommuner   Felles- kostnader   SUM  

Dyrøy         Kr 775.600  Kr 361.894    Kr 1.137.494  

Ibestad        Kr 269.700  Kr 423.564    Kr 693.264  

Lavangen       Kr 346.958   Kr 346.958  

Salangen        Kr 622.548    Kr 622.548  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

1. Astafjordlegen etableres som et samarbeid mellom kommunene Dyrøy, Ibestad, Lavangen 

og Salangen med utgangspunkt i Kommunelovens §28, administrativt 

vertskommunesamarbeid. Salangen kommune er vertskommune og de tre øvrige kommunene 

blir samarbeidskommuner.  

2. Det gjennomføres virksomhetsoverdragelse i henhold til Arbeidsmiljølovens §16. Det betyr 

at alt personell ved de respektive legekontorene overflyttes til Astafjordlegene.  

3. Astafjordlegen opprettholder legekontor i hver kommune. Kontorene skal bemannes fem 

dager i uka på hverdager med minimum to leger, hvorav den ene kan være turnuskandidat. 

Videre bemannes det enkelte kontor med minst to medarbeidere per legedag.  

4. Astafjordlegen ledes faglig av en kommuneoverlege. Det avsettes 1 årsverk til 

kommuneoverlegefunksjon. Funksjonen fordeles på flere personer med ulike faglige 

ansvarsområder, herunder faglig ledelse.  

5. 100% stilling som administrativ leder opprettes.  

6. Leger og øvrige medarbeidere som ansettes etter iverksettelse av Astafjordlegen, ansettes i 

Astafjordlegene men med et spesifikt arbeidssted. Det er behovet for opprettholdelse av 

legekontor i hver kommune som bestemmer hvilke tjenestested den nyansatte blir ansatt på. 

Ved behov må ansatte påregne å jobbe ved andre legekontor.  

7. Ordningen med både kommunalt ansatte og privatpraktiserende leger videreføres.  

8. Satsingen på turnusleger, legestudenter og andre studenter videreføres og systematiseres.  

9. Det innføres felles system for pasientjournalhandtering og telefon. Elektroniske system for 

pasientenes kommunikasjon med legekontorene videreutvikles, og det innføres systematisk 

bruk innenfor lovens begrensinger av teknologiske hjelpemidler.  

10.Eksisterende kostnader ved drift av de respektive legekontorene dekkes av de respektive 

kommunene. Merkostnadene ved innføring av Astafjordlegene fordeles slik: 20 % fordeles 

likt og 80 % fordeles etter befolkningstall. 
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11. Det nedsettes en egen referansegruppe bestående av rådemenn/administrasjonssjefer fra 

alle deltakende kommuner. Vertskommunen, Salangen kommune, har ansvaret for å innkalle 

og informere referansegruppen. Salangen kommune har prosjektlederansvaret frem til 

administrativ leder har tiltrådt. 

12.Salangen kommune forutsetter at minimum to av de øvrige tre kommunene fatter vedtak 

om deltakelse, og er innforstått med at dersom en kommune ikke velger å delta så vil andelen 

felleskostnader øke. 

 

 

 

 

Formannskap vedtok den 05.09.2018 saksnr. 79/18 slik innstilling: 

 

1. Astafjordlegen etableres som et samarbeid mellom kommunene Dyrøy, Ibestad, Lavangen 

og Salangen med utgangspunkt i Kommunelovens §28, administrativt 

vertskommunesamarbeid. Salangen kommune er vertskommune og de tre øvrige kommunene 

blir samarbeidskommuner.  

2. Det gjennomføres virksomhetsoverdragelse i henhold til Arbeidsmiljølovens §16. Det betyr 

at alt personell ved de respektive legekontorene overflyttes til Astafjordlegene.  

3. Astafjordlegen opprettholder legekontor i hver kommune. Kontorene skal bemannes fem 

dager i uka på hverdager med minimum to leger, hvorav den ene kan være turnuskandidat. 

Videre bemannes det enkelte kontor med minst to medarbeidere per legedag.  

4. Astafjordlegen ledes faglig av en kommuneoverlege. Det avsettes 1 årsverk til 

kommuneoverlegefunksjon. Funksjonen fordeles på flere personer med ulike faglige 

ansvarsområder, herunder faglig ledelse.  

5. 100% stilling som administrativ leder opprettes.  

6. Leger og øvrige medarbeidere som ansettes etter iverksettelse av Astafjordlegen, ansettes i 

Astafjordlegene men med et spesifikt arbeidssted. Det er behovet for opprettholdelse av 

legekontor i hver kommune som bestemmer hvilke tjenestested den nyansatte blir ansatt på. 

Ved behov må ansatte påregne å jobbe ved andre legekontor.  

7. Ordningen med både kommunalt ansatte og privatpraktiserende leger videreføres.  

8. Satsingen på turnusleger, legestudenter og andre studenter videreføres og systematiseres.  

9. Det innføres felles system for pasientjournalhandtering og telefon. Elektroniske system for 

pasientenes kommunikasjon med legekontorene videreutvikles, og det innføres systematisk 

bruk innenfor lovens begrensinger av teknologiske hjelpemidler.  

10.Eksisterende kostnader ved drift av de respektive legekontorene dekkes av de respektive 

kommunene. Merkostnadene ved innføring av Astafjordlegene fordeles slik: 20 % fordeles 

likt og 80 % fordeles etter befolkningstall. 

11. Det nedsettes en egen referansegruppe bestående av rådemenn/administrasjonssjefer fra 

alle deltakende kommuner. Vertskommunen, Salangen kommune, har ansvaret for å innkalle 

og informere referansegruppen. Salangen kommune har prosjektlederansvaret frem til 

administrativ leder har tiltrådt. 

12.Salangen kommune forutsetter at minimum to av de øvrige tre kommunene fatter vedtak 

om deltakelse, og er innforstått med at dersom en kommune ikke velger å delta så vil andelen 

felleskostnader øke. 
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Enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. 
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NY KONTORSTRUKTUR FOR NAV INDRE SØR-TROMS 

 

 

Saksbehandler:  Frode Skuggedal Arkiv: F00 &63  

Arkivsaksnr.: 17/216   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

65/18 Formannskap 27.06.2018 

53/18 Kommunestyre 17.09.2018 

 

 

 

Sakens dokumenter: 

Rapport datert 15 april med vedlegg  

Mail fra Fylkesdirektøren i NAV Troms datert 23. Mai 2018  

 

 

Sakens fakta: 

Arbeids- og sosialdepartementet oppnevnte i mars 2014 et ekspertutvalg for å analysere 

nåsituasjonen i NAV, vurdere utfordringer og endringsbehov og komme med forslag til 

forbedringstiltak. Utvalget la sin sluttrapport fram i april 2015 og fastslo at resultatene av 

tidligere NAV reformer ikke svarte til forventningene. Utvalget foreslo en rekke endringer av 

arbeids- og velferdsforvaltningen. En hovedkonklusjon var at NAV ved omstilling til en mer 

robust og spesialisert organisering, ville skape bedre rammebetingelser for forbedring av 

tjenestene.  

Ekspertutvalgets forslag lå til grunn for Stortingsmelding 33 «NAV i en ny tid – for arbeid og 

aktivitet» som ble lagt fram våren 2016. Stortingsmeldinga konkluderte med at NAV ikke har 

klart å oppnå hovedmålet med reformen – å få flere i arbeid. Virkemidler og organisering har 

ikke vært rigget for å møte en samfunnsutvikling med nye utfordringer for NAV:  

* Flere har behov for trygdeytelser – økning i yngre aldersgrupper  

* Flere innvandrere med svake grunnleggende ferdigheter og språkutfordringer  

* Stadig færre arbeidsplasser for ufaglærte  

* Høyt og økende frafall fra videregående skole  

* Mangel på arbeidskraft innen visse yrker, samtidig med økende strukturledighet  

Stortingsmelding 33 angir en tydelig retning på utviklingsarbeidet:  

* Større myndighet og handlingsfrihet til NAV-kontorene  

* Tydeligere arbeidsretting av NAV-kontorene  

* Vekt på ledelse og kompetanse i NAV-kontorene  

* Større NAV-kontor med bredere kompetansemiljø.  

* Offensiv kanalstrategi  

Det ble som en følge av dette iverksatt et arbeid med å se på eventuelle endringer i 

kontorstrukturen i Troms som ville kunne fungere bedre i en fremtidig situasjon enn dagens 

struktur med et kontor i alle kommuner.  
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Et viktig mål for arbeidet har vært å få en kontorstruktur som vil være mer solid spesielt 

innenfor områdene personell og kompetanse og som vil være i stand til å takle fremtidens 

utfordringer bedre.  

Det ble oppnevnt en prosjektorganisasjon med følgende sammensetning:  

Styringsgruppe: Fylkesdirektør NAV Troms, rådmennene i Indre Sør-Troms og to 

representanter for de ansatte (en for de statlige ansatte og en for de kommunale). 

Arbeidsgruppas leder er sekretær for styringsgruppa.  

Referansegruppe 1: Fylkesdirektør NAV Troms, ordførerne og rådmennene i Indre Sør-

Troms  

Referansegruppe 2: Fylkesdirektør NAV Troms, Fylkesmannen og representant fra KS.  

Arbeidsgruppe: NAV-lederne, 4 representanter for de ansatte (to for de statlige og to for 

de kommunale) og en brukerrepresentant.  

Det ble lokalt oppnevnt en arbeidsgruppe bestående av lederne fra NAV-kontorene i 

Gratangen, Lavangen, Salangen, Dyrøy og Bardu. Arbeidsgruppen har i tillegg hatt ansatte 

representanter. Det geografiske området ble som en arbeidstittel kalt for Indre Sør-Troms.  

Arbeidsgruppen avsluttet sitt arbeid og har presentert en sluttrapport som følger som vedlegg 

til saken.  

Vurdering av tre alternative modeller.  

Som tidligere nevnt er hensikten med en endring av kontorstrukturen å kunne forsterke 

innsatsen mot prioriterte grupper som ungdom, innvandrere og langtidsledige, samt bygging 

av relasjoner med, og kunnskap om, bedrifter og næringsliv i et større geografisk område enn 

i dag.  

Hensikten er også å skape en organisasjon som er mer robust og mindre sårbar for fravær og 

turnover enn ved dagens struktur.  

Samtlige medarbeidere har i to arbeidsverksted vurdert fordeler, ulemper og risikoer av tre 

ulike modeller:  

1. Et kontor for hele Indre Sør-Troms  

2. Et kontor med et avdelingskontor  

3. Beholde dagens struktur.  

Analysen hadde utgangspunkt i ulike perspektiv: brukerperspektiv, produksjonsperspektiv, 

medarbeiderperspektiv, kompetanseperspektiv, tjenester til arbeidsgivere, målgruppe ungdom, 

innvandrere, samarbeidspartnere samt økonomiperspektivet.  

