
 
 

 

 

 



FORORD 
 

Jeg vil fortsette med å utarbeide årlige økonomimeldinger til kommunestyrets junimøte selv 

om den politiske oppfølging kunne ha vært større. Innholdet vil kunne variere litt avhengig av 

kommunens økonomiske situasjon. Økonomimeldinga vil også være fleksibel slik at den kan 

endres og forbedres ut fra politiske ønsker. Jeg ønsker derfor tilbakemeldinger om innholdet i 

økonomimeldinga. 

 

Årets økonomimelding har følgende innhold: 

 

1. Budsjettrapport 

 Alle budsjettkontroller vil vise anslått resultat pr 31.12. med de til dels usikre forutsetninger 

som er til stede på rapporteringstidspunktet. Jeg vil understreke at et kommunebudsjett er 

ganske kompleks og med mange usikre komponenter der kommunen ikke har styring med de 

største eks. skatte/rammeoverføring (som hovedsakelige avhenger av skatteinngang på 

landsbasis og vedtak på regjerings-/stortingsnivå), lønnsoppgjør (der kommunen ikke er 

direkte part i de sentrale forhandlinger), renteutviklinga (der kommunen ikke har noen 

innflytelde) og enkelte tjenesteområder der kommunen ikke kan styre brukertilgangen (lov- 

og rettighetsbaserte tjenester). 

 

Under dette punkt kommer forslag om eventuelle budsjettregulering av driftsbudsjettet 

mellom ansvar. Situasjonen er slik at det ikke finns tilstrekkelig ledige budsjettmidler til å 

dekke merforbruk eller mindre inntekter. Det betyr at rådmannen ikke har klart gjennom 

denne budsjettregulering å dekke inn merforbruket.   

 

2. Statusrapport 

I statusrapporten rapporter rådmannen framdrift ut fra 

 a) Plan og utredninger vedtatt i budsjettet 

 b) Andre tiltak i vedtatt budsjettet 

 c) Politiske/administrative vedtak i budsjettåret.  

 

Dette gir en langt bredere rapportering enn kun budsjettrapporteringen. 

 

Statusrapporten viser et ganske imponerende aktivitetsnivå i Ibestad kommune. 

Aktivitetsnivået er nok helt opp mot grensen hva den kommunale administrasjon kan klare å 

følge opp.  

 

3. Kommuneproposisjonen/Rev. Nasjonalbudsjett 

Her har jeg redegjort for de forslag til endringer som er fremmet, og hvilke konsekvenser de 

får for Ibestad kommune. 

 

4. Status og tiltak 

Budsjett 2011 ble vedtatt med et merforbruk på ca 1 mill. kr som ble dekket via 

avdragsutsettelse. Siste budsjettkontroll viste at det lå an til et merforbruk på vel 2 mill. kr. 

Dette betyr at det samlede reelle merforbruk er ca 3 mill. kroner.  

 

 

 

 

 



6. Seksjonens prioriterte tiltak 

Seksjonslederne skal på fritt grunnlag fremme forslag om nye tiltak i prioritert rekkefølge – 

dette vil gjelde tiltak i planperioden 2012 - 2015. Det vil være en kort beskrivelse av tiltaket 

med årskostnad.  For investeringsprosjekt har vi med et grovt estimat på investeringskostnad.   

 

Denne oversikten vil være en del av økonomimeldinga, men skal ikke vedtas. Den vil være 

grunnlag både for de prioriteringer rådmann og politikerne må gjøre ved høstens 

budsjettbehandling. Kommunestyret kan gjennom vedtak i økonomimeldinga gi prioriteringer 

foran budsjettbehandlinga til høsten.   

 

7. Kommunal planstrategi – utfordringsdokument 

Den nye planloven forutsetter at kommunene i løpet av 2012 skal vedta en kommunal 

planstrategi. KS har laget et ”inspirasjonshefte” om kommunale planstrategier og vil 

framheve tre muligheter som planstrategien gir kommunene: 

 Rom for å gjøre strategiske veivalg for ønsket utvikling 

 Videreutvikling av et godt lokaldemokrati 

 Anledning til å foreta en samlet vurdering av planbehov i valgperioden. 

 

Jeg har derfor laget et utfordringsdokument som start på en debatt om en kommunal 

planstrategi. Dette kan være grunnlag for partienes valgprogram for den kommende perioden. 

I planstrategien må kommunen være villig til å prioritere. Vi kommer ikke videre uten å gjøre 

noen strategiske og vanskelige valg. Vi kan ikke si ja takk begge deler, da vil andre prioritere 

for oss 

 

Ibestad, 30. mai 2010 

 

 

Helge Høve 

rådmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Budsjett kontroll 2011 pr. mai 
 

  Merforbruk/mindreinntekt + 
 Mindreforbruk/merinntekt (-) 
 

  

 
 Anslått resultat   

 
 pr. 31.12.  

  Drift 
 Rådmann/Stab                     1 000  

Oppvekst  Balanse  

NAV  Balanse  

Helse  Balanse  

PRO                     1 200  

PNU                        200  

  Felles finanser 
 Lønnsoppgjøret  Uavklart  

Pensjon  Uavklart  

Skatt/rammeoverføring *) 
                                     
(    64) 

Renter (utgift/inntekt)  Uavklart  

Avdrag  Balanse  

Aksjeutbytte  Uavklart  

 
                    2 336  

  Regnskapsposter som medfører endring: 
Momskompensasjon 

 Premieavvik 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1. Kommentarer til budsjettkontrollen 
 

Drift 

 

Rådmann/stab 

 700.000 kr i anslått mindreinntekt som følge av nedlegging av asylmottak.  

 70.000 kr til valgkostnader. 

 IKT - meget usikker ansvar da det kan bli overskridelse da vi får en del 

etableringskostnader med skifte av driftsoperatør – anslått merkostnad 320.000 

 

Oppvekst 

Balanse.  

Da budsjettet ble vedtatt ble det kun budsjettert med lønn til daglig leder i Ibestad 

bofellesskap (bosetting enslige mindreårige flyktninger) fordi bosettinga ikke var kommet i 

gang. Nå er bofellesskapet kommet godt i gang, det er bosatt 7 mindreårige og det er ansatt 

personell og leid boliger. Det er nå 14 ansatte som utgjør 12,1 årsverk. Jeg foreslår et budsjett 

i balanse med en ramme på 9,058 mill. kroner. Det er et betydelig budsjett, men jeg har fått 

opplyst at kommunens utgifter blir refundert av IMDi og BUFETAT. Det er ikke grunnlag for 

å  budsjettere med verken overskudd eller underskudd. Kommunens gevinst foreløpig er flere 

ansatt og økt omsetning i kommunen. 

 

NAV 

Balanse, men budsjettet til økonomisk sosialhjelp er marginalt og kan medføre merforbruk 

 

Helse 

Balanse 

 

PRO 

 600.000 kr - grunnet eksisterende pasientoverbelegg anslås et merforbruk på lønn. 

 300.000 kr - merforbruk på drift grunnet flere nye serviceataler/IT-lisenser/avgifter som 

ikke var satt ved budsjettarbeidet, usikre strømpriser, dyre reparasjoner og spesielle 

pasientutgifter.   

 400.000 kr - grunnet ny heldøgnsbruker i miljøtjenesten foreligger noe usikre 

budsjettprognoser og usikre prognoser for statlig refusjon for året. Allerede stort 

overtidsforbruk grunnet vikarmangel og en bruker med utvidet behov på min. 8 timer 

mertjeneste pr. uke. 

 100.000 kr – mindreforbruk psykiatri.  

 

PNU 

 Merforbruk ca 200.000 kr til ekstraordinært mye stiming og strøing av kommunale veier. 

