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1 Innledning 
De viktigste rammer for kommunens budsjett legges gjennom statsbudsjettet. Kommunens 

arbeid med budsjettet startet da forslag til statsbudsjett kom i oktober. Rådmannen har 

sammen med seksjonslederne utarbeidet budsjettforslaget som nå fremmes. Seksjonslederne 

har arbeidet med budsjettet med sine medarbeidere.  

 

Rådmannen vil ikke legge skjul på at det har vært en betydelig utfordring å klare å utarbeide 

et realistisk budsjett i balanse.   

 

Driftsregnskapet for 2010 gikk regnskapsmessig i balanse.  Det framgår av årsrapporten at det 

reelle regnskapsresultatet er et underskudd er på 2,5 mill. kr.. Sitasjonen blir enda verre når 

kommunen skyver foran seg et positivt premieavvik på pensjon på 5,4 mill. kr.  

Rådmannen har lagt inn en del forutsetninger og tiltak som må gjennomføres for at driften i 

2011 skal gå i balanse. Kommunestyret har vedtatt både å innføre eiendomsskatt og å legge 

ned en skole. Dette vil få positive effekter for budsjett – delvis fra 2012 og full effekt fra 

2013.   

 

Rådmannen har ved flere anledninger påpekt at det bør være med konkrete mål for 

kommunens virksomhet i budsjettet slik at årsresultatet kan måles også mot andre verdier enn 

økonomi. Rådmannen har startet en prosess som skal føre til utarbeiding av mål som skal 

behandles i formannskapet. Framdriften har ikke vært som forventet, men høsten 2011 vil de 

første bruker- og medarbeiderundersøkelser bli gjennomført innen omsorgssektoren. Disse vil 

kunne danne grunnlag for å sette mål.   

 

Det ser ut som om befolkningsnedgangen er stoppet. I 2010 økte folketallet med 11 

innbyggere. Siden kommunesammenslåinga i 1964 har folketallet bare økt 3 ganger før og 

fjorårets økning er den største. I første halvdel av 2011 gikk folketallet litt ned – da ble vi 3 

færre innbyggere.   

 

Det skjer også en positiv utvikling i næringslivet, med både investeringer og nyetableringer. 

Det oppføres og restaureres mange fritidsboliger og bolighus. Kommunen har gjennomført 

mange til dels store investeringsprosjekter i 2011 – selv om flere prosjekt ikke hadde den 

framdrift som vi hadde forventet. Nytt kulturhus sto ferdig i 2011 – riktig nok både dyrere og 

noe senere enn forutsatt, men det er blitt et kjempeflott lokale som alle brukere skryter av. Nå 

gjenstår det å sørge for at vi får en god og forsvarlig drift av huset.  Arbeidet med utbedring 

av fv. 848 mellom Hamnvik og Sørrollnes hadde vi forventet skulle starte i 2011, men Statens 

vegvesens planlegging har tatt lengre tid enn vi hadde forventet og ønsket.  Det kommer 

forhåpentligvis ny ferge fra 2013 uten at vi vet hvilken kapasitet og fart den vil ha. 

Kommunen - i samarbeid med fylkeskommunen - satser sterkt på næringsutvikling både 

gjennom betydelig personellressurser og tilskudd. Etter at asylmottaket dessverre ble lagt ned 

har kommunen etablert et bofelleskap for enslige mindreårige flyktninger som har gitt vel 12 

årsverk med 14 ansatte. Vi kjenner til at interessentene som har rettigheter til malmen i 

Kråkrøfjellene arbeider med å finansiere forprosjektet til mange 10-talls millioner kroner. 

Marmorforekomstene på Breivoll er undersøkt av NGU og vi får rapport snart.   
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2 Forutsetninger på nasjonalt nivå 

Statsbudsjett 2011  

Regjeringen legger opp til realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2012 på 5,5 

mrd. kr.  Av veksten i samlede inntekter er 1,6 mrd. kr frie inntekter. De frie inntektene skal 

blant annet dekke: 

 

 Befolkningsendringer   

 Pris og lønnsøkning 

 Endring i pensjonskostnader 

 Renteendringer 

 

Regjeringen foreslår økte bevilgninger på følgende områder: 

 

 Nye heldøgns omsorgsplasser 

 Innføring av 1,5 time valgfag for 8. trinn 

 Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg (fortsettelse av tidligere ordning) 

 Videreføring av maksimalpris foreldrebetaling barnehage 

 Omlegging av kontantstøtten 

 Økt øremerket tilskudd til barnevernet 

 

Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter i 2011 legges det til grunn en pris- 

og lønnsvekst i kommunal sektor på 3,25 %. Dette bygger bl.a. på et lønnsvekstanslag på 4 

pst. i 2011 og en forventet prisvekst på 1,8 %.  

Skatteinntekter 

Budsjettert beløp for skatt på formue og inntekt (skatteanslag) må sees i sammenheng med 

rammeoverføringen, ettersom endring av skatteanslag vil gi en nesten tilsvarende endring av 

rammeoverføringen. 