Foretrukket organisering etter arbeidsverkstedene.  

Arbeidsgruppa ser modell 1 – Et kontor for hele Indre Sør-Troms som den ideelle 

fremtidige modellen for å kunne organisere NAV sine tjenester på en optimal måte.  

Modell 2 – Et kontor med et avdelingskontor vil redusere disse ulempene.  

Arbeidsgruppas forslag til modell.  

Arbeidsgruppa er delt i sitt syn på hvilken modell som bør velges, men hele gruppa er enig i 

at begge modellene er akseptable og på en god måte vil imøtekomme målsettingene med å 

etablere ny kontorstruktur.  

Det er også enighet om at begge modellene må suppleres med kontordager ute i de 

kommunene som ikke har NAV-kontor.  
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Arbeidsgruppa peker videre på at de kommunale tjenester som skal ivaretas i en ny 

kontorstruktur må være lik for alle kommunene og det anbefales minimumsløsning, dvs. de 

oppgaver som følger av lov om sosiale tjenester i NAV.  

Lokalisering.  

Med bakgrunn i geografi og bosettingsstruktur mener en samlet arbeidsgruppe at det kun er 

Setermoen og Sjøvegan som er aktuelle kontorsted i begge modellene.  

Forhold som taler for Setermoen ved modell 1 er at Bardu utgjør tyngdepunktet når det 

gjelder folketall og at avstanden til Salangen som er den nest største kommunen ikke er så 

stor. Forhold som taler for Sjøvegan er en mer sentral geografisk plassering. For Lavangen og 

Dyrøy er avstanden kortere enn til Setermoen, men det for Gratangen er nokså lik avstand, 

noe avhengig av hvor i Gratangen man bor. For Model 2 har det sannsynligvis liten betydning 

for brukere om hovedkontoret ligger på Setermoen eller Sjøvegan, men for ansatte i Dyrøy og 

Lavangen er det kortere til Sjøvegan og det således vil være en fordel at hovedkontoret ligger 

på Sjøvegan.  

Arbeidsgruppas medlemmer har ikke klart å enes om lokalisering da de legger ulik vekt på 

fordeler og ulemper med lokalisering på Setermoen eller Sjøvegan.  

Saken ble som en følge av at arbeidsgruppen ikke har vært i stand til å enes om en beslutning 

om geografisk plassering vært til behandling hos NAV Troms.  

I en mail datert 23. Mai 2018 fra Nav Direktør i Troms Grete Kristoffersen anbefales det at 

man for regionen Indre Sør - Troms velger en organisering med ett hovedkontor og ett 

avdelingskontor. Det fremgår videre av mailen at hovedkontoret bør legges til Salangen med 

et avdelingskontor i Bardu.  

Direktøren ber videre om at kommunene fatter en rask beslutning i denne saken slik at man 

kommer i gang med hovedprosjektet så raskt som mulig i høst.  

 

 

Administrasjonssjefens  vurderinger: 

 

Salangen kommune har siden etableringen i 2007 hatt et velfungerende NAV kontor. Kontoret 

har over tid vært stabilt bemannet, men kontoret må kunne beskrives som sårbart ved sykdom 

eller annet fravær inkludert ferier.  

Bemanningssituasjonen har over tid ført til at kontoret i perioder på året har problemer med å 

opprettholde åpningstiden. Dette gjelder spesielt i forbindelse med ferieavvikling, rundt 

høytider og i forbindelse med helligdager. Kontoret i Salangen har i tillegg hatt et samarbeid 

med NAV Lavangen om felles bemanning i perioder hvor NAV Lavangen har vært stengt.  

Det ble på et tidlig tidspunkt i prosessen med "revitalisering" av NAV kontorene klart at det 

ikke ville være aktuelt å opprettholde en struktur med kontor i hver kommune.  

En plassering av et NAV kontor i Salangen er et meget godt alternativ for innbyggerne i 

Salangen kommune.  

Det anbefales at den politiske ledelsen i Salangen kommune gir sin støtte til anbefalingen om 

å velge en omorganisering i tråd med alternativ 2.  

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 
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1. Det vises til rapporten fra arbeidsgruppen vedrørende endring av NAV strukturen i 

Indre Sør-Troms regionen datert 15. April 2018 samt mail fra Fylkesdirektoren i NAV 

Troms datert 23. Mai 2018.  

2. Det etableres ny NAV – struktur i tråd med arbeidsgruppens alternativ 2. Hovedkontor 

på Sjøvegan med avdelingskontor på Setermoen.  

 

 

Formannskapet vedtok den 27.06.2018 saksnr. 65/18 slik innstilling: 

 

2. Det vises til rapporten fra arbeidsgruppen vedrørende endring av NAV strukturen i 

Indre Sør-Troms regionen datert 15. April 2018 samt mail fra Fylkesdirektoren i NAV 

Troms datert 23. Mai 2018.  

3. Det etableres ny NAV – struktur i tråd med arbeidsgruppens alternativ 2. Hovedkontor 

på Sjøvegan med avdelingskontor på Setermoen.  

 

Enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret 
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FARTSGRENSE KOMMUNALE VEIER 

 

 

Saksbehandler:  Johan Harald Gamnes Arkiv: Q81   

Arkivsaksnr.: 18/230   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/18 Ressursutvalg 29.05.2018 

54/18 Kommunestyre 17.09.2018 

 

 

Sakens dokumenter: 

- Oversiktskart/Skiltplaner 

 

Ikke vedlagt: 

Høringsbrev og tilbakemeldinger. 

 

Sakens fakta: 

 

Kommunen er ved flere anledninger forespurt om skiltvedtak for særskilt fartsgrense i 

sentrumsområder og kommunale boligfelt. For enkelte områder er det nok tidligere fattet 

vedtak, men disse ligger så lang tid tilbake, at vedtak ikke har latt seg fremskaffe i arkiv.  

 

I tråd med Skiltforskriftens § 26; Myndighet for fartsgrenser m.m. er kommunen 

skiltmyndighet for særskilt fartsgrense på kommunale veier. Generell fartsgrense i Norge er 

80 km/t utenfor tettbebygd strøk, og 50 km/t i tettbebygd strøk. De kommunale boligfeltene 

har en slik utforming og tetthet i bebyggelsen, at kommunen tidligere har vurdert disse og 

skiltet med 30-sone, men vedtak har som nevnt ikke latt seg fremskaffe. For at politiet skal 

kunne utføre fartskontroller er det krav om at det foreligger skiltvedtak slik at det juridiske 

grunnlaget er i orden.  

 

Kommunene ønsker derfor å fatte nye vedtak om særskilt fartsgrense 30 km/t for følgende 

kommunale veier, se vedlagte kart. 

 

1) Melen 

 a) Melenveien. 

 b) Bergstien. 

 

2) Øvre Sjøvegan 

 a) St. Hansveien 

 b) Rødbergveien 

 c) Guldalsveien 

 

3 Idrettsheia 

 a) Idrettsveien 

 

4 Sandbergan 

 a) Sandberganveien 

 b) Fjellveien 
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 c) Holtveien 

 d) Skrenten 

 e) Ryeveien 

 f) Per Tønders Vei 

 

5 Sjøvegan Sentrum 

 a) Strandveien 

 b) Tverrveien 

 c) Lensmannsjordet 

 d) Helsesenterveien 

 

6 Laberg 

 a) Gropaveien 

 b) Solstien 

 c) Utsikten 

 

7 Salangsverket 

 a) Gamle Verksvei. 

 

 

De fleste av veiene er allerede skiltet, men det er behov for enkelte kompletteringer. 

Områdene skiltes med skilt 366 og 368, jfr. vedlagte oversiktskart / skiltplaner. 

 

Saken har vært sent på høring til Politiet og Statens Vegvesen, disse har ikke merknader til 

vedtak om særskilt fartsgrense. 

 

Saken er avgrenset til kun å omfatte særskilt fartsgrense, ettersom det etter Skiltforskriftens  § 

28 er regionvegkontoret som er skiltmyndighet for de fleste trafikkregulerende skilt, også på 

kommunal veg.  

 

Administrasjonssjefens  vurderinger: 

 

Skiltvedtak finnes sannsynligvis for flere av områdene, da disse allerede er skiltet. Å få på 

plass nytt skiltvedtak er derfor i hovedsak en "reparasjon" mht. det juridiske grunnlaget for 

skiltingen. Det anbefales derfor å reparere mangelen ved å gjøre nytt skiltvedtak. 

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 
Salangen kommune vedtar med hjemmel i skiltforskriftens § 26 jf. vegtrafikklovens § 5 

følgende samlevedtak:   

 

• Det vedtas at nedenfornevnte kommunale veier skal ha særskilt fartsgrense 30 km/t. 

 

• Områdene skiltes med skilt 366 og 368, jfr. vedlagte oversiktskart / skiltplan. 

 

 

 

1) Melen 

 a) Melenveien. 

 b) Bergstien. 
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2) Øvre Sjøvegan 

 a) St. Hansveien 

 b) Rødbergveien 

 c) Guldalsveien 

 

3 Idrettsheia 

 a) Idrettsveien 

 

4 Sandbergan 

 a) Sandberganveien 

 b) Fjellveien 

 c) Holtveien 

 d) Skrenten 

 e) Ryeveien 

 f) Per Tønders Vei 

 

5 Sjøvegan Sentrum 

 a) Strandveien 

 b) Tverrveien 

 c) Lensmannsjordet 

 d) Helsesenterveien 

 

6 Laberg 

 a) Gropaveien 

 b) Solstien 

 c) Utsikten 

 

7 Salangsverket 

 a) Gamle Verksvei. 

 

Høringsinnstanser kan etter Skiltforskriftens § 31 nr 1 be Vegdirektoratet overprøve vedtaket.  

Krav om overprøving må fremsettes innen 3-måneder etter at vedtak er truffet jf. 

Skiltforskriftens § 31 nr. 6.  

 

 

 

Ressursutvalg vedtok den 29.05.2018 saksnr. 22/18 slik innstilling: 

 

Behandling: 

Salangen kommune vedtar med hjemmel i skiltforskriftens § 26 jf. vegtrafikklovens § 5 

følgende samlevedtak:   

 

• Det vedtas at nedenfornevnte kommunale veier skal ha særskilt fartsgrense 30 km/t. 

 

• Områdene skiltes med skilt 366 og 368, jfr. vedlagte oversiktskart / skiltplan. 

 

 

1) Melen 

 a) Melenveien. 
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 b) Bergstien. 