 

Lønnsoppgjøret  

Den sentrale delen av lønnsoppgjøret er ferdig, men vi har enda ikke fått beregnet de lokale 

konsekvenser av årets oppgjøre som hadde en ramme på 4,25 %.  Vi vet derfor ikke om den 

avsatte potten er stor nok.  

 

Pensjon 

Vil ikke bli avklart før ved årets slutt. 



 

Skatt-rammeoverføring 

Etter at folketallet pr 01.01.2011 er lagt inn og de forutsetninger som er lagt i Revidert 

Nasjonalbudsjett (RNB) viser prognosen en merinntekt på 64.000 kr. Prognosen er imidlertid 

meget usikker så tidlig i året. Skatteinngangen i landet vil avgjøre hvor vi havner ved årets 

slutt.  

 

Renter 

Det har vært en renteøkning og det er ventet flere økninger i løpet av året. Det er budsjettert 

med en flytende rente på 3,25 %, mens renta hittil er lavere.  

 

Aksjeutbytte 

Aksjeutbytte og rente på ansvarlig lån fra Hålogaland Kraft er ikke klar enda, men det ligger 

an til et utbytte/rente ansvarlig lån omtrent som budsjettert. 

 

Premieavvik 

Premieavviket etter siste regnskap utgjør samlet 5,36 mill. kr for de 3 pensjonsordninger vi er 

medlem av. Dette er en utgift vi skyver foran oss og skal dekkes neste år. For at dette ikke 

skal medføre et regnskapsmessig underskudd, forutsetter dette et tilsvarende premieavvik for 

2012.  Dette er på mange måter en uheldig situasjon som både skaper usikkerhet og medfører 

en likviditetsmessig utfordring da vi allerede har betalt premien. For å redusere usikkerheten 

vil vi i år betale en del av premien med avsatte midler i pensjonsordningen (premiefond). 

Antatt virkning vil være at vi får lavere utgifter til pensjonspremie og mindre premieavvik. 

Dette er ganske kompliserte forhold som beregnes av selskapenes aktuarer, men vi forutsetter 

at dette ikke skal få regnskapsmessige konsekvenser for 2012 regnskapet. Jeg vil ikke foreslå 

budsjettregulering i denne omgang. Effekten forventes å bli at vi skyver mindre premieavvik 

foran oss og likviditeten forberedes.  

 

Konklusjon 

Som det framgår av budsjettkontrollen ligger det an til merforbruk på vel 2 mill. kroner. Det 

er på dette tidspunkt ikke ledige midler å tilføre de aktiviteter som viser merforbruk. I tillegg 

kjenner vi til at endringene i inntektssystemet slår negativt ut for Ibestad kommune fra 2012. 

Tapte leieinntekter fra asylmottak slår for fullt ut fra 2012. Rapporten viser klart behovet for 

økonomisk omstilling. Innføring av eiendomsskatt vil bedre situasjonen i betydelig grad, men 

det er ikke nok verken for å dekke inntektsnedgangen eller dersom det skal skapes 

handlingsrom for andre politiske prioriteringer.  

 

Investering 

Framdriften for investeringsprosjekt vil ikke alltid følge budsjettåret. Det kan oppstå 

forsinkelser i framdriften som medfører at budsjettet ikke blir brukt. Da må ubrukt 

budsjettmidler budsjetteres på nytt i neste budsjettår. For andre investeringsprosjekt kan 

framdriften være slik at det brukes mer enn budsjettert og da må budsjettet for neste år 

reduseres. Slike endringer medfører verken merforbruk eller besparelser, men vil kreve 

budsjettregulering som er av en teknisk art.  

 

Jeg vil i økonomimeldinga gå gjennom alle investeringsposter: 

 

IKT - ny programvare - 300.000 kr 

Rådmannen har besluttet å bruke årets bevilgning til kjøp av nytt sak/arkivsystem. Vi har 

lenge slitt med et sak/arkivsystem som vi ikke har vært fornøyd med. Valget var da enten å 



oppgradere systemet eller kjøpe nytt. Vi har valgt å kjøpe ny programvare som heter Public 

360 og blir tatt i bruk i disse dager. Bevilgningen ser ut til å holde dersom det ikke oppstår 

uventede kostnader. 

 

Kirkene i Ibestad – brann- tyverialarm – 500.000 kr 

Investeringen styres av Ibestad fellesråd og jeg er ikke blitt informert om framdrift, men det er 

ikke brukt noen midler hittil. 

 

Ibestad kulturhus 

Budsjett 2011                 0  

Forbruk 2011      695.000 

Budsjett 2010   5.030.000 

Forbruk 2010   4.137.000 

Ubrukt bevilgning i 2010 

som overføres 2011     893.000 

 

Prosjektet er ikke helt ferdig enda selv om bygget er tatt i bruk. Det er bruk 695.000 kroner i 

år. Den ubrukte bevilgning bevilges på nytt i 2011 og dekkes av ubrukte lånemidler.  

 

Ibestad kulturhus – rehabilitering svømmeanlegg 1.000.000 kr 

Skisseprosjekt utarbeidet inkl kostnadsestimat, og tekniske løsninger og omfang er avklart. 

Byggestart er avhengig av spillemidler. 

 

Årsand boligfelt 

Budsjett 2011        0 

Forbruk 2011      434.000 

Budsjett 2010    2.000.000 

Utgift 2010   1.810.000 

Ubrukt bevilgning 2010 

som overføres 2011     190.000      

 

Prosjektet er ferdig med et merforbruk på 244.000 kroner. Kommunen skal ha refundert 

kostnader til tele, kraft og vann. Forhandlingene er ikke avsluttet slik at endelig avslutning av 

prosjektregnskap kan ikke finne sted enda.  

 

Kjøp av nye biler til PRO  

Bevilget i 2010 900.000 kroner 

Kjøpet ble gjennomført i 2010 og kostet 851.000 kr som bevilges i 2011 fra ubrukte 

lånemidler. Prosjektet er blitt 49.000 kr rimeligere enn budsjettert – beløpet er dermed 

disponibelt til andre investeringsformål.. 

 

Fortau Hamnvik 1.500.000 kr 

Reguleringsplan godkjent. Kjøpeavtale inngått med Statsskog. Avventer ansettelse av 

prosjektleder som skal følge opp prosjektet. 

 

Kommunale veger – 1.500.000 kr 

Forprosjekt er under utarbeidelse 

 

Kommunale bygg – rehabilitering 200.000 kr 

Delvis oppstartet mht vedlikeholdsplan for 2011. 



 

Gatelys – strømsparende tiltak 500.000 kr 

Saken skal behandles i kommunestyret 31. mai før tiltaket iverksettes.  

 

Kjøp av bil til PNU 150.000 kr 

Bilen kostet 169.000 kr. Det bevilges 19.000 kr av ubrukte lånemidler fra 2010. 

 

Ytre Andørja vannverk – behandlingsanlegg 2.000.000 kr 

Anbud klar for utsending for tilbudskonkurranse. 