Skatt på formue og inntekt 

Regjeringen foreslår at den kommunale skattøren for personlige skattytere settes til 11,6 % i 

2012. Det er en økning på 0,3 prosentpoeng fra 2011. Skattøren er tilpasset forutsetningen om 

at skattenes andel av de samlede inntektene for kommunene skal utgjøre 40 %.  Skatt og 

rammeoverføring er basert på beregninger av Kommunenes Sentralforbund (KS).   

 

Rammeoverføring 
Den nominelle veksten i frie inntekter skal dekke kompensasjon for prisvekst (3,25 %) samt 

eventuelle “friske penger” til nye tiltak.  På landsbasis utgjør den nominelle vekstene 4,7 %. 

For kommunene i Troms er økninga svakere – 3,8 %. Ibestad fikk en vekst på knapt 2 mill. 

kroner i følge KS sine beregninger. Det er bare en kommune i Troms som har lavere økning. 

Årsaken er endringa i kostnadsnøkkelen som ble vedtatt av Stortinget i fjor og som fra 2012 

slår inn, jfr. neste avsnitt. Dette er ikke overraskende, men i tråd med det som ble vedtatt av 

Stortinget.  
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Det er imidlertid realveksten i frie inntekter som er interessant for kommunene.  Den er den 

reelle inntektsøkning når eks. det er tatt hensyn til lønns- og prisstigning. Da viser KS sine 

beregninger at Ibestad kommune har en reell nedgang på vel 1,2 mill. kr i 2012. 

Konsekvenser for Ibestad kommune 

Stortinget vedtok i fjor å endre kostnadsnøklene som er grunnlag for deler av 

rammeoverføringa. Alle de vedtatte endringer 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.  

 

Det er vedtatt overgangsordninger som medfører at endringene slår inn gradvis. Det er lagt 

inn et fast skjønn som medfører en inntekt på 1 mill. kr til Ibestad kommune. Dette er et fast 

skjønnstilskudd som departementet opplyser vil vare i minst 4 år (siste år 2014) – etter den tid 

er det usikkert hva som skjer.  

 

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. Rådmannens forslag er basert på folketall pr 01.07.2011 

(1.416) og at dette folketallet er stabilt i hele økonomiplanperioden. For landet er det lagt inn 

en befolkningsøkning på 1 %. Så lenge Ibestad kommune har lavere befolkningsøkning enn 

landet samlet, vil vi få redusert rammeoverføring. I rammeoverføringen inngår det 

skjønnsmidler som fordeles av fylkesmannen. Ibestad kommune har fått omtrent samme 

“fylkesmannsskjønnet” i 2012 som i 2011 – 4,224 mill. kr.   

 

Jeg har foran redegjort for endringene i forslag til statsbudsjett og virkning for Ibestad 

kommune. Det er med bakgrunn i en reell nedgang i inntektene at rådmannen skal utarbeide et 

budsjett for 2012. Et kommunebudsjett er ikke statisk og det kommer alltid endringer som 

medfører økte utgifter. Utgangspunktet for å utarbeide et budsjett for Ibestad er derfor langt 

mer alvorlig enn kun å dekke realnedgangen på 1,2 mill. kr.  
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3 Driftsbudsjettet 

Forutsetninger i budsjettforslaget 
 Gjennomsnittlig flytende rente på 3,5 %.  

 Lønnsoppgjøret 2012 er et hovedoppgjør.  Regjeringa har anslått lønnsveksten til 4 % 

fra 2011 til 2012. I det framlagte budsjettforslag er det lagt inn lønn pr. 01.09.2011. 

Når budsjettet for 2012 utarbeides er en del av lønnsoppgjøret ikke ferdig, noe som 

betyr at vi må dra med oss disse kostnader i lønnspotten til 2012. Det er foreslått satt 

av 2 mill. kr til lønnsoppgjørene i 2012 og den delen som ikke er ferdig i 2011. 

Rådmannen vil gjøre oppmerksom på at anslaget er meget usikkert. 

Samhandlingsreformen 

Reformen skal iverksettes fra 01.01.2012. Reformen tar utgangspunkt i den store 

kostnadsøkning for spesialisthelsetjenesten (sykehusene) og den forventa økningen av eldre i 

årene framover. Derfor legger reformen opp til at kommunene skal få betydelig økte midler til 

å sette inn i forebyggende tiltak på lavest mulig nivå – hovedsakelig gjennom 

primærhelsetjenesten i kommunene. Den grunnleggende idè er at gjennom forebygging i 

kommunehelsetjenesten, vil behovet for spesialisthelsetjenester bli redusert. På den annen 

side må kommunene dekke deler av kostnadene til sykehusopphold.  