 

2) Øvre Sjøvegan 

 a) St. Hansveien 

 b) Rødbergveien 

 c) Guldalsveien 

 

3 Idrettsheia 

 a) Idrettsveien 

 

4 Sandbergan 

 a) Sandberganveien 

 b) Fjellveien 

 c) Holtveien 

 d) Skrenten 

 e) Ryeveien 

 f) Per Tønders Vei 

 

5 Sjøvegan Sentrum 

 a) Strandveien 

 b) Tverrveien 

 c) Lensmannsjordet 

 d) Helsesenterveien 

 

6 Laberg 

 a) Gropaveien 

 b) Solstien 

 c) Utsikten 

 

7 Salangsverket 

 a) Gamle Verksvei. 

 

Høringsinnstanser kan etter Skiltforskriftens § 31 nr 1 be Vegdirektoratet overprøve vedtaket.  

Krav om overprøving må fremsettes innen 3-måneder etter at vedtak er truffet jf. 

Skiltforskriftens § 31 nr. 6.  

 

Enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. 

 

 

mal rmb5
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SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV 

 

 

Saksbehandler:  Sigrun Wiggen Prestbakmo Arkiv: 033   

Arkivsaksnr.: 17/544   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/18 Formannskap 31.01.2018 

11/18 Kommunestyre 12.02.2018 

80/18 Formannskap 05.09.2018 

55/18 Kommunestyre 17.09.2018 

 

 

Sakens dokumenter: 

Søknad om permisjon 

 

Sakens fakta: 

Maia Gartland Hoff, AP, har fått tilbud om studieplass i Frankrike, og har i den forbindelse 

søk om permisjon fra sine folkevalgte verv i Salangen kommune i perioden 27.08.18-

25.06.19. Dette gjeder verv som medlem av kommunestyret, samt medlem av 

kontrollutvalget.  

 

Ordførerens vurderinger: 

Ihht kommunelovens § 15-2, kan representanter gis fritak og permisjon fra folkevalgte verv, 

dersom representanten ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller balastning kan skjøtte 

sine plikter i vervet.  

Representanten har blitt tildelt studieplass i Frankrike, og det akn ansees som vanskelig å 

kombinere dette med det å skjøtte sine folkevalgte verv i Salangen kommune.  

 

Det opplyses om at det i utganspunktet er svært få møter å forvente i perioden 25.06.19 og 

 

 

Ordførerens  innstilling: 
 

1. Maia Gartland Hoff, AP,  innvilges permisjon fra sine folkevalgte verv i 

kommunestyret og kontrollutvalget i Salangen kommune i perioden 27.08.18-

25.06.19. 

 

2. Det benyttes vararepresentanter i hht varaliste i representantens fraværsperiode.  

 

 

 

Formannskap vedtok den 05.09.2018 saksnr. 80/18 slik innstilling: 

 

1. Maia Gartland Hoff, AP,  innvilges permisjon fra sine folkevalgte verv i 

kommunestyret og kontrollutvalget i Salangen kommune i perioden 27.08.18-

25.06.19. 

 

2. Det benyttes vararepresentanter i hht varaliste i representantens fraværsperiode.  
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Enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret 
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SØKNAD OM FRITAK FOR POLITISK VERV - LEVEKÅRSUTVALGET 

 

 

Saksbehandler:  Sigrun Wiggen Prestbakmo Arkiv: 033   

Arkivsaksnr.: 18/475   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

81/18 Formannskap 05.09.2018 

56/18 Kommunestyre 17.09.2018 

 

 

Sakens dokumenter: 

Søknad om fritak som medlem av levekårutvalget 

 

Sakens fakta: 

Bjørn Løkse ble valgt inn som medlem av kommunestyret i Salangen og levekårutvalget, etter 

kommunevalget i 2015, i tillegg er han andre vara til formannskapet for SP/H/KrF. Han har 

søkt om fritak fra vervet i levekårutvalget, på bakgrunn av belastende arbeidssituasjon. Han 

har ikke søkt om fritak fra verv som kommunestyrerepresentant, eller vervet som 2. vara til 

formannskapet.  

 

Ordførerens  vurderinger: 

 

Ihht kommunelovens § 15-2, kan representanter gis fritak eller permisjon fra folkevalgte verv, 

dersom representanten ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte 

sine plikter i vervet. I all hovedsak har dette dreid seg som situasjoner knyttet til sykdom og 

helsemessige årsaker, fravær knyttet til opphold på grunn av jobb utenlands samt fravær på 

grunn av utdanning. 

 

Jobbsituasjon og belastning knyttet til dette kan oppleves utfordrende å kombinere med 

folkevalgte verv, dette er en generell utfordring som vil gjelde mange. Det gjør at et fritak på 

bakgrunn av dette kan skape en uheldig presendens, som skaper utfordringer for folkevalgte 

utvalg. Samtidig kan det også være uheldig å opprettholde en kjent belastende situasjon for en 

folkevalgt. Ut denne perioden er det et svært begrenset antall møte denne fritakssøknaden vil 

gjelde,  antakeligvis 6 møtedatoer, det gjør at kommunestyret må vurdere fritakssøknaden opp 

mot en situasjon der representanten vil melde forfall til møtene. 

Fritak vil innebære at partiet Høyre vil kunne få oppnevnt nytt medlem i utvalget, på den 

listen SP/H, KrF, noe som dikrer partiets interesser i det politiske arbeidet på en best mulig 

måte, dersom det ikke innvilges fritak vil varalisten kunne bli benyttet som tidligere ved 

forfall, og det vil selvfølgelig gi partiet H mindre mulighet til innflytelse i selve 

utvalgsarbeidet.  

 

Det ansees som en diskusjon av prinsipiell karakter, slik at saken legges frem uten innstilling 

til formannskapet.  

 

 

 

 

Ordførerens  innstilling: 
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Saken legges frem uten innstilling.  

 

 

 

Formannskap vedtok den 05.09.2018 saksnr. 81/18 slik innstilling: 

 

Søknaden avslås. 

 

Enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. 
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ØKONOMIRAPPORTER 2018 

 

 

Saksbehandler:  Heidi Sund Aasen Arkiv: 150   

Arkivsaksnr.: 18/163   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/18 Formannskap 14.03.2018 

25/18 Kommunestyre 22.03.2018 

62/18 Formannskap 04.06.2018 

46/18 Kommunestyre 11.06.2018 

83/18 Formannskap 05.09.2018 

57/18 Kommunestyre 17.09.2018 

eldste først. 

 

 

Sakens dokumenter: 

Ksak 65/17 Budsjett og økonomiplan 2018-2021 (ikke vedlagt) 

 

 

Sakens fakta: 

Administrasjonssjefen legger frem økonomirapport for perioden 01.01.18 til 23.08.18. 

Hovedhensikten med rapporten er å melde om økonomisk status, samt foreta nødvendige 

reguleringer. 

 

 

Administrasjonssjefens  vurderinger: 

Saksfremlegget er delt inn i tre hoveddeler:  

 Økonomireglement 

 Driftsregnskap 

 Investeringsregnskap 

Økonomireglement: 
 

I tråd med vedtatt økonomireglement og finansrutine skal det avlegges rapport til politiske 

styringsorgan som skal inneholde: 

 

Administrasjonssjefen skal i forbindelse med økonomirapportering vår og høst, legge frem 

rapporter for kommunestyret som viser status for likviditet og andre midler beregnet for 

driftsformål. 

 Administrasjonssjefens kommentarer knyttet til likviditeten 

 

Administrasjonssjefen skal i forbindelse med økonomirapportene vår og høst, rapportere på 

status for gjeldsforvaltningen.  

 Sammensetning av passiva 

 Opptak av nye lån (inkl. avtaler om finansiell leasing) så langt i året 
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 Refinansiering av eldre lån så langt i året 

 Løpetid for passiva og gjennomsnittlig rentebinding 

 Administrasjonssjefens kommentarer knyttet til endring i risikoeksponering, gjenværende 

rentebinding og rentebetingelser i forhold til kommunens økonomiske situasjon og 

situasjonen i lånemarkedet, samt forestående finansierings-/refinansieringsbehov.  

 Administrasjonssjefens beskrivelse, vurdering og håndtering av avvik mellom faktisk 

forvaltning og risikorammene i finansreglementet  

 

 

 

Likviditet: 

Likviditeten til kommunen er bra. Så langt i år har ikke kassekreditten vært benyttet. 

Sammenlignet med tidligere år er dette en stor forbedring. Utviklingen fremover blir fulgt 

nøye.  

 

Oversikt over låneporteføljen til Salangen kommune: 

 

Bank  Saldo 31.12.15   Saldo 31.12.16  Saldo 31.12.17  Saldo 23.08.18 

Kommunalbanken  251 956 351,00   242 566 471,00  244 547 451,00 237 999 311,00 

Klp    42 756 648,00     54 558 775,00  42 860 902,00 41 376 335,00  

Leasing av maskiner   3 697 428,00 3 301 000,00 

Husbanken   18 972 439,00    20 244 678,00  21 399 649,00 23 374 533,00 

Sum  313 685 438,00   308 369 924,00  312 505 430,00 306 051 179,00 

 

Som oversikten viser har sum lånegjeld gått ned fra år 2015 til år 2018. Hittil i år er det betalt 

kr 8 mill i avdrag på ordinære lån. Gjenstående avdrag på ordinære lån som skal betales i år 

utgjør kr 3,8 mill. Det er budsjettert med et låneopptak på 6,1 mill i ordinære lån. 

Låneopptaket er ikke gjennomført. 

 

Med dagens nedbetaling av lån med kr 11,8 mill. i året er gjenstående løpetid 23,3 år. Lånet 

for leasing av snøbrøytingsutstyr skal nedbetales på 6,2 år. 

 

 

Fordeling av gjeld på ulike formål pr 28.02.18: 

Sum gjeld   306 051 179,00  

Videreformidling    23 374 533,00  

Netto gjeld  282 676 646,00  

Varsektor (selvkost) (beregn. pr 01.01.18) -  22 767 923,00  

Lån med rentekompensasjon (pr 01.01.18) -  18 747 956,00  

Øvrige lån  241 160 767,00  

 

Oppstillingen over viser sum lån som kommunen har. Ift renteendring så er det sum øvrige lån 

som vil være grunnlag for endring av kommunens utgifter. 

 

Pr 23.08.18 har Salangen kommune fastrente på kr 198 mill. av lånemassen. Fastrenten 

varierer mellom 1,45% og 2,65%. Bindingstiden på lån med fast rente varierer fra 4 mnd til 9 

år. Gjennom arbeidet med å binde renten på flere lån er risikoen på kort sikt redusert.  
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Andel av lånemassen som har fast rente utgjør 64% av lånemassen. Dette er innenfor vedtatt 

økonomireglement. Det har vært viktig å sikre kommunen mot renteøkning nå når renten er 

historisk lav.  

 

 

Følgende lån er vedtatt tatt opp 2018: 

Ksak 65/17 videreformidlingslån kr 3 mill (vedtak) 

 Lånet er tatt opp 

 

 

 

Ksak 65/17 ordinære investeringer låneramme kr 6,1 mill.  