Budsjettregulering - forslag til vedtak: 

 

Drift 

 Oppvekst – økt utgift  8.488.000  (Ibestad bofellesskap) 

 Oppvekst – økt inntekt              8.488.000 (Ibestad bofellesskap) 

 

Investering 

 

Ibestad kulturhus 

 Økt budsjett 2011  893.000 kr 

Finansiering: 

 Ubrukte lånemidler 2010 893.000 kr 

 

Årsand boligfelt 

 Økt budsjett 2011  190.000. kr 

Finansiering: 

 Ubrukte lånemidler 2010 190.000. kr 

 

Biler til PRO 

 Økt budsjett 2011  851.000 kr 

Finansiering: 

 Ubrukte lånemidler 2010 851.000 kr 

 

Bil til PNU 

 Økt budsjett 2011    19.000 kr 

Finansiering: 

 Ubrukte lånemidler 2010   19.000 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Statusrapport pr mai 

2.1. Rådmann/stab 
 

A. Plan og utredningsarbeid vedtatt i budsjettet 
 

Årlige planer/utredninger 

 Budsjett/økonomiplan 

o  

 Regnskap/årsrapport 

o Regnskap ferdig 25. februar (frist 15. februar) 

o Årsrapport 14 dager etter fristen 

Økonomimelding 

o Legges fram til politisk behandling i juni 

Budsjett- og statusrapporter 

o 1. rapport i april 

o 2. rapport i juni (økonomimeldinga) 

 

Bygdebokarbeidet (ukjent oppstart) 

 Kommunenes advokat har sendt brev til forfatterne om å få utlevert det materiell 

som er produsert 

 

Delegasjonsreglement – revidering (2009) 

 Ferdig i januar  

 Politisk behandling flere ganger utsatt 

 

IA (inkluderende arbeidsliv) – utarbeide handlingsplan og iverksette tiltak (2009) 

 Måldokument er utarbeidet.   

 

Personal – revisjon av diverse personalreglementer (lønnspolitisk plan, permisjonsreglement, 

arbeidsreglement, reglement for flyttegodtgjørelse, telefonreglement, reglement for 

erkjentlighetsgaver) 

 Lønnspolitisk plan (2009) 

o  

 Permisjonsreglement (2009) 

o 1. utkast til permisjonsreglement er utarbeidet. 

 

 Arbeidsreglement (2009) 

o  

 Overordnet HMS plan (2010) 

o  

 

Gjennomgang avtaler for utleie av kommunal eiendom og bygg (2010) 

 Deler gjennomført 

 

Innkjøp av ny programvare IKT (2011) 

  iTet er valgt som leverandør.   

 Oppstartsmøte var fredag 17. september 2010. 

 Implementering av fagapplikasjoner startet i april 2011 



 Test av løsninger fra 11. mai 2011 

 

Gjennomgang IKT-kommunikasjon (2011) 

  

 

Nye innkjøpsavtaler iverksettes (2011) 

  

 

Omdømmearbeid (2010) 

 Omdømmeplakat utarbeidet og presentert for alle ansatte 

 

Starte arbeidet med målstyring (2010) 

 Formannskapet orientert om aktuelt opplegg 

 

 

B. Andre tiltak i vedtatt budsjett 
 

Utredning konkurranseutsetting FDV-avdelinga (2011) 

 Avklaring med formannskapet 

 Informasjonsmøter med de berørte ansatte 

 Innhentet oversikt over aktuelle konsulenter 

 

 

C. Politiske/administrative vedtak i budsjettåret 

 
Utredning byggekomité investeringsprosjekter (2010) 

  

 

Opplegg rutine for regnskapsmessig/politisk avslutning av byggeprosjekter (2010) 

  

 
Oppfølging tilsyn arkiv 

 Bevilgning 100.000 kr 

 
Bredbånd/fiber til Ibestad kommune 

 Samarbeid med Gratangen og Skånland kommune 

 Møter med Hålogaland Kraft og Bredbåndfylket Troms AS 

 Brev til styret i Bredbåndsfylket om å bygge aksessnett 
 
Boligsituasjonen i kommunen 

 Politisk vedtak om garanti for Ibestad Eiendom AS 

 Brev til Ibestad Eiendom om tiltak for at boliger skal bli gjennomgangsboliger 

 

 

 

 



2.2. Oppvekst  
 

A. Plan og utredningsarbeid vedtatt i budsjett  
 

Videre opplæring i det digitale system Fronter – alle i skolene (løpende) (2011) 

 Kontinuerlig oppdatering. 

 

Videreutvikle det digitale senteret (løpende) (2011) 

 Avventer ferdigstillelse av digitalt rom i kulturhuset. 

 

Videreutdanning/etterutdanning av førskolelærere – regionalt samarbeid (løpende) (2011) 

 Fått midler fra staten. 

 Arbeidet er i gang. 

 Søknad fra styrer om lederutdanning. 

 

Utskifting lærebøker – samordning av lærebokkjøp (løpende) (2011) 

 Ikke aktuelt før til høsten 

 

Oppussingsplan skoler/barnehager (2010) 

 Ikke gjennomført. 

 Tiltak med fundament av gjerde langs elva, Hamnvik barnehage 

 Befaring område langs elv Barnetrinnet 

 

Tilpasse skolenes og barnehagenes katastrofeplan/handlingsplan for ulykke til 

kommuneplanen (2010) 

  

 

Prosjekt foreldreveiledning (2011) 

 Avventer søknad fra helsedirektoratet. 

 Fått noen midler fra fylkesmannen 

 

Beredskapsplan for barn og unge (2011) 

 Ligger til politisk behandling i kommunestyret. 

 Målet nådd 

 

Sjumilssteget – satsingsområde fra Fylkesmannen (rullering) (2011) 

 Kommuneplan skal revideres i løpet av høsthalvåret. 

 Oppvekstleder oppnevnt som kommunekontakt. 

 

Utvikling av mottaksapparatet for bosetting av enslige mindreårige flyktninger (2011) 

 Arbeidet godt i gang. 

 Midlertidige ordninger inntil ”doktorgården” er ferdig restaurert. 

 

Utrede ressursbruken mht spesialundervisning ved ekstern bistand (2011) 

 Arbeidet i gang. 

 Rapport ventes etter sensurfall i juni/juli. 

 

 



B. Andre tiltak i vedtatt budsjett 
 

Drift og daglig tilsyn av Ibestad kulturhus (2011) 

 Saken er til behandling både politisk og administrativt. 

 

Øke bemanningen innafor barnevernet ved tilleggsoppgaver i forbindelse med mottaket for 

mindreårige flyktninger (2011) 

 Fått midler fra fylkesmannen til ½ stilling. 

 Stilling besatt med tiltredelse i mai. 

 

 

C. Politiske/administrative vedtak i budsjettåret 
 

Utrede omstrukturering av barnehagetilbudet i kommunen (2010) 

 Gjort politisk vedtak. 

 Prosessen ang tilrettelegging/samkjøring er startet. 

 Utlysning av pedagogiske ledere gjort. 

 

Utrede ungdomsklubbtilbudet (2010) 

 Saken er klar for behandling i kommunestyret. 

 

Sammenslåing til en barnehage (2011) 

 Saken avsluttet på bakgrunn av kommunestyrets vedtak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. NAV  
 

A. Plan og utredningsarbeid i vedtatt budsjett 
 

Ruspolitisk handlingsplan  

 Ikke påbegynt 

 Ikke formelt avklart at dette er oppgave for NAV 

 

B. Andre tiltak i vedtatt budsjett 
 

Gjennomføring av kvalifikasjonsprogrammet 

 I daglig drift som ordinært tjenestetilbud fra 01.01.00 

 

 

C. Politiske/administrative vedtak i budsjettåret (rådmann) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Helse  
 

A. Plan og utredningsarbeid vedtatt i budsjett  
 

Smittevernplan: 

 Årlig rullering av smittevernplan. 

 

Krise-/beredskapsplan (medvirke):  

 Avd. for helse inngår i slikt planarbeid. 

 

Utskifting av medisinsk utstyr i planperioden: 

 Betalingsterminal, helse og helsestasjon – etter utredning ble det bestemt at vi 

avventer med utvidet drift av betalingsterminal på grunn av tilpassningsproblemer og 

høy kostnad. 