Finansieringssida er nå klar. Kommunene får overført til sammen ca 5,7 mrd. kroner. Beløpet 

skal dekke 20 % av sykehusenes kostnader til medisinsk og poliklinisk behandling med et 

maksimumsbeløp på 30.000 kroner pr. behandling. I tillegg skal det dekke kommunenes 

kostnader til ferdigbehandlede pasienter som kommunene ikke klarer å ta i mot. Ibestad 

kommune får 2,3 mill. kroner som sin andel.  

Rådmannen har foreslått å opprette et 0,5 årsverk som folkehelsekoordinator for å arbeide 

med de langsiktige målene med reformen. Det er også satt av litt driftsmidler til aktiviteten. 

Rådmannen har videre foreslått å sette av 100.000 kroner til medisinsk utstyr/annet utstyr på 

PRO for å møte reformens utfordringer. Disse bevilgninger finansieres av kommunens 

tilskudd. Resterende ca 1,9 mill. kr settes av til å betale helseforetakene for 

medisinskbehandling og eventuelt ferdigbehandlede pasienter. Kommunenes utgiftsside er 

ukjent – det vil vi ikke vite før i løpet av 2012. I 2010 var det få pasienter som kommunen 

ikke kunne ta i mot og hittil i 2011 har det ikke vært noen “overliggere” på sykehuset. Etter at 

antall senger på sykehjemmet ble redusert fra 2011 vil vi ha en viss ledig kapasitet til å ta i 

mot pasienter som blir utskrevet.  Innen 2016 skal kommunen kunne ta i mot øyeblikkelig 

hjelp pasienter. Dette er ikke “blålyspasienter” men hovedsakelig pasienter med en kjent 

diagnose der sykdommen har forverret seg og derfor vil ha behov for medisinsk pleie og 

omsorg. 

Rådmannen vil gi en mer detaljert informasjon til kommunestyret ved første anledning. 

Eiendomsskatt 

Kommunestyret har vedtatt å innføre eiendomsskatt i hele kommunen fra 2012. Det er inngått 

et samarbeid med Salangen kommune om arbeidet. For å kunne foreta 

eiendomsskattetaksering, må kommunene ha en oversikt over alle bygninger og eiendommer. 

Dette skal være registrert i et sentralt register som heter Matrikkelen (tidligere GAB-

registeret). Ibestad kommune har, som mange andre kommuner, ikke ajourholdt Matrikkelen, 
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slik at den er svært lite oppdatert. Derfor blir første fase å oppdatere Matrikkelen før selve 

eiendomsskattetakseringen tar til. Oppdatering av Matrikkelen vil utgjøre den største 

kostnaden da mange bygninger må måles opp manuelt.  

Regjeringa har i statsbudsjettet lagt fram et lovforslag der kommunene får en ny valgmulighet 

for utskriving av eiendomsskatt. Kommunene kan fra 2012 velge å skrive ut eiendomsskatt på 

all eiendom unntatt næringseiendom og verk og bruk. Dersom dette alternativ velges, kan 

kommunen ikke skrive ut eiendomsskatt på eks. Hålogaland Kraft sine kraftverk og 

kraftlinjer, Telenor sine telelinjer/fiberkabel og installasjoner og oppdrettsanlegg. Kommunen 

vil da gå glipp av betydelige inntekter. Kommunestyret har vedtatt å avsette et beløp av 

eiendomsskatten til et næringsfond som kan gi tilskudd til bedrifter som får problemer på 

grunn av eiendomsskatten. Rådmannen vil ikke tilrå og benytte det nye alternativet på grunn 

av at kommunen da taper betydelig inntekter, men heller bruke fondet aktivt.  Rådmannen vil 

fremme en sak om størrelse og disponering av fondet når eiendomsskatten er skrevet ut. 

Regjeringa har også foreslått å utrede muligheten av å bruke de nye ligningstakstene som 

grunnlag for eiendomsskatt på boliger, men ikke fritidsboliger. En slik endring vil komme 

tidligst fra 2013 og dermed for sent for den framdrift som er vedtatt i Ibestad kommune. 

Før alle eiendommer er taksert, vil det ikke være mulig å anslå inntektene. Det vil påløpe en 

del takseringsutgifter både i 2011 og i 2012. For 2012 har jeg anslått utgiftene til 600.000 

kroner og en inntekt fra eiendomsskatt på 1,3 mill. kroner.  

Kommunestyret skal vedta flere forhold som skal regulere eiendomsskatten. Jeg antar at selve 

vedtaket er endelig. Satsen skal være 2 promille første år. Kommunestyret kan vedta et 

reduksjonsfradrag som reduserer alle takstene. Jeg vil imidlertid fraråde at kommunestyret 

fatter et slikt vedtak fordi det da vil gjelde i 10 år framover og binde opp framtidige 

kommunestyrer. Kommunestyret kan i stedet regulere eiendomsskatten gjennom skattesats og 

bunnfradrag for boliger og fritidseiendommer. Kommunestyret kan også vedta et bunnfradrag 

for boliger og fritidseiendommer. Et bunnfradrag vil medføre en sosial utjevning ved at det 

får størst forholdsmessig effekt for de som har boliger med lav