 Lånet er ikke tatt opp 

 

Når det gjelder disponeringen av lånet henvises det til investeringsdelen i rapporten. 

 

Refinansiering av lån: 

Det er ikke foretatt refinansiering av lån i år 2018.  

 

Renteutvikling: 

Lån med flytene rente har økt med 0.10% til 0,20% så langt i år. 

 

Investeringer som det er behov for 

Det er utarbeidet en egen oversikt over behov for nye investeringer. Denne er lagt frem i 

forbindelse med budsjettet og økonomiplan for 2017-2020.  

 

Forvaltning av økonomireglementet 

Administrasjonen har fulgt bestemmelsene i økonomireglementet. I løpet av år 2018 vil det 

bli utarbeidet nye rutiner til reglementet. Når disse er klar vil dette bli rapportert i kommende 

økonomirapporter. 

Driftsregnskapet 
I budsjett for 2018 ble det vedtatt nedstyring på totalt kr 709.000,-.  Oppfølging av vedtatte 

tiltak i ksak 65/17 er kommentert under hver enhet. 

Rammeområde politikk 

 

I budsjettet ble følgende tiltak innarbeidet jfr pkt11: 
 

Tiltak  2018 2019 2020 2021 

b Drift Kommunalt TV e.l. Det søkes etablert WEB- overføring av 

kommunestyremøter innenfor vedtatte investerings- og 

driftsrammer 

 0 20 000 20 000 20 000 

h Styrket næringsarbeid. Avtale næringsarbeid reforhandles i 2018, 

med tanke på å etablere en ny avtale med virkning ut 2021 innenfor 

budsjetterte rammer 

 100 000 200 000 300 000 400 000 

 

Kommentarer ifm vedtatte tiltak: 
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 Arbeidet med å etablere kommune TV er igangsatt. Det er lagt frem egen sak til 

formannskapet ift valg av leverandør. 

 Reforhandling av avtale om næringsarbeid er gjennomført. 

 

Kommentarer i forhold til øvrige forhold: 

 Det jobbes videre med avklaring av antall stedsuavhengige arbeidsplasser 

 Det meldes ikke om noen avvik.  

 

 

Oppsummering av poster som ikke er regulert: 

Sum utfordring som ikke er regulert utgjør 0,- 

 
Ansvar Politikk Budsjett Forslag 

reguleringer 
Ny prognose 

1101 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 1 728 320,00 0,00 1 728 320,00 
1102 STORTINGS- OG KOMMUNEVALG 0,00 0,00 0,00 
1103 STØTTE TIL POLITISKE PARTIER 35 000,00 0,00 35 000,00 
1104 REVISJON, KONTROLLUTVALG 690 337,00 0,00 690 337,00 
1124 ELDRERÅDET 20 691,00 0,00 20 691,00 
1125 UNGDOMSRÅD 20 391,00 0,00 20 391,00 
1126 RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 16 293,00 0,00 16 293,00 
6160 DIGITALTSENTER-STUDIESENTER 362 793,00 -249 500,00 113 293,00 
6170 TILTAKSARBEID 968 000,00 249 500,00 1 217 500,00 
 Foreslått regulering av rammeområdet 3 841 825,00 0,00 3 841 825,00 

 

Sentraladministrasjonen 

I budsjettet ble følgende tiltak innarbeidet jfr pkt11: 
 

Tiltak  2018 2019 2020 2021 

c Effektivisering av K4 med 4%  0 -325 000 -325 000 -325 000 

 

Punkt 20 i budsjettsaken (ksak 65/17): Utarbeide sak vedr. deltakelse i interkommunalt 

samarbeid. 

 

Kommentarer ifm vedtatte tiltak: 

 Arbeidet med effektivisering av K4 er løftet opp i styringsgruppen for K4. Her vil det være 

behov for å samordne/kjøre felles prosess med samarbeidskommunene. Effekt av tiltaket er 

satt til år 2019. 

 

Kommentarer i forhold til øvrige forhold: 

 Arbeid med internt kontrollsystem som er basert på elektroniske kvalitetssystem er startet 

opp og vil bli høyt prioritert. Dette knyttes tett opp mot PolarSky prosjektet. 

 Oppfølging av boligpolitisk handlingsplan fortsetter. Det jobbes med iverksetting av 

tiltakene som er listet opp i planen. 

 Revidering av delegasjonsreglementet vil bli prioritert i år 2018. Arbeid med oppdatering 

av delegasjon mellom administrasjonssjefen og enhetene er påbegynt. 

 Fordeling av midler til lønnsoppgjør og pensjon er ikke foretatt enda. 

 Redusert tilskudd til PolarSky fører til en redusert prosjektperiode. Merutgiftene dekkes 

inn over ramme området.  
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 På ansvar 4220 IKT K4 er det påløpt kr 390.000 i utgifter ifm stevning fra 

bedriftssystemer. Dette gjør rammene for K4 IKT svært stramme. 

 Det meldes ikke om andre avvik. 

 

 

Oppsummering av poster som ikke er regulert: 

Sum utfordring som ikke er regulert utgjør 75.000,- 

 
Ansvar Administrasjon og styring Regulert 

budsjett 
Forslag 
reguleringer 

Ny prognose 

1111 RÅDMANNSKONTORET 6 902 269,00 487 660,00 7 389 929,00 

1113 ANDRE UTGIFTER 2 250 778,00 -487 660,00 1 763 118,00 

1115 EDB 2 986 300,00 0,00 2 986 300,00 

1116 HJEMESIDE FOR SALANGEN 276 581,00 0,00 276 581,00 

1121 ARBEIDSMILJØUTVALG 90 000,00 0,00 90 000,00 

1131 MENIGHETSRÅDET 1 941 606,00 0,00 1 941 606,00 

1132 ANDRE KIRKELIGE FORMÅL 65 000,00 0,00 65 000,00 

4120 PPT (INTERKOM. SAMARBEID) 0,00 0,00 0,00 

4220 K4 IKT 0,00 0,00 0,00 
 Foreslått regulering av rammeområdet 14 512 534,00 0,00 14 512 534,00 

 

 

Salangen skole 

Det er ikke vedtatt tiltak for skolen i budsjettet for år 2018. 

 

Kommentarer i forhold til øvrige forhold: 

 Det meldes ikke om noen avvik. 

 

Oppsummering av poster som ikke er regulert: 

Sum utfordring som ikke er regulert utgjør kr 0,- 

 
Ansvar Skole enhet Opprinnelig 

budsjett 
Forslag 
reguleringer 

Ny prognose 

2121 SALANGEN SKOLE 24 514 606,00 0,00 24 514 606,00 

2123 FREMMEDSPRÅKLIG UNDERVISNING 1 560 000,00 0,00 1 560 000,00 

2125 UNDERVISNING I ANDRE KOMMUNER 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 

2140 SKOLEFRITIDSORDNING 1 200 503,00 0,00 1 200 503,00 

2150 PPT, VÅR ANDEL SKOLE 755 000,00 0,00 755 000,00 
 Foreslått regulering av rammeområdet 29 230 109,00 0,00 29 230 109,00 

 

Barnehagene 

Det er ikke vedtatt tiltak for barnehagen i budsjettet for år 2018. 

 

Kommentarer i forhold til øvrige forhold: 

 Mindre foreldrebetaling samt økt sykefravær fører til et overforbruk på ca kr 460.000,-. 

Dette er foreslått regulert. 

 I år 2017 mottok kommunen kr 130.000,- i tilskudd til språkprosjekt innenfor samisk. 

Utgiftene til prosjektet vil påløpe i år 2018. Tilskuddsmidlene ble ved en feil ikke avsatt til 
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fond i år 2017 og dekkes derfor over kommunens disposisjonsfond. Det er foreslått 

regulering. 

 

 

Oppsummering av poster som ikke er regulert: 

Sum utfordring som ikke er regulert utgjør kr 0,- 

 
Ansvar Barnehage enhet Opprinnelig 

budsjett 
Forslag 
reguleringer 

Ny prognose 

2210 FELLESENHET  BARNEHAGER 12 957 843,00 460 000,00 13 417 843,00 

2250 PPT VÅR ANDEL BARNEHAGE 330 000,00 0,00 330 000,00 
 Foreslått regulering av rammeområdet 13 287 843,00 460 000,00 13 747 843,00 

 

Mottaket 

Det er ikke vedtatt tiltak for mottaket i budsjettet for år 2018. 

 

Kommentarer i forhold til øvrige forhold: 

 Kontrakt for ordinært mottak er videreført. 

 Kr 325.000,- av rammen for bygg mottaket foreslås overført til investeringsbudsjettet ifm 

nytt brannvarslingsanlegg og kjøkken. 

 Det meldes ikke om noen avvik. 

 

Oppsummering av poster som ikke er regulert: 

Sum utfordring som ikke er regulert utgjør kr 0,- 

 
Ansvar Mottak enhet Opprinnelig 

budsjett 
Forslag 
reguleringer 

Ny prognose 

2340 SALANGEN MOTTAKSSENTRAL EM -3 574 076,00 0,00 -3 574 076,00 

2341 SALANGEN MOTTAKSSENTRAL ORDINÆ -770 378,00 0,00 -770 378,00 

6422 MOTTAKSSENTRALEN BYGG -1 025 400,00 -325 000,00 -1 350 400,00 
 Foreslått regulering av rammeområdet -5 369 854,00 -325 000,00 -5 694 854,00 

 

Helse 

Det er ikke vedtatt tiltak for helse i budsjettet for år 2018. 

 

Kommentarer i forhold til øvrige forhold: 

 Ingen avvik. 

 

Oppsummering av poster som ikke er regulert: 

Sum utfordring som ikke er regulert utgjør kr 0,- 

 
Ansvar Helse enhet Opprinnelig 

budsjett 
Forslag 
reguleringer 

Ny prognose 

2420 FELLESENHET HELSE OG SOSIAL 1 040 376,00 0,00 1 040 376,00 

2420 HELSESØSTERTJENESTEN 2 240 788,00 0,00 2 240 788,00 

2430 LEGETJENESTEN 6 615 334,00 0,00 6 615 334,00 

2440 FYSIOTERAPI 1 117 549,00 0,00 1 117 549,00 

2450 ERGOTERAPI 624 330,00 0,00 624 330,00 
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2460 PSYKIATRI 1 347 867,00 0,00 1 347 867,00 
 Foreslått regulering av rammeområdet 12 986 244,00 0,00 12 986 244,00 

 

Omsorg 

Det er ikke vedtatt tiltak for omsorg i budsjettet for år 2018. 

 

Kommentarer i forhold til øvrige forhold: 

 Det meldes ikke om noen avvik. 