 HMS-tiltak for de ansatte etter vernerunde: - kontorarbeidsplasser - ombygging av 

venterom/skranke 

 

Videre oppfølging av jordmor/helsesøster v/ svangerskap/fødsel: 

 Jordmoravtalen år 2011 – her pågår revurdering før videreføring grunnet redusert 

antall barnefødsler. 

 

Tverrfaglig samarbeid innenfor aktuelle fagområder: 

 Helse deltar ved behov til sykehusmøter/avtaler, NAV, PRO, barnevern, asylmottak. 

 Samarbeid og nye utvidede IT-løsninger knyttet mot ny samhandlingsreformen pågår 

mellom spesialisthelsetjenesten/helse/PRO. 

 

Tilbud til barn og unge med spesielle behov: 

 Lege og helsesøster bistår i økt grad i ansvarsgrupper, søker og henviser til videre 

utredninger. 

 Spesiell oppfølging mot kommunens asylmottak for barn i alderen 15-18 år, fram til 

stenging av mottak 01.06.2011. 

 

Kvalitetssikringsarbeid/nye rutiner i seksjon: 

 Kommuneoverlege har arbeider fortløpende med prosedyrer / rutiner. 

 Psykiatriteamet og kriseteamet ledes av kommuneoverlege. 

 HMS-arbeid: jobbes fortløpende med.  Personalmøter hver 3-4. uke 

  Nye stillingsbeskrivelser foreligger for alle faggrupper 

 Full-elektronisert rekvisisjonsordning er på plass 

 Kommuneoverlege er sykehjemmets tilsynslege for kontinuitet. 

 Helsesøster har foreløpig utvidet sin seksjon med 50 % sykepleier. 

 Helsesøster går sin videreutdanning i perioden høst 2010 – vår 2012 (2 år) 

 Videreføring av tidligere fysioterapiavtale i 20 % kommunal del. 

  

B. Andre tiltak i vedtatt budsjett: 
Budsjettkontroll 

 Budsjettinnsparinger i henhold til oppsatt budsjett for år 2011. 

 

 

 



Legedekning 

 Tilsetting av kommunelege 2 fra og med sommeren 2011. 

 Fra og med 15.08.11 ventes det en turnuslege ifølge melding fra Fylkeslegen da 

rekrutteringsmuligheter finne på Restplasstorget. 

 Betydelig redusert bruk av vikarlege siste del av år 2011 med 16 uker a 15.000,- 

 

 

C. Politiske/administrative vedtak i budsjettåret: 
Personellutvikling 

 Nyårlig utviklingskonferanse med medarbeidersamtaler og hovedtema 

samhandlingsreformen 

 

Bemanning helsestasjon  

 Besparing på vikar lege siden gjør at man disponerer +- 240.000,- for resten av 2011. 

Av disse går det 130 – 140.000,- bemanning 0,5 årsverk helsestasjon 2. halvår 2011. 

 

Ombygging resepsjon legekontoret 

 Ombygging av legekontorets resepsjon med ny avskjermet resepsjonsløsning i 

henhold til de ansattes krav/forslag. Det foreligger et foreløpig kostnadsforslag på ca. 

kr 100.000,- 

 Ikke bevilgning foreløpig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. PRO 
 

A. Plan og utredningsarbeid vedtatt i budsjett 
 

HMS-plan (rullering) (2011) 

 Planrullering skjer først etter vernerunde i slutten av året  

 

Beredskapsplan/beredskapslister (rullering) (2010) 

 Oppdateres årlig pr. 01.04 og 01.10 årlig av PRO-leder 

 

Oppfølging samhandlingsreformen (2011) 

 Mottar fortløpende informasjon. 

 Møte 12.04.11, Harstad, vedrørende start av utvidet IT-samhandling opp mot 

spesialisthelsetjenesten som en påkrevd del av samhandlingen. 

 18.05.11: møte i Tromsø vedr. kommuneproposisjonen og medfinansieringer på helse 

 23.05.11: møte ved Salangen helserehab vedrørende samhandlingsreformen og ulike 

prosjekter 

 Prosjektmidler kan bli krevd fra kommunalt budsjett 2012 

 

Kompetanse/opplæringsplan for helsepersonell (2011) 

 Møte med Fylkesmannen/andre kommuner i juni 2011 for å dyktiggjøre PRO opp mot 

rullering av kommunens eksisterende opplæringsplan på området  

 2011-plan er derfor ikke oppstartet, ut fra nye krav tilknyttet samhandlingsreformen. 

 PRO-leder søker nå Fylkesmannen på ulike økonomiske tilskudd til 

kompetansehevingen, med tidsfrister april 2011. 

 PRO-leder rapporterer i april 2011 for bruk av 2010-midler fra Fylkesmannen  

 

Demensplan (2011) 

 Ikke oppstartet. Faglige krav om slik plan vil komme fra Helsetilsynet i år 2011. 

 

Bemanningsplan (2011) 

 Det foreligger årlige korrigeringer på bemanningsplan, etter vedtatt budsjett i 

desember 2010, d.v.s. bemanning pr. januar 2011. Jfr. grunnbemanning brukt i de 

ulike turnuser + tilleggsbemanning. 

 Personalavdelingen og PRO gjennomfører årlig ajourføring/kontroller.  

 

 

B. Andre tiltak i vedtatt budsjett 
 

Nytt hjelpemiddellager i sykehjemmet (2011) 

 Avsluttet/etablert  

 

Endrede garderobeforhold og tøylager for personaltøy i sykehjemmet (2011) 

 Avsluttet/etablert pr. 01.05.2011. 

 

Gjennomgang av driftstilpasning av aktivitørstilling, sykehjemmet (2011) 

 Prosessen er startet, det er avholdt 2 møter. 

 Avklaring innen 01.06.11 



 

Utvidet bruk av Notus turnusprogram/lønnsystem / Notus portal (2011) 

 Det utprøves og kjøres nå elektroniske timelister og avviksrapporter for lønn 

 Opplæring og igangsetting av Notus Portal til vakttilkallinger og registreringer innen 

01.09.11. 

 

C. Politiske/administrative vedtak i budsjettåret 
  

Inndragning av 2 sykehjemsplasser og 1,5 årsverk på bemanning, Ibestad sykehjem pr. 

01.01.11: 

 Ikke vært medisinsk og faglig mulig å realisere pr. dags dato 

 Fortløpende info. hver 14. dag til administrasjon/politikere om pasientbelegg. 

 Bruker tilleggs-personalressurser inntil 1,5 årsverk 

 

Brev til politikerne 15.03.2011 fra verneombud/tillitsvalgte 

 Med utgangspunkt i de forhold som ble tatt opp har rådmann, personalsjef og PRO-

leder fulgt opp saken.  

 Det jobbes med saken for å kartlegge faktaopplysninger, PRO-leder har hatt møte med 

brevskriverne vedrørende brevets innhold og fått dette avkortet til 4 hovedpunkter. 

 Det har vært avholdt til sammen 3 møter med administrasjonen: med deltakelse av 

avdelingslederne, verneombud, tillitsvalgte, verneombud, hovedverneombud og 

sykehjemsansatte. 

 Det ble gitt informasjon til Ibestad formannskap fra administrasjonen senest 06.04.11 

og vil bli gitt fortløpende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. PNU  
 

A. Plan og utredningsarbeid vedtatt i budsjett 
 

Ferdigstille beredskapsplan (2009) 

 Oppstartet og skal videre bearbeides snarest 

 

Gårdskartlegging (startet i 2009, vil gå over to / tre år) 

 Mål delvis nådd 

 Utsending av gårdskartene til den enkelte eier i løpet av juni 2011 

 

Tilstandsrapport på kommunale veger (2009) 

 Mål delvis nådd 

 Rapport ferdig til 01.06.11 

 

Tilstandsrapport på kommunale bygg inkl. HMS (2009) 

 Mål delvis nådd 

 

Landbruksplan for Ibestad kommune, politisk avklaring (2010) 

 Mål delvis nådd. Bearbeides sammen med arealplanen 

 Forslag til arealplan behandlet i formannskapet. 

 

Boligsosial handlingsplan (2010) 

  

 

Energi og klimaplan (2010) - oppstartet og skal sluttføres i 2011 

 Planlagt ferdig til 01.08.11.  Ekstern konsulent engasjert.  

 

Reguleringsplan for miljøstasjon (2010) - sluttbehandles i 2011 

 Behandlet i formannskapet 06.04.11 

 Utlagt til offentlig ettersyn til i tiden 18.04 – 30.05.11 

 

 

Prosjekt vedr. innføring av elektronisk byggesøknader (2010) 

  

 

Gjennomgang/opplæring vedr skjenkeløyve og behandling av søknader (2010) 

 Mål nådd 

 

Arealplanarbeid (2010) - kartgrunnlag for arealplanen, digitalt kartverk. 

 Første utgave ferdig 15.04.11 

 

Nytt gebyrregulativ for vann og avløp, oppgraderes i hht selvkostprinsipp (2010) 

  

 

Avgift for bruk av kommunale havner (2010) 

  

 

 



Reguleringsplan for boligfelt Sørrollnes (2010), sluttbehandles i 2011 

 Behandlet i formannskapet 06.04.11 

 Skal utlegges til offentlig ettersyn. 

 

Status for veger som vedlikeholdes av kommunen/overføre vedlikeholdsansvar til private 

(2010) 

  

 

Revisjon av sentrumsplan for Hamnvik – oppstart (2011) 

 Startet internt på kontoret. 

 

Hovedplan avløp – oppstart (2011) 

  

 

Revisjon av HMS for seksjonen (2011) 

  

 

Gjennomgang organisering brannvern (2011) 

 Oppstartet 

 

Avslutte ”Ibestadfjæra” deponi (2011) 

 Anleggsarbeidene avsluttet i 2011.04.13  

 Tilleggsmasser fra Breivoll høsten 2010 skal planeres innen 20.06.11 

 

B. Andre tiltak i vedtatt budsjett 

 
Reguleringsplan for Engenes 

 Oppstartet. 

 Første utgave ferdig ca 01.06.11 

 

 

Nedbemanning FDV-avdelinga  

 Oppstartet. Noen mindre detaljer gjenstår 

 

Driftsavtale med Ibestad Eiendom 

 Avtale inngått. 

Oppfølging/framdrift investeringsprosjekter: 

Ibestad kulturhus - ombygging/rehabilitering 

 Mål oppnådd 

 

Fortau Hamnvik - planlegging/grunnerverv  

 Reguleringsplan godkjent. 

 Kjøpeavtale inngått med Statsskog 

 Grunnerverv andre tomteeiere er startet  

 

Årsand boligfelt – opparbeidelse 

 Mål oppnådd 

. 



Ibestad samfunnshus – renovering av maskinrom svømmehall 

 Skisseprosjekt utarbeidet inkl kostnadsestimat. 

 Tekniske løsninger og omfang er avklart.  

 

Kommunale veier 

 Forprosjekt er under utarbeidelse 

 Statusrapport ferdig til 01.06.11 

 

Ny bil til plan, næring og utvikling 

 Bil innkjøpt 

 

Rehabilitering kommunale bygg 

 Delvis oppstartet mht vedlikeholdsplan for 2011. 

 

Gatelys – strømbesparende tiltak 

 Behandlet i formannskapet. 

 Tilbudspapirer er under utarbeidelse.  

 Skal sluttbehandles i kommunestyret 

  

Ytre Andørja Vannverk – vannbehandlingsanlegg 

 Tilbudsdokumenter er under utarbeidelse.  

 Klar for utsending for tilbudskonkurranse ca 25.05.11. 

 

Brann-/tyverialarm i kirkene (bistå fellesrådet i anskaffelsen) 

 Ikke oppstartet 

 

 

Lager/garasje for FDV-avdelinga 

 Er under behandling 

 

 

C. Politiske/administrative vedtak i budsjettåret 
 

Kongebesøket. Forberedende arbeider. 

 Flytebrygge avtalt med Skog og Breivoll båtforening. 

 Div arbeid i sentrum igangsatt 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



3. Kommuneproposisjonen 2012/Rev. 
Nasjonalbudsjett 

 

Regjeringa la fram Kommuneproposisjon (KP) og Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) i mai.  

 

Det følgende er et redigert sammendrag av fylkesmannen i Troms sin informasjon til 

kommunene: 

 

Utsikt for 2011 

Samlet sett er kommunesektorens inntektsramme i 2011 nedjustert med om lag 0,6 mrd. 

kroner. Denne nedjusteringen videreføres til 2012. Det betyr at veksten fra 2011 til 2012 

regnes fra det nedjusterte nivået for 2011 (”RNB-nivå 2011”). 

Økonomisk opplegg 2012 
Hovedtrekk for kommunesektoren (kommuner og fylkeskommuner):  

 

• Vekst i samlede inntekter mellom 5 og 6 mrd. kr 

• Vekst i frie inntekter mellom 3¾ og 4¼ mrd. kr 

• Samhandlingsreformen – om lag 5 mrd. kr overføres til kommunene 

 

I kommuneproposisjonen varsles det en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 

2012 på mellom 5 og 6 mrd. kr.  Av veksten i samlede inntekter vil mellom 3,75 og 4,25 mrd. 

kr være frie inntekter. Veksten i frie inntekter må i første rekke ses i sammenheng med 

kommunesektorens merutgifter knyttet til befolkningsutviklingen. 

 

 

I statsbudsjettet for 2012 vil regjeringen komme tilbake med en nærmere konkretisering av 

inntektsrammene for 2012. 

 

Vekst i frie inntekter 2012 – kommunesektoren mellom 3¾ og 4¼ mrd. kr. 

Pensjonskostnadene forventes å øke noe sterkere enn den generelle lønnsveksten fremover. 

Disse merkostnadene må dekkes av veksten i frie inntekter. 

  

Skjønnsrammen for 2012 er varslet som en nominell videreføring av 2011-rammen.  

Fylkesmannen minner om sitt utgangspunkt om at skjønnsmidler er i hovedsak ingen 

påregnelig inntekt for kommunene, og det bør utvises stor forsiktighet i budsjetteringen. De 

tildeles på fritt grunnlag hvert enkelt år, og det er stadig flere forhold som kan/skal vurderes 

kompensert. 

 

Eldreomsorg - demente 

Regjeringen har som mål å innføre lovfestet plikt for kommunene til å tilby dagtilbud til 

demente, når tilbudet er bygget ut. Målsetningen i Demensplan 2015 er at alle kommuner skal 

ha et slikt tilbud innen 2015. For å stimulere til utbygging av dagaktivitetstilbud, foreslås det å 

opprette et nytt øremerket tilskudd. Det gis rom for at 5 000 demente i 2012 kan gis et tilbud 

om dagaktivitet deler av uken.  Årsverkene finansieres gjennom veksten i de frie inntektene, 

og det er lagt opp til at disse ses i sammenheng med regjeringens mål om 12 000 nye årsverk i 

omsorgssektoren fram til 2015. Helse- og omsorgsdepartementet vil komme tilbake med 

forslag om utforming av tilskuddet i statsbudsjettet for 2012.  