 

 

Oppsummering av poster som ikke er regulert: 

Sum utfordring som ikke er regulert utgjør kr 0,- 

 
Ansvar Omsorg enhet Opprinnelig 

budsjett 
Forslag 
reguleringer 

Ny prognose 

2510 FELLESENHET OMSORGSSEKSJON 205 940,00 0,00 205 940,00 

2521 HJEMMEBASERT OMSORG 7 325 077,00 0,00 7 325 077,00 

2522 INSTITUSJONSBASERT OMSORG 17 202 842,00 0,00 17 202 842,00 

2523 SAMHANDLINGSREFORMEN 220 000,00 0,00 220 000,00 

2524 DAGTILBUD DEMENS 154 795,00 0,00 154 795,00 

2525 MINI INSTITUSJON 2 974 509,00 0,00 2 974 509,00 

2653 SAFA 599 000,00 0,00 599 000,00 
 Foreslått regulering av rammeområdet 28 682 163,00 0,00 28 682 163,00 

 

Nav 

Det er ikke vedtatt tiltak for Nav i budsjettet for år 2018. 

 

Kommentarer i forhold til øvrige forhold: 

 Sentralt vedtatte rammer for omorganisering av NAV følges tett av kommunen.  

 Ramme for sosialutgifter må økes med 1.100.000,-. Dette er foreslått regulert. 

 

Oppsummering av poster som ikke er regulert: 

Sum utfordring som ikke er regulert utgjør kr 0,- 

 
Ansvar NAV enhet Opprinnelig 

budsjett 
Forslag 

reguleringer 
Ny prognose 

2610  FELLESENHET NAV 2 122 772,00 0,00 2 122 772,00 

2620 ØKONOMISK SOSIALTJENESTE 1 267 000,00 -200 000,00 1 067 000,00 

2621 ØKONOMISK SOSIALHJELP BOSETTING 1 486 000,00 1 300 000,00 2 786 000,00 

2625 BOLIGTILSKUDD HUSBANKEN 0,00 0,00 0,00 

2651 ASTAFJORD VEKST 619 000,00 0,00 619 000,00 
 Foreslått regulering av rammeområdet 5 494 772,00 1 100 000,00 6 594 772,00 

 

Barnevern 

Det er ikke vedtatt tiltak for barnevern i budsjettet år 2018. 

 

Kommentarer i forhold til øvrige forhold: 
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 Budsjett for K4 Barnevern ble økt med 160% stilling fra år 2017 til år 2018 pågrunn av økt 

saksmengde. Samarbeidet har i tillegg fått tildelt ytterligere 60% stilling finansiert av 

fylkesmannen. Ressursbehovet følges nøye. 

 Det meldes ikke om avvik 

 

 

Oppsummering av poster som ikke er regulert: 

Sum utfordring som ikke er regulert utgjør kr 0,- 

 
Ansvar Barnevern enhet Opprinnelig 

budsjett 
Forslag 
reguleringer 

Ny prognose 

2710 FELLESENHET BARNEVERN 2 242 000,00 0,00 2 242 000,00 

2740 HJELPETILTAK 687 805,00 0,00 687 805,00 

2741 TILTAK FOR BARN U OMSORG 3 437 194,00 0,00 3 437 194,00 

2742 PROSJEKT BARNEVERN 0,00 0,00 0,00 

4200 K4 BARNEVERN 0,00 0,00 0,00 
 Foreslått regulering av rammeområdet 6 367 001,00 0,00 6 367 001,00 

 

Miljøtjenesten Ryet 

Det er ikke vedtatt tiltak for miljøtjenesten Ryet i budsjettet for år 2018. 

 

Kommentarer i forhold til øvrige forhold: 

 Det meldes ikke om avvik 

 

Oppsummering av poster som ikke er regulert: 

Sum utfordring for enheten etter regulering kr 0,- 

 
Ansvar Miljøtjenesten Ryet Opprinnelig 

budsjett 
Forslag 
reguleringer 

Ny prognose 

2823 MILJØTJENESTEN RYET 14 489 434,00 0,00 14 489 434,00 

2824 STØTTEKONTAKT OG AVLASTNING 4 575 363,00 0,00 4 575 363,00 
 Foreslått regulering av rammeområdet 19 064 797,00 0,00 19 064 797,00 

 

Bosettingstjenesten 

Det er ikke vedtatt tiltak for bosettingstjenesten i budsjettet for år 2018. 

 

Kommentarer i forhold til øvrige forhold: 

 Arbeidet med omorganisering av bosettingstjenesten vil fortsette i år 2018. 

 Ny turnus iverksettes fra september. Denne turnusen innebærer en reduksjon på 

ca 5 stillinger. 

 Økte inntekter ift bosetting reguleres med kr 1.560.000,-. 

  Det meldes ikke om avvik 

 

Oppsummering av poster som ikke er regulert: 

Sum utfordring som ikke er regulert utgjør kr 0,- 

 
Ansvar Bosettingstjenesten Opprinnelig 

budsjett 
Forslag 
reguleringer 

Ny prognose 
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2750 GEN STATSTILSKUDD BARNEVERN -31 600 000,00 -1 560 000,00 -33 160 000,00 

2842 MILJØTJENESTEN EM 
GRUNNBEMANNING 

20 173 378,00 0,00 20 173 378,00 

2843 EM SÆRLIGE BEHOV 1 889 000,00 0,00 1 889 000,00 

2844 EM IKKE REFUSJON 0,00 0,00 0,00 

2850 GENERELT STATSTILSKUDD FLYKTNINGER 
VOKSNE 

-10 348 400,00 0,00 -10 348 400,00 

2851 FLYKTNINGER VOKSNE 3 707 981,00 0,00 3 707 981,00 
SUM INTERKOMMUNALE TJENESTER -16 178 041,00 -1 560 000,00 -17 738 041,00 

 

Kultur 

Det er ikke vedtatt tiltak for kultur i budsjettet for år 2018. 

 

Kommentarer i forhold til øvrige forhold: 

 Arbeidet med bokprosjektet Gårds og slektshistorie vil fortsette i år 2018. 

 Det meldes ikke om avvik. 

 

 

Oppsummering av poster som ikke er regulert: 

Sum utfordring som ikke er regulert utgjør kr 0,- 

 
Ansvar Kultur Opprinnelig 

budsjett 
Forslag 
reguleringer 

Ny prognose 

6221 GENERELL KULTURARBEID 1 003 618,00 0,00 1 003 618,00 

6222 UNGDOMSKLUBBEN 44 000,00 0,00 44 000,00 

6223 KINO 58 468,00 0,00 58 468,00 

6224 DEN KULTURELLE SPASERSTOKK 0,00 0,00 0,00 

6230 MUSIKKSKOLE 633 943,00 0,00 633 943,00 

6231 KULTURVERN/MUSEER 276 500,00 0,00 276 500,00 

6241 TILSKUDD ALLMENT KULTURARR. 88 000,00 0,00 88 000,00 

6242 ALLMENNINGSBRYGGE 13 000,00 0,00 13 000,00 

6244 IDRETTS- OG FRILUFTSAKTIVITET 557 459,00 0,00 557 459,00 

6246 FYSAK 0,00 0,00 0,00 

6247 KULTURELL SKOLESEKK 0,00 0,00 0,00 

6248 FOLKEHELSEPROSJEKT 354 606,00 0,00 354 606,00 

6251 BIBLIOTEK 610 440,00 0,00 610 440,00 
 Foreslått regulering av rammeområdet 3 640 034,00 0,00 3 640 034,00 

 

Teknisk inkl. landbruk 

I budsjettet ble følgende tiltak innarbeidet jfr pkt11: 
 

Tiltak  2018 2019 2020 2021 

g Planarbeid  175 000 200 000 200 000 200 000 

 

Punkt 21 i budsjettsaken (ksak 65/17): Teknisk og Landbruk slås sammen til ett 

rammeområde. 

Punkt 22 i budsjettsaken (ksak 65/17): Turvei i Elvelund- Laberg påbegynnes i år 2018. 
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Kommentarer ifm vedtatte tiltak i ksak 65/17: 

 Det ble avsatt kr 175.000,- til planarbeid i år 2018. Rammen vil bli brukt til prioriterte 

prosjekter som politikerne vedtar gjennomført.  

 Rammeområde teknisk og landbruk er slått sammen jfr ksak 65/17. 

 Arbeid med turvei Elvelund - Laberg. Oppstart av reguleringsarbeidet sommer 2018 med 

sikte på godkjenning innen utgangen av 2018. 

 

Kommentarer i forhold til øvrige vedtak 

 Ksak 21/16, 55/16 Reguleringsplan Elvenes. Dette arbeidet fortsetter i år 2018. Avventer 

dom i jordskiftesak Elvenes. 

 I sak om regnskap år 2017 ble rammene til strøm økt med 507.000,-. Strømprisene er 

fortsatt høye.  Utgiftsnivået følges nøye. 

 Stillingen som kommuneplanlegger har vært delvis vakant i år. Kr 75.000,- foreslås 

benyttet til andre foremål. 

 Det meldes ikke om avvik. 

 

Oppsummering av poster som ikke er regulert: 

Sum utfordring som ikke er regulert utgjør kr 0,- 

 
Ansvar Teknisk Opprinnelig 

budsjett 
Forslag 
reguleringer 

Ny prognose 

4131 KOMMUNEVETERINÆR 0,00 0,00 0,00 

4135 KLINISK VETERINÆRVAKT 0,00 0,00 0,00 

6121 LANDBRUKSKONTORET 1 074 371,00 0,00 1 074 371,00 

6130 SKOGBRUK 30 000,00 0,00 30 000,00 

6140 FISKE - JAKT OG VILTSTELL 45 963,00 0,00 45 963,00 

6150 KOMMUNEVETERINÆR VÅR ANDEL 141 000,00 0,00 141 000,00 

4141 FEIEVESEN (INTERKOM. SAM) 0,00 0,00 0,00 

6310 FELLESENHET TEKNISK 3 003 624,00 -75 000,00 2 928 624,00 

6311 TEKNISK VEDL.HOLDSENHET 6 925 372,00 0,00 6 925 372,00 

6320 OPPMÅLING OG REGULERINGER M.V. 865 000,00 0,00 865 000,00 

6361 OLJEVERNBEREDSKAP 20 000,00 0,00 20 000,00 

6363 BRANNVESEN, VÅR ANDEL 2 138 631,00 0,00 2 138 631,00 

6371 KOMMUNALE VEIER 3 340 000,00 0,00 3 340 000,00 

6372 VEI OG GATELYS 380 000,00 0,00 380 000,00 

6374 KAI SALANGSVERKET -200 000,00 0,00 -200 000,00 
 Foreslått regulering av rammeområdet 17 763 961,00 -75 000,00 17 688 961,00 

 