 



Nytt valgfag i ungdomsskolen 

Det er varslet i ungdomsskolemeldingen - Meld. St. nr 22 (2010 – 2011) Motivasjon – 

Mestring – Muligheter – at det tas sikte på å innføre 1,5 time valgfag per årstrinn i 

ungdomsskolen. Det skal være rom for lokale tilpasninger, og valgfagene skal ha mål for 

elevenes kompetanse. Valgfag innføres for 8. trinn fra høsten 2012. Det tas sikte på å utvide 

tilbudet til 9. trinn fra høsten 2013 og til 10. trinn fra høsten 2014. Totalkostnaden vil bli i 

overkant av 470 mill. kroner. Midlene til finansiering av innføringen på 8. trinn vil bli lagt inn 

med 5/12-effekt i rammetilskuddet for 2012. 

 

Selvkost 

Økt fokus på størrelsen på forskjellige typer kommunale gebyrer. Undersøkelser fra 

Forbrukerrådet og Huseiernes Landsforbund viser at gebyrene varierer og at informasjonen 

om gebyrer er mangelfulle. Årsakene til at gebyrene varierer kan være flere. Kostnadene til 

kommunene ved å yte visse typer tjenester kan variere som følge av geografi, topografi, 

befolkning og sakers kompleksitet og omfang. Det stilles også spørsmål ved lovligheten av 

enkelte gebyrer. Kommunal- og regionaldepartementet har satt ut et FOU-oppdrag som skal 

kartlegge praktiseringen av selvkostprinsippet for (1) VAR-sektoren (vann, avløp, 

renovasjon), (2) byggesaksbehandling og (3) skolefritidsordningen.  

 

Kartleggingen skal baseres på undersøkelser som er foretatt av kommunerevisjonene, 

lovlighetskontroller foretatt av fylkesmennene og klager til Sivilombudsmannen.  

Fristen for levering av oppdraget er satt til medio august.  

 

Samhandlingsreformen 

Regjeringas opplegg for samhandlingsreformen ble presentert sammen med Revidert 

Nasjonalbudsjett.  

 

Samhandlingsreformen fra 2012 innebærer omfattende overføring av oppgaver til 

kommunene. I 2012 flyttes om lag 5 mrd. kroner fra helseforetakene til kommunene. Disse 

midlene er ikke en del av den varslede inntektsveksten til kommunene. 

 

Regjeringen la før påske fram følgende for Stortinget: 

• Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

• Ny folkehelselov 

• Nasjonal helse- og omsorgsplan 

 

Til sammen konkretiserer disse samhandlingsreformen. Reformen vil tre i kraft fra 1. januar 

2012, men fases inn over flere år. Målet er bedre samhandling, bedre folkehelse og bedre 

tilbud til pasientene.  

 

Alle kommuner må fra januar 2012 ha samarbeidsavtale med RHFene (regionale 

helseforetak).  Det vil utarbeides egne kriterier som skal tas inn i disse avtalene. 

Regjeringen vil jobbe videre med innføring av elektronisk samhandling. Det kan i forskrift 

stilles krav om at dokumentasjon og kommunikasjon av helseopplysninger skal skje 

elektronisk.   

 

Det foreslås ny plikt for kommunene til å tilby døgnopphold for personer med behov for 

øyeblikkelig hjelp fra 2016. Dette kan f. eks gjelde eldre som må observeres over natta uten at 

dette er planlagt.  Kommuner og regionale helseforetak skal samarbeide om å bygge opp dette 

de neste årene.  Kommunene vil i tillegg få økt sektorovergripende ansvar for folkehelse og 



forebygging.  Kommunen skal ha oversikt over lokale helseutfordringer, og iverksette 

nødvendige tiltak for å møte disse. Finansieringsordningene er også et viktig virkemiddel i 

samhandlingsreformen: det vil bli gjort finansielle grep som gjør at det vil lønne seg å satse på 

helse – det vil lønne seg for kommunene, for samfunnet – og ikke minst for pasientene. 

 

Kommunene får 20 % medfinansieringsansvar for medisinsk behandling i sykehusene. Og vil 

få 4,2 mrd kroner overført for å finansiere dette (endelig priskorrigert tall vil komme i 

statsbudsjettet).  Unntaket er kostnadskrevende kirurgi og barnefødsler. Det settes i tillegg et 

tak (30 000 kr) for enkeltopphold. 

 

Betalingsansvar for utskrivingsklare pasienter vil gjelde alle kommuner fra 1. januar 2012.  

Satsen blir 4000 kr per døgn per pasient. Totalt vil kommunene få overført 560 millioner til 

dette formålet. (De siste årene har det vært snakk om 140 000 liggedøgn årlig) 

Døgnopphold til pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp vil tre i kraft i 2016.  

Regjeringen ønsker en gradvis oppbygging av tjenesten, for å sikre at kommunene får tid til å 

bygge opp tjenesten, uten at sykehusene bygger ned for tidlig. Driftsutgiftene under 

oppbyggingsperioden vil derfor bli finansiert ved:  

 

• 50 % tilskudd fra RHF (regionale helseforetak) 

• 50 % øremerket tilskudd etter søknad (nærmere kriterier i statsbudsjettet) 

 

Fra 2016 vil driftsutgiftene totalt være på ca 1 mrd kroner.  

 

Midlene til kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasienter overføres til kommunene 

over rammetilskuddet, og fordeles etter en egen delkostnadsnøkkel. Delkostnadsnøkkelen er 

basert på statistiske analyser og brukerstatistikk. 

 

Analysene viser at en høy andel eldre trekker i retning av høyere utgifter til 

spesialisthelsetjenesten.  Selv om en rekke studier viser at det er en sammenheng mellom 

sosioøkonomiske variabler og utgifter til spesialisthelsetjenesten på individnivå, finner vi ikke 

igjen slike sammenhenger i våre analyser av forskjeller i utgifter til spesialisthelsetjenesten 

mellom kommuner. 

 

Forslaget til kostnadsnøkkel består derfor av alderskriterier, som er vektet sammen med 

bakgrunn i hvor stor andel av de samlede kostnadene som kan knyttes til den enkelte 

aldersgruppe.  

 

Kostnadsvektene kan bli justert noe i statsbudsjettet ved at det brukes oppdaterte kostnadstall. 

Som følge av dette vil det også kunne komme mindre tekniske justeringer i samlet 

kostnadsnøkkel. 

 

Midlene til utskrivingsklare pasienter fordeles etter den samme kostnadsnøkkelen som 

kommunal medfinansiering. 

 

Det vil i en overgangsperiode bli gitt en kompensasjon til kommuner som får høyere 

kostnader enn det fordelingen etter kostnadsnøkkelen fanger opp. 

 

Kompensasjonen vil i 2012 bli gitt innenfor veksten i de frie inntektene. Regjeringen vil i 

statsbudsjettet komme nærmere tilbake til nivå og innretning på kompensasjonen. 

 



Rådmannens kommentarer 

Som jeg skrev i budsjettkommentarene til budsjettet for 2011 taper Ibestad kommune stort på 

endringene i rammeoverføringen fra 2012. Dette bekreftes gjennom kommuneproposisjonen 

der Ibestad kommune ikke får vekst i frie inntekter fra 2011 til 2012. Gjennomsnittlig vekst 

for Troms-kommunene er 1,5 %. Dette vil klart bli en utfordring når 2012 budsjettet skal 

utarbeides.  

 

Til å dekke kommunens kostnader med samhandlingsreformen får Ibestad kommune ca 2 

mill. kr som skal dekke 20 % av sykehuskostnader som medfinansiering for pasienter fra 

Ibestad (medisinsk behandling) og kostnader med å ta i mot utskrivingsklare pasienter fra dag 

1. Samhandlingsmidlene fordeles till kommunene etter en kostnadsindeks der høy alder blant 

kommunens innbyggere teller mest. Ibestad kommune får et meget høyt tilskudd pr innbygger 

– faktisk høyest i landet.  

 

På kort sikt kan kommunene gjøre lite med sykehusinnleggelser. Det styres i stor grad av 

innbyggernes helsesituasjon og fastlegenes praksis med henvisning til spesialisthelsetjenesten. 

På sikt vil et godt folkehelsearbeid kunne påvirke sykehusinnleggelser. Folkehelsearbeidet i 

Ibestad kommune må derfor prioriteres langt sterkere framover enn hittil. Rådmannen vil 

allerede nå ta initiativ for å stryke helseseksjon der folkehelsearbeidet skal forankres. Men 

folkehelsearbeid vil være særdeles sektorovergripende og en sektor vil ikke alene ha ansvaret. 

Ibestad kommune er med i et prosjekt i regi av Troms fylke – Trygt og tilgjengelig - der det er 

utarbeidet en handlingsplan for skadeforebygging, sikkerhet og universell utforming. 

Rådmannen vil legge handlingsplanen fram til politisk behandling i neste kommunestyremøte. 

En slik handlingsplan vil være et godt redskap i kommunens langsiktige satsning på 

samhandlingsreformen. Det er ikke til å legge skjul på at det er stor usikkerhet omkring de 

økonomiske realiteter omkring medfinansieringen. Vi kjenner kompensasjonen, men ikke 

kostnadene. 

 

Når det gjelder å ta i mot utskrivingsklare pasienter, så kan kommunen på kort sikt legge til 

rette for å unngå døgnbot på 4.000 kr. I 2010 hadde Ibestad 8 pasienter som lå 43 døgn på 

sykehus etter at de var ferdigbehandlet. Det er et relativt lavt tall, men ville ha kostet over 

160.000 kroner med ordningen som inntrer fra 2012. Det er derfor viktig at vi klarer å ha en 

reserve slik at vi kan ta i mot pasientene når de er ferdigbehandlet på sykehuset. Det er 

antydet at sykehusene vil legge opp til å skrive ut pasienter enda tidligere enn før når 

samhandlingsreformen starter. Vi kan få en slik reserve gjennom å redusere antall beboere på 

sykehjemmet til 34 som er vedtatt. Målet må derfor være å klare det i løpet av 2011 slik at vi 

har en reservekapasitet fra 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Status og tiltak 
 
Situasjonen for 2011 framgår av budsjettkontrollen i kap 1 og utsiktene for 2012 framgår av 

kap. 3.  

 

Endringene i kostnadsnøkkelen i inntektssystemet (rammeoverføring) med unntak av 

reduksjon av skattene sin andel av kommunenes inntekter, taper Ibestad kommune på. 

Ibestad kommune er den kommunen i landet som taper mest på endringsforslaget. 

Tapet utgjør ca 3,1 mil. kr gradvis fra 2012. Dette ser vi allerede i 

Kommuneproposisjonen 2012 der Ibestad kommer ut ned 0 vekst i 2012.  

 

Rammeoverføringen skal bidra til en utjevning av kommunenes inntekter gjennom en 

komplisert og omfattende beregning av utgiftsbehov i den enkelte kommune. Den viktigste 

faktor er kommunenes befolkning og befolkningssammensetning. Befolkningsendringer - 

både demografiske endringer (endringer mellom aldersgruppene) og endringer i forhold til 

befolkningsutviklingen i landet for øvrig - har stor betydning for størrelsen på 

rammeoverføringen. Rammeoverføringen baseres delvis på folketall pr 01.07. i året før 

budsjettåret og 01.01. i budsjettåret.  

 

Det er de siste år iverksatt en rekke tiltak for å redusere utgiftene/øke inntektene. Oversiktene 

over tiltak som ikke en gjennomført blir stadig kortere og ser slik ut: 

 

 Leieinntekter kommunale havner 

 Drift og vedlikehold gatelys (til politisk behandling) 

 Anbud drift IKT (ny leverandør fra 2. halvår 2011) 

 Brannvaktordning 

 Avhending av kommunale bygg 

 Leieavtaler kommunale bygg (under arbeid) 

 Kommunaltekniske gebyrer 

 Status for veger som vedlikeholds av kommunen – overføre vedlikeholdsansvaret til 

private 

 Kontinuerlig bemanningsvurdering  

 Nye innkjøpsavtaler 

 

De fleste tiltak vil ikke gi de store effekter, men samlet kan de gi en positiv effekt. Mange av 

tiltakene er ganske tidkrevende og utrede og gjennomføre. Da arbeidet må gjøres i tillegg til 

de løpende oppgaver har det tatt lengre tid enn forventet og ønskelig å gjennomføre tiltakene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Seksjonenes prioriterte tiltak 
 

Tiltakene er del mellom drift og investering. 

De foreslåtte tiltak er kun seksjonenes forslag ti prioritert rekkefølge. Det er ikke foretatt 

prioritering mellom seksjonene. Forslagene vil danne grunnlag for rådmannens 

budsjettforslag og vil også være et viktig grunnlag for politisk prioritering.  

 

 

Rådmannen/stab

Drift Årlig driftskostnad Investering

Tilsette "fast vikar" i 100% stilling 300 000                         

Tilsette "IKT-konsulent" i 50 % stilling 300 000                         

Vedlikehold/rehabilitering rådhsuet (estimat) 1000000

Oppvekst

Bærbar PC til alle lærere i grunnskolen 150 000                        

Miksebord kulturhuset 40 000                          

Mikrofoner til kulturhuset 15 000                          

Overgang nytt datasystem bibliotek 15 000                          

Oppgradering lekeområde Hamnvik barnehage - solseil 100 000                        

Endring av kjøkken Hamnvik barnehage 30 000                          

Utvendig maling Hamnvik barnehage 30 000                          

Helse

Oppgradering av akuttmedisinsk utstyr 500 000                        

Oppgradering av labratorieutstyr 100 000                        

Utbygging av venterom 150 000                        

Utstyr helsestasjon 100 000                        

Kurs/utvklinskonferanse årlig 35 000                            

50% årsverk samhandlingsreformen - folkehelsearbeid 250 000                         

PRO

2 årsverk sykepleiere til sykehjemmet - samhandlingsreformen 1 000 000                      

2 nye helsefagarbeiderårsverk - 1,5 PRO/0,5 kjøkken 850 000                         

Nedstrømsaggregat 100 000                        

Oppgradering av hjelpemiddellager inkl. 2 mobillifter 140 000                        

Oppgradering inventar/utstyr sykehjemmet 100 000                        

Utbedring av fellesareal i PU-tjenesten 80 000                          

Carport for 5 biler til PRO 250 000                        

Forskjønnelse uteareal sykehjem/helsesenter 100 000                        

PNU

Nye brannbiler 4 000 000                    

Nytt sambandsutstyr brannvesenet 200 000                        

Driftsovervåkingsanlegg  alle kommunale bygg  500 000                        

Sprinkelanlegg samfunnshuset. ( ihht brannplan)                   1 000 000                    

 

 



6. KOMMUNAL PLANSTRATEGI – 
UTFORDRINGSDOKUMENT 

 

Den nye plan og bygningsloven sier følgende: 

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter 

konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør 

omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, 

herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en 

vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.  

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra 

statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til 

bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til 

vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets 

behandling.  

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller 

deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. 

Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid 

med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller 

oppheves.  

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være 

del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11.  