 
Ansvar Bygg Opprinnelig 

budsjett 
Forslag 
reguleringer 

Ny prognose 

6411 HERREDSHUSET BYGG 0,00 0,00 0,00 

6412 HELSESENTRET BYGG -1 349 100,00 0,00 -1 349 100,00 

6413 ISIS BYGGET 0,00 0,00 0,00 

6414 TEKNISK ETAT BYGG 293 000,00 0,00 293 000,00 

6421 SABE BYGG 1 409 735,00 0,00 1 409 735,00 

6431 SALANGEN SKOLE BYGG 879 100,00 0,00 879 100,00 

6432 VASSHAUG BARNEHAGE 498 000,00 0,00 498 000,00 

6441 STRANDBU BARNEHAGE BYGG 0,00 0,00 0,00 

6444 SELJESKOG BARNEHAGE LEID BYGG 32 000,00 0,00 32 000,00 
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6455 VARMEANLEGG SJØVEGAN SENTRUM 0,00 0,00 0,00 

6461 BYGDETUNET BYGG 8 600,00 0,00 8 600,00 

6462 IDRETTSHALLEN BYGG -182 723,00 0,00 -182 723,00 

6463 KULTURHUSET BYGG 566 700,00 0,00 566 700,00 

6473 PAVILJONGEN BYGG 48 300,00 0,00 48 300,00 

6474 ELVENES LEIR 0,00 0,00 0,00 

6600 FIBERUTBYGGING 0,00 0,00 0,00 
 Foreslått regulering av rammeområdet 2 203 612,00 0,00 2 203 612,00 

 

Selvkost  

Det er ikke vedtatt tiltak for Selvkost i budsjettet for år 2018. 

 

Kommentarer i forhold til øvrige forhold: 

Det meldes ikke om avvik for området. Det er viktig å bemerke at det er noten til regnskapet 

som gir det korrekte bildet av selvkostområdet. Administrative utgifter samt renter og 

avskrivninger som tilhører selvkostområdet føres andre steder i regnskapet. Når dette er 

hensyntatt er netto utgift/inntekt kr 0,-. 

 

Det forventes at fremført underskudd for selvkostområdet renovasjon dekkes inn i år 2018. 

Dette vil medføre reduksjon av gebyrene til innbyggerne i år 2019. 

 

Salangen kommune har fremført underskudd for feiing. Her må gebyrene settes opp i år 2019 

for å dekke dette inn. 

 

 

 

Oppsummering av poster som ikke er regulert: 

Sum utfordring som ikke er regulert utgjør kr 0,- 

 
Ansvar Teknisk Opprinnelig 

budsjett 
Forslag 
reguleringer 

Ny prognose 

6331 VANNVERK -3 230 400,00 0,00 -3 230 400,00 

6341 AVLØP OG RENSING -1 518 000,00 0,00 -1 518 000,00 

6342 SLAMBEHANDLING -112 000,00 0,00 -112 000,00 

6351 RENOVASJON -746 000,00 0,00 -746 000,00 

6362 FEIEVESEN -12 000,00 0,00 -12 000,00 

6451 VANNVERK BYGG 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 

6452 AVLØP BYGG 800 000,00 0,00 800 000,00 
 Foreslått regulering av rammeområdet -2 818 400,00 0,00 -2 818 400,00 

 

Sentrale poster skatt, rammetilskudd, renter og avdrag 

I budsjettet ble følgende tiltak innarbeidet jfr pkt11: 
 

Tiltak  2018 2019 2020 2021 

a     Avsetting til fond   680 000 1 080 000 980 000 

d Effektivisering reiser, kurs ifm arbeid m.m. Kostnader i alle enheter 

søkes redusert med inntil kr 75.000 pr år ved å benytte lyd/bilde til 

møter, kurs, videreutdanning. 

 -75 000 -75 000 -75 000 -75 000 
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e     Nedstyring effektiviseringskrav  -634 000 -951 000 -644 000 -951 000 

f     Nedstyring/effektivisering tillegg  0 -500 000 -1 000 000 -1 000 000 

 

Kommentarer ifm vedtatte tiltak: 

 Avsetting til fond med virkningspunkt fra år 2019. Arbeidet med budsjett og økonomiplan 

2019-2022 starter opp i april. I denne prosessen vil kommunen måtte ta stilling til avsetting 

til fond. 

 Det er pr dags dato ikke funnet dekning for effektiviseringskravet på kr 634.000,-. 

 Effektivisering reiser, kurs ifm arbeid m.m kr 75.000,-. Regulering er foreslått. 

 

Kommentarer i forhold til øvrige forhold: 

 Økt inntekt eiendomsskatt dekker opp for redusert anslag skatt og ramme. 

 Økt overføring med kr 325.000,- til investering ifm brannvarslingsanlegg og kjøkken på 

mottaket. 

 Det meldes ikke om avvik. 

 

 

 

Oppsummering av poster som ikke er regulert: 

Sum utfordring som ikke er regulert utgjør kr 634.000,- 

 
Ansvar Sentrale poster Opprinnelig 

budsjett 
Forslag 
reguleringer 

Ny prognose 

1181 TILF. INNTEKTER OG UTGIFTER 6 230 000,00 0,00 6 230 000,00 

1182 RES. TILLEGGSBEV/NYE BEVILGN. -709 000,00 75 000,00 -634 000,00 

1183 KOSTNADER PREMIEAVVIK -4 960 000,00 0,00 -4 960 000,00 

8000 SKATT PÅ FORMUE OG INNTEKT -47 610 000,00 -1 890 000,00 -49 500 000,00 

8100 EIENDOMSSKATT -6 858 000,00 -500 000,00 -7 358 000,00 

8400 STATLIG RAMMEOVERFØRING -97 654 000,00 2 390 000,00 -95 264 000,00 

8450 SÆRSKILT STATSTILSKUDD -760 000,00 0,00 -760 000,00 

9000 RENTER 6 915 000,00 0,00 6 915 000,00 

9100 EKSTERNE LÅN 11 817 400,00 0,00 11 817 400,00 

9150 AVSKRIVINGER -90 000,00 0,00 -90 000,00 

9300 TIDLIGERE ÅRS OVER-/UNDERSKUDD 0,00 0,00 0,00 

9400 DISPOSISJONSFOND 0,00 0,00 0,00 

9800 OVERFØRING TIL KAPITALREGNSKAP 970 000,00 325 000,00 1 295 000,00 
 Foreslått regulering av 

rammeområdet 
-132 708 600,00 400 000,00 -132 308 600,00 

 

Oppsummering drift 

 

Tilgjengelige ressurser: 

 Kommunen har kr 20,8 mill. på disposisjonsfond etter regnskapsavslutning for år 2017 

(etter finansiering av TK bygget). 

 Av dette er kr 2.250.000,- avsatt til boligfelt Karavika.  

 Kr 250.000,- er disponert til prosjektering av boligfelt Karavika jfr ksak 75/16.  
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Arbeidet med utbygging av høykapasitetsnett i kommunen fortsetter. Anbudsrunder vil 

avdekke om det er behov for å benytte fondsmidler til gjennomføringen. 

 

Følgende utfordring er kjent: 

Politikk kr 0,- 

Sentraladministrasjonen kr 0,- 

Skole kr 0,- 

Barnehage kr 0,- 

Mottaket kr 0,- 

Helse kr 0,- 

Omsorg kr 0,- 

Nav kr 0,- 

Barnevern  kr 0,- 

Miljøtjenesten Ryet kr 0,- 

Bosetting kr 0,- 

Kultur kr 0,- 

Teknisk /bygg  kr 0,- 

Selvkost  kr 0,- 

Sentrale poster  kr 634.000,- 

Sum avvik (merforbruk) kr 634.000,- 

 

Usikkerheten ift bosetting av flyktninger utgjøre en betydelig økonomisk risiko for 

kommunen i årene som kommer. 

Investeringsregnskapet 
 

Følgende investeringsprosjekter er lagt inn i år 2018: 

Tall i 1000,-. 

Tekst Årsbudsj 2018 Endring Nytt budsjett 2018 

BYGDEBOK 800 0 800 

PolarSky 2 076 0 2 076 

BYTTING AV DØRER VASSHAUG 250 0 250 

NY VAREBIL TEKNISK 200 0 200 

KARAVIKA BOLIGFELT inkl vei 5 772 0 5 772 

INFRASTRUKTUR MELLOM BYGG 366 0 366 

Salangen kirke 287 0 287 

AGREGAT 250 0 250 

KLATREVEGG IDRETSHALL 500 0 500 

TREKK TIL BASSENGET 250 0 250 

Kommune TV 125 0 125 

UTSTYR TIL VINTERVEDLIKEHOLD 581 0 581 

Ventilasjonsanlegg Salangen kirke 625 0 625 

Takheis/personløftere på SABE 125 0 125 

Rehabilitering av kantine på 
Helsesenteret 312 

0 
312 

Utskifting av vinduer SABE 313 0 313 

Innvendig belysning Kulturhus 187 0 187 



  Sak 57/18 
 

 Side 42 av 54   

 

Bil IT 100 0 100 

Sak arkiv program  1 070 1 070 

Kjøp av TK bygget. Bruk av fond  4 150 4150 

Kjøp av datamaskiner ksak 26/18  400 400 

Brannvarslingsanlegg samt kjøkken 
mottaket  

324 324 

Bil psykiatri. Mangler 33  148 148 

Ombygging handikapbil  125 125 

RAMME TIL ULIKE PROSJEKTER 2 134 -856 1 278 

Sum investering 15 253 5.361 20 614 

 

Finansiering 
Tekst Årsbudsj 2018 Endring Nytt budsjett 2018 

Bruk av lån 9 479 0 9 479 

Inntekter salg tomter 960 0 960 

Disposisjonsfond  2 950 4470 7 420 

Forsikringsoppgjør (bil psykiatri)   115 115 

Tilskudd 400 100 500 

Overført fra drift  357 357 

mva refusjon 1 464 319 1 783 

Sum finansiering 15 253 5 361 20 614 

 

Kommentar til de ulike prosjektene: 

 

 

Nytt program for sak arkiv Fsak 67/18 

Prosjekt investering i nytt sak arkivsystem ble vedtatt i fsak 67/18 med kr 1.071.000,- inkl 

mva. 

 

Kjøp av datamaskiner ksak 26/18 

I ksak 26/18 ble det vedtatt å foreta innkjøp av datamaskiner til kr 400.000,- inkl mva. 

Investeringen dekkes med kr 320.000,- i lånemidler og kr 80.000,- i momskompensasjon. 

 

Kjøp av Troms Kraft’s bygg på Sjøvegan fsak 43/18. 

Etter fullmakt fra kommunestyre (ksak 54/17) ble det vedtatt i formannskapsmøte å kjøpe 

Troms Kraft’s bygg på Sjøvegan for kr 4 mill + 150.000,- i omkostninger. 