 

Om kommuneplanens samfunnsdel: 

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og 

strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den 

bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i 

kommunen.  

Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og 

virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål 

og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre 

offentlige organer og private.  

Kommunedelplaner for temaer eller virksomhetsområder skal ha en handlingsdel som 

angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen 

skal revideres årlig.  

 

Som det framgår av lovteksten skal kommunen i løpet av 2012 vedta en kommunal 

planstrategi. Kommunen skal a stilling til om gjeldende kommunalplan eller deler av denne 

skal revideres. Dette ”slipper” vi da vi ikke har noe vedtatt kommuneplan. Det står videre i 

plan- og bygningsloven at kommunene skal ha en samlet kommunalplan som omfatter en 

samfunnsdel med en handlingsdel og arealdelen. Forhåpentligvis vil vi ha en ferdig arealdel 

til kommuneplanen i 2012.  

 

Bestemmelsene i plan- og bygningsloven om planstrategi og kommuneplan er nye og det er 

derfor en viss usikkerhet om hvordan både prosess og utforming skal være. Loven gir 

kommunene stort handlingsrom til å løse oppgaven med å lage en planstrategi. KS har laget et 



”inspirasjonshefte” om kommunale planstrategier og vil framheve tre muligheter som 

planstrategien gir kommunene: 

 Rom for å gjøre strategiske veivalg for ønsket utvikling 

 Videreutvikling av et godt lokaldemokrati 

 Anledning til å foreta en samlet vurdering av planbehov i valgperioden. 

 

Etter rådmannens mening er de valg som skal tas i en planstrategi og i kommuneplanenes 

samfunnsdel helt vitale for de valg som skal gjøres for utvikling av Ibestadsamfunnet.  

 

Det kan derfor være grunn til å starte en prosess nå. Økonomimeldinga, som skal både skal se 

på utviklinga hittil i 2011, resten av 2011 og årene framover, vil være et egnet dokument for å 

starte denne prosessen. Noen kommuner har startet prosessen med at rådmannen har 

utarbeidet et utfordringsdokument som skal være grunnlag for det videre arbeid med en 

planstrategi. Utfordringsdokumentet kan være grunnlag for partienes valgprogram for den 

kommende perioden. Det er mulig dette er for sent, men det er likevel nødvendig å ta stilling 

til hvordan Ibestadsamfunnet skal utvikle seg. I planstrategien må kommunen være villig til å 

prioritere. Vi kommer ikke videre uten å gjøre noen strategiske og vanskelige valg. Vi kan 

ikke si ja tak begge deler, da vil andre prioritere for oss. Vi vil på grunn av de økonomiske 

realiteter som kommunen står ovenfor med nedgang i inntektene blant annet som følge av 

endring i rammeoverføringen, måtte foreta prioriteringer både innenfor sektorene og mellom 

sektorene. Det er derfor min plikt som rådmann å få dette fram. 

 

Utfordringsdokument 

Jeg har i det følgende tatt med de mest aktuelle utviklingsområder som vi må ta stilling til i en 

kommeplanstrategi. Jeg har tatt med noen overskrifter og i kursiv noen momenter jeg mener 

er viktig å ta stilling til. 

 

Uten at det er politisk vedtatt, anser jeg at det overordnede mål for Ibestad kommune vil være 

å opprettholde folketallet på over 1400 innbyggere (1416 pr 01.04.2011) i perioden 2012-

2015.  For å oppnå målet må det være et flytteoverskudd da befolkningssammensetningen 

gjør at vi vil få et fødselsunderskudd. 

 

Arbeidsplasser 

Rådmannens kommentarer 

Forenklet har vi tre typer arbeidsplasser: 

 Arbeidsplasser i egen kommune 

 Dagpendlerarbeidsplasser i andre kommuner 

 Arbeidsplasser som tillater langturnus eks. Nordsjøarbeid, sjøfart. 

 

Det vil ikke være mulig å skape stor variasjon av arbeidsplasser i en liten kommune. Derfor 

må vi legge til rette for at de som vil kan bo i Ibestad, og dagpendle til en arbeidsplass 

utenfor kommunen. Da vi må prioritere tiltak som legger til rette for det. Det er i realiteten 3 

muligheter til dagpendling: 

 Mot sør til Harstad 

 Mot nord til Sjøvegan/Salangen 

 Med hurtigbåt 

 

 Det valg vi gjør vil medføre en kommunikasjonsprioritering.  

 Vi bruker omtrent ikke ressurser i direkte markedsføring av kommunen.  Bør vi bruke 

ressurser til å legge til rette for og markedsføre kommunen som stedsuavhengig arbeidsplass? 



Bør vi sette av midler til mer offensiv markedsføring av kommunen? 

 

Stedsutvikling 

Rådmannens kommentarer 

Skal vi satse på et kommunesenter og hva vil det innebære av prioriteringer eller skal vi spre 

ressursene på flere senter? 

 

Boligbygging 

Rådmannens kommentarer 

Vi har en ordning med tilskudd både til nybygging og rehabilitering av eldre bygg. Er 

ordninga god nok (det har ikke kommet søknader etter at ordninga ble vedtatt)? Tilskuddet 

kan vurderes i lys av at tilflytting av en familie på 4 (to voksne barn i skole og 

barnehagealder) vil gi en årlig økt rammeoverføring på ca 100.000 kroner.  

Skal vi tilrettelegge kommunale tomter flere steder i kommunen eks. gjennom opparbeidelse 

av tomtefelt?  

Skal vi være restriktiv med boligbygging i områder som medfører økte utgifter for kommunen 

i form av omsorgstjenester eller skoleskyss? 

 

Samferdsel 

Dette må blant annet sees i sammenheng med dagpendlerarbeidsplasser i andre kommuner. 

 

 Rådmannens kommentarer: 

 Prioritering utbedring fv. 848? Kan vi forvente at hele strekninga fra Fornes til 

Sørrollnes blir utbedret?  

Bør vi velge hvilken strekning vi vil prioritere? Hovedprioriteringen kan være: 

 Hamnvik – Sørrollnes 

 Hamnvik - Fornes 

 

Bør det arbeides tverrpolitisk for å få regelmessige/signalanløp Engenes på alle turer? 

Andre hurtigbåtruter? 

     

Kommunale veier 

Rådmannens kommentarer: 

Skal kommunen fortsette med å ha et vedlikeholdsansvar for de samme veier som i dag? 

Skal vi prioritere noen veier høyere? 

 

Skole 

Rådmannens kommentarer 

Hvilken skolestruktur skal kommune ha i framtida?  

Skal vi ha skole i et eller flere bygg?  

Skal vi bygge om/modernisere skolebygg? 

 

Pleie og omsorg/samhandlingsreformen 

Rådmannens kommentarer 

Pleie og omsorg kan ha en trappeform der omsorgen gradvis økes. 

 Hjemmebasert omsorg 

 Omsorgsboliger 

 Bokollektiv med heldøgns bemanning 

 Sykehjem 

Skal vi prioritere som hittil eller skal vi omprioritere? 



 

Samhandlingsreformen medfører forebygging, hvordan skal vi prioritere forebygging? 

 

Interkommunalt samarbeid 

Rådmannens kommentarer 

Hvilke områder kan være aktuelle? Der vi ikke klarer å gi et tilbud i form av kvalitet på 

tjenesten eks. som følge av at det kan være vanskelig å rekruttere kvalifisert personell og eller 

på grunn av at tjenesten krever et større fagmiljø?  

Hvem skal vi samarbeide med? 

 

Turisme 

Rådmannens kommentarer 

Skal kommunen bidra til å utvikle turismen i kommunen, eller skal vi overlate det til 

aktørene? 

 