 

Mottaksbygget 

Vedlikehold av mottaksbyggene fortsetter i år 2018. Det er avsatt kr 900.000,- i 

driftsbudsjettet til vedlikehold. Utgifter til nytt brannvarslingsanlegg samt nye kjøkken på 

mottaket for kr 324.000,- klassifiseres som investering. Utgiften dekkes med overføring fra 

driftsregnskapet. 

 

Bil til psykiatritjenesten. 

Bilen til psykiatritjenesten ble kondemnert etter en utforkjøring i vår. Ny bil er kjøpt inn til 

kr 148.000,-. Kr 115.000,- av prisen ble dekket av forsikringsoppgjøret. Kr 33.000,- 

omdisponeres i investeringsbudsjettet. 
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Handicapbil ksak 21/17 

I år 2017 ble det foretatt innkjøp av brukt handikapbil til kr 207.000,-. SAFA dekket utgiften 

gjennom tilskudd til kommunen. Nå er planlagt ombygging av bilen foretatt til kr 125.000,-. 

Investeringen dekkes av tilskudd fra SAFA samt momskompensasjon. 

 

Bygdeboka ksak 40/16 

Prosjektet er løpende.  

 

PolarSky ksak 41/17 

Rest lånemidler fra år 2017 overføres til år 2018 med kr 207.000,-. Sum bruk av lånemidler 

for år 2018 blir da kr 1.358.000,-. Sum investering blir kr 2.075.000,- inkl mva. Dette er 

Salangen kommune sin andel. 

 

Bytting av dører Vasshaug ksak 24/17 

Prosjektet er flyttet til januar 2018. Årsaken er kapasitetsmessige hensyn. Budsjettet er på 

200.000,- eksl mva. 

 

Ny varebil teknisk ksak 22/17 

Kjøp av ny varebil er flyttet til 2018. Budsjettrammen er satt til kr 200.000,-.  

 

Karavika boligfelt ksak 06/17, 14/17, 

Total investering i Karavika boligfelt er satt til kr 12.250.000,- inkl mva. Av dette er kr 

4.776.000,- brukt i år 2017. Rest investering legges inn i år 2018 med kr 5.772.000,-. 

 

Infrastruktur mellom bygg ksak 50/17 

Bruk av lånemidler er satt til kr 350.000,-. Inklusiv mva utgjør dette kr 437.000,-. Det er 

gjennomført investering i år 2017 på kr 71.000,- inkl mva. Rest ramme på kr 366.000,- 

inklusiv mva legges inn i budsjett for år 2018. 

 

Utbedring av kirka ksak 26/16 

Det er lagt fram ny sak om ventilasjon i kirka. Ksak 17/18. 

 

Øvrige prosjekter: 

I ksak 37/17 ble kr 700.000,- av mindreforbruket fra årsregnskapet 2016 overført til 

investeringsregnskapet. Prosjektene som skulle gjennomføres for disse midlene er trekk til 

basseng kr 100.000,- ekskl. mva, aggregat kr 200.000,- ekskl. mva og klatrevegg kr 400.000,- 

ekskl. mva. Prosjektene gjennomføres i år 2018. Beløpene er tillagt mva. 

 

Kommune TV ksak 65/17 

I budsjett og økonomiplan for år 2018-2021 ble det vedtatt å sette av midler til kommune TV. 

 

Utstyr veivedlikehold 

I ksak 19/18 ble det avsatt kr 581.250,- til utstyr veivedlikehold inkl mva. 

 

Bygningsrelaterte prosjekter 

I ksak 17/18 ble det avsatt kr 625.000,- til ventilasjon i kirka, kr 125.000,- til takheiser på 

SABE, kr 312.500,- til rehabilitering kjøkken på helsesenteret og 312.500,- til vinduer på 

SABE. Alle beløp inkl. mva. 
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Utstyr og maskiner 

I ksak 18/18 ble det avsatt ytterligere kr 125.000,- til trekk til svømmebassenget, kr 187.500 

til innvendig belysning kulturhuset og kr 100.000,- til bil IKT. Alle beløp inkl. mva. 

 

Viktige prosjekter som det arbeides med å utrede er ny gravlund, oppfølging av tiltak i 

boligpolitiskhandlingsplan og energieffektivisering. 

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 
1. Økonomirapporten tas til orientering 

2. Budsjettregulering i saksfremlegget vedtas for driftsbudsjettet 

3. Budsjettregulering i saksfremlegget vedtas for investeringsbudsjettet 

 

 

Formannskap vedtok den 05.09.2018 saksnr. 83/18 slik innstilling: 

 

1. Økonomirapporten tas til orientering 

2. Budsjettregulering i saksfremlegget vedtas for driftsbudsjettet 

3. Budsjettregulering i saksfremlegget vedtas for investeringsbudsjettet 

 

Enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret 
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BUDSJETT 2019 

 

 

Saksbehandler:  Heidi Sund Aasen Arkiv: 150   

Arkivsaksnr.: 18/490   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

84/18 Formannskap 05.09.2018 

58/18 Kommunestyre 17.09.2018 

eldste først. 

 

 

Sakens dokumenter: 

Ksak 65/17 Budsjett og økonomiplan 2018-2021. (ikke vedlagt) 

Fsak 40/18 Budsjett og økonomiplan 2019-2022. (ikke vedlagt) 

Fsak 45/18 Budsjett og økonomiplan 2019-2022. (ikke vedlagt) 

Rapport fra KomRev Nord (ikke vedlagt) 

Fylkesmannens orientering om Kommuneproposisjonen 2019 og RNB 2018 (ikke vedlagt) 

 

Sakens fakta: 

I ksak 47/18 ble tentative rammer for år 2019 vedtatt av kommunestyret. Ut fra disse 

rammene har administrasjonssjefen gjennomført budsjettmøter med alle enhetene. 

 

 

Administrasjonssjefens  vurderinger: 

Totalt er det vedtatt å nedstyre med kr 11. mill. fra år 2018 til år 2019. Prosessen er krevende 

da dette representerer en betydelig utfordring for de enkelte enhetene. 

 

Foreløpig resultat etter møter med enhetene viser følgende: 

Politikk: 

Navn på enhet 
Budsjett 
2019 

 

Kommune- 
proposisjon 

KomRev 
Nord 
Rapport 

Nedtrekk 
7,2% 

Korrigering 
mellom 
2018 og 
2019 

 Budsjett 
2018  

POLITIKK         3 698                  -32             -270                 200             3 800  

 

Rammeområdet har fått en ramme på kr 3.698.000,- for år 2019. Dette innebærer en 

nedstyring på kr 302.000,-. Utgifter til valg er hensyntatt med kr 200.000,-. 
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Rammeområdet består av utgifter til kommunestyre/formannskap, ulike politiske utvalg, 

revisjon/kontrollutvalg samt næringsarbeid. Det er ikke foretatt en gjennomgang av 

nedstyringspotensialet. 

 

Sentraladministrasjon: 

Navn på enhet 
Budsjett 
2019 

 

Kommune- 
proposisjon 

KomRev 
Nord 
Rapport 

Nedtrekk 
7,2% 

Korrigering 
mellom 
2018 og 
2019 

 Budsjett 
2018  

SENTRALADMINISTRASJON       13 663                -117         -1 020                 600          14 200  

 

Rammeområdet har fått en ramme på kr 13.663.000,- for år 2019. Dette innebærer en 

nedstyring på kr 1.137.000,-. Rammene er hensyntatt lønnsutgifter som ble finansiert av 

PolarSky og som etter avslutning av prosjektet må dekkes over drift med kr 600.000,-. 

Rammeområdet består av utgifter til administrasjon og kirkelige formål. 

 

Følgende tiltak er planlagt/under vurdering: 

*   Avvikling av sentralbordet i Gratangen, kr. 200.000,-. Er iverksatt. Administrasjonen 

vurderer ulike alternativer for å kunne svare innbyggerne mer effektivt. Herunder Innkjøp 

av Kommune Kari og innføring av “Svar- UT”. 

*   Økning eiendomsskatt, kr. 400.000,-. (Flere eiendommer er taksert) 

*   Lavere forsikringspremie kr 100.000,-. Er iverksatt. 

*   Modul fakturering (effektiviserer driften) 

*   Elektroniske fakturaer. Ønsker å få større andel av elektroniske fakturaer. 

*   Fokus på innkjøp - innkjøpsreglement, kontroll på hvem som handler, MVA 

*   Anbud. Gjennomføre flere i egenregi 

*   Fokus på prosjekter og muligheter for ekstern finansiering 

*   Polar sky ferdig – vi jobber videre med digitalisering 

*   Internkontroll 

*   Sykefravær 

*   Slutte med egen portomaskin? 

*   Nytt sak/ arkiv system innføres høst 2018 – vil effektivisere driften 
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*   Gjennomgang av IKT budsjett 2019 

*   Fordele utgifter IKT – ift ny plattform på de ulike enhetene. Dette vil gi større fokus på 

utgifter der disse genereres. 

*   Overføre strømutgiftene til de ulike enhetslederne som bruker byggene. Ønsker å skape 

større bevissthet i forhold energiutgifter og mulighet til å iverksette tiltak i den daglige 

driften. 

*   ENØK rådgivere - runde på kommunens bygg? 

For flere av tiltakene er det behov for nærmere utreding/analyse for å avdekke effekten. 

Besparelsen av noen av tiltakene vil fremkomme på andre enheter. 

 

Skole: 

Navn på enhet 
Budsjett 
2019 

 

Kommune- 
proposisjon 

KomRev 
Nord 
Rapport 

Nedtrekk 
7,2% 

Korrigering 
mellom 
2018 og 
2019 

 Budsjett 
2018  

SKOLE ENHET       26 890                -230         -2 080            29 200  

 

Rammeområdet har fått en ramme på kr 26.890.000,- for år 2019. Dette innebærer en 

nedstyring på kr 2.310.000,-.  

 

Følgende tiltak er planlagt/under vurdering: 

*   Redusere tidlig innsats – fjerne ca 100% stilling på barnetrinn. Besparelse kr 600.000,- på 

helårsbasis. 

*   Fremmedspråk - mulig reduksjon ca 20%. Besparelse kr 120.000,- på helårsbasis. 

*   Gjennomgang av om inntektene budsjetteres rett. Hvert år har skolen høyere inntekter enn 

det som er budsjettert. 

*   Se på differanse mellom sykelønn og refusjon sykelønn.   

*   Skoleskyss - må beregnes på nytt. Lavere utgifter enn budsjett i år 2018. 

For flere av tiltakene er det behov for nærmere utreding/analyse for å avdekke effekten.  

 

Barnehage: 
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Navn på enhet 
Budsjett 
2019 

 

Kommune- 
proposisjon 

KomRev 
Nord 
Rapport 

Nedtrekk 
7,2% 

Korrigering 
mellom 
2018 og 
2019 

 Budsjett 
2018  

BARNEHAGE ENHET       12 245                -105             -950            13 300  

 

Rammeområdet har fått en ramme på kr 12.245.000,- for år 2019. Dette innebærer en 

nedstyring på kr 1.055.000,-.  

 

Følgende tiltak er planlagt/under vurdering: 

*   Endringer av bemanning fra høsten 2017 til høst 2018 medfører en reduksjon på 2,5 

årsverk. Reduksjonen er mulig som følge av lavere barnetall. Besparelsen må beregnes 

nærmere da færre barn gir lavere foreldrebetaling. 

*   Kjøp av Visma flyt Barnehage. Programvaren vil effektivisere driften. 

*   Innkjøp av hjelpemidler ift språkinnlæring, andre tiltak som kan lette barnehagehverdagen 

og gi bedre utgangspunkt for læring i skolen. 

For flere av tiltakene er det behov for nærmere utreding/analyse for å avdekke effekten. 

Tillitsvalg har vært med i prosessen siden i vår. Endring i barnegruppen vil påvirke 

utgiftsnivået. 

 

Mottaket: 

Navn på enhet 
Budsjett 
2019 

 

Kommune- 
proposisjon 

KomRev 
Nord 
Rapport 

Nedtrekk 
7,2% 

Korrigering 
mellom 
2018 og 
2019 

 Budsjett 
2018  

MOTTAK FOR FLYKTNINGER       -5 400                    -5 400  

 

Rammeområdet har fått en ramme på kr -5.400.000,- for år 2019. Dette er ingen endring fra år 

2018. Driften av mottakene er regulert av kontrakter med UDI og inntekter og utgifter er 

derfor allerede bestemt.  Fokus for enheten vil være å beholde kontraktene og drifte innenfor 

fastsatte rammer. 

 

Helse: 

Navn på enhet 
Budsjett 
2019 

 

Kommune- 
proposisjon 

KomRev 
Nord 
Rapport 

Nedtrekk 
7,2% 

Korrigering 
mellom 
2018 og 
2019 

 Budsjett 
2018  
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HELSE ENHET       12 057                -103             -920                 180          12 900  

 

Rammeområdet har fått en ramme på kr 12.057.000,- for år 2019. Dette innebærer en 

nedstyring på kr 1.023.000,-. Redusert tilskudd til stilling ifm rus er hensyntatt med 

kr 180.000,-. 

 

Følgende tiltak er planlagt/under vurdering: 

*   Reduksjon av stillinger må vurderes ut fra behov/etterspørsel etter tjenester. 

*   Astafjordlegen. Økonomisk effekt av Astafjordlegene må utredes nærmere. Innvirkning på 

driften av legekontoret er ikke beregnet. 

*   Legevakta. Det må vurderes om organiseringen av KAD senger skal videreføres etter 

dagens ordning. Ordningen slik den er i dag er svært kostbar og relativt lite brukt. 

For flere av tiltakene er det behov for nærmere utreding/analyse for å avdekke effekten. 

 

Omsorg: 

Navn på enhet 
Budsjett 
2019 

 

Kommune- 
proposisjon 

KomRev 
Nord 
Rapport 

Nedtrekk 
7,2% 

Korrigering 
mellom 
2018 og 
2019 

 Budsjett 
2018  

PLEIE OG OMSORG ENHET       27 700              1 000         -2 050                   50          28 700  

 

Rammeområdet har fått en ramme på kr 27.700.000,- for år 2019. Dette innebærer en 

nedstyring på kr 1.050.000,-. Redusert tilskudd til stilling demens er hensyntatt med kr 

50.000,-. 

 

Følgende tiltak er planlagt/under vurdering: 

*   Gjennomgang av inntektspotensialet. Dette vil gi begrenset effekt. 

*   Vurdering av økt antall plasser på sykehjemmet uten å ta inn flere ansatte. 

*   Vurdering av om det er mulig med større samarbeid på natt med andre avdelinger. 

*   Vurdering av organisasjonsendring. Sammenslåing av miljøtjenesten Ryet og Omsorg. 

*   Vurdering av ulik velferdsteknologi. 

*   Reforhandling av avtaler for kjøp av tjenester. 
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Alle tiltakene må beregnes nærmere for å avdekke effekten. Tillitsvalgt er involvert i 

prosessen.  Nedstyringen vil tilsvare ca 1,5 årsverk. 

 

NAV: 

Navn på enhet 
Budsjett 
2019 

 

Kommune- 
proposisjon 

KomRev 
Nord 
Rapport 

Nedtrekk 
7,2% 

Korrigering 
mellom 
2018 og 
2019 

 Budsjett 
2018  

NAV ENHET         4 769                  -41             -390               -300             5 500  

 

Rammeområdet har fått en ramme på kr 4.769.000,- for år 2019. Dette innebærer en 

nedstyring på kr 431.000,-. Nedstyring merkantil stilling er hensyntatt med kr 300.000,-. 

Etter gjennomgang med enhetsleder virker nedstyringskravet urealistisk. Det er få kommunale 

stillingsresurser tilknyttet tjenesten. I all hovedsak er budsjettet knyttet opp mot lovbestemte 

ytelser. 

 

Barnevern: 

Navn på enhet 
Budsjett 
2019 

 

Kommune- 
proposisjon 

KomRev 
Nord 
Rapport 

Nedtrekk 
7,2% 

Korrigering 
mellom 
2018 og 
2019 

 Budsjett 
2018  

BARNEVERN ENHET         5 890                  -50             -460               6 400  

 

Rammeområdet har fått en ramme på kr 5.890.000,- for år 2019. Dette innebærer en 

nedstyring på kr 510.000,-. Med bakgrunn i at fylkesmannen finansierer 310% stilling 

innenfor barnevern er det ikke aktuelt med nestyring av stilinger. 

 

Følgende tiltak er planlagt/under vurdering: 

*   Vurdering av drifts- og administrative utgifter 

*   Vurdering av utgifter til tiltak 

Alle tiltakene må vurderes og beregnes nærmere for å avdekke effekten.  

 

Miljøtjenesten Ryet: 

Navn på enhet 
Budsjett 
2019 

 

Kommune- 
proposisjon 

KomRev 
Nord 
Rapport 

Nedtrekk 
7,2% 

Korrigering 
mellom 
2018 og 
2019 

 Budsjett 
2018  
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MILJØTJENESTEN RYET       17 887                -153         -1 360                 300          19 100  

 

Rammeområdet har fått en ramme på kr 17.887.000,- for år 2019. Dette innebærer en 

nedstyring på kr 1.513.000,-. Økt utgift til stilling merkantil er hensyntatt med kr 300.000,-. 

 

Følgende tiltak er planlagt/under vurdering: 

*   Redusere tjenestetilbudet.  

*   Nybygg vil medføre innsparing som følge av mere effektiv bruk av personell. Usikkert om 

dette gir effekt i år 2019.  

Alle tiltakene må vurderes og beregnes nærmere for å avdekke effekten.  

 

Bosettingstjenesten: 

Navn på enhet 
Budsjett 
2019 

 

Kommune- 
proposisjon 

KomRev 
Nord 
Rapport 

Nedtrekk 
7,2% 

Korrigering 
mellom 
2018 og 
2019 

 Budsjett 
2018  

BOSETTINGSTJENESTEN       -9 200                    7 000         -16 200  

 

Rammeområdet har fått en ramme på kr -9.200.000,- for år 2019. Vedtatte tentative rammer 

innebærer en nedstyring på kr 7.000.000,-.  

 

Følgende tiltak er planlagt/under vurdering: 

*   Gjennomgang av driftsutgifter. Herunder gjennomgang av behov for leie av boliger. 

*   Reduksjon av stillinger må vurderes ut fra behov/etterspørsel etter tjenester. 

Utviklingen må følges nøye. Antall bosettinger vil være avgjørende for størrelsen på enheten. 

 

Kultur: 

Navn på enhet 
Budsjett 
2019 

 

Kommune- 
proposisjon 

KomRev 
Nord 
Rapport 

Nedtrekk 
7,2% 

Korrigering 
mellom 
2018 og 
2019 

 Budsjett 
2018  

KULTUR         3 312                  -28             -260               3 600  
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Rammeområdet har fått en ramme på kr 3.312.000,- for år 2019. Vedtatte tentative rammer 

innebærer en nedstyring på kr 288.000,-.  

 

Følgende tiltak er planlagt/under vurdering: 

*   Stenging av idrettshall på søndager, eventuelt at lag/foreninger er ansvarlig for eget 

vakthold. Reduksjon av utgifter kr. 40.000,-.  

*   Vurdering av ulike aktiviteter tillagt kultur. Kulturskole, kino mm. 

Alle tiltakene må beregnes nærmere for å avdekke effekten.  

 

Teknisk inklusiv landbruk og bygg: 

Navn på enhet 
Budsjett 
2019 

 

Kommune- 
proposisjon 

KomRev 
Nord 
Rapport 

Nedtrekk 
7,2% 

Korrigering 
mellom 
2018 og 
2019 

 Budsjett 
2018  

TEKNISK ENHET inkl landbruk       16 390                -140         -1 270                    -            17 800  

BYGG ENHET         3 000                        800             2 200  

 

Rammeområdene har fått en ramme på kr 19.390.000,- for år 2019. Vedtatte tentative rammer 

innebærer en nedstyring på kr 1.410.000,-. Økt utgifter til energi og mindre inntekter er 

hensyntatt med kr 800.000,-. 

 

Følgende tiltak er planlagt/under vurdering: 

*   Energieffektiviseringstiltak. Bygg, driftsmidler. 

*   Redusert vedlikehold 

*   Renholdsplan 

*   Privatisering av veier 

*   Bygninger. Best mulig utnyttelse av bygningsmassen.  

Alle tiltakene må beregnes nærmere for å avdekke effekten.  

 

Selvkost: 

Navn på enhet 
Budsjett 
2019 

 

Kommune- 
proposisjon 

KomRev 
Nord 
Rapport 

Nedtrekk 
7,2% 

Korrigering 
mellom 
2018 og 
2019 

 Budsjett 
2018  
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SELVKOST       -2 300                        500           -2 800  

 

Rammeområdet har fått en ramme på kr -2 300 000,- for år 2019. Vedtatte tentative rammer 

innebærer en økt utgift på kr 500.000,-.  

Innenfor dette området har kommunen kun lov til å ta gebyrer som dekker utgiftene for det 

enkelte selvkostområde. Justeringen som er lagt inn er inndekning av fremført underskudd. 

 

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 
Saken tas til orientering 

Formannskap vedtok den 05.09.2018 saksnr. 84/18 slik innstilling: 

 

Saken tas til orientering 

 

Enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret 
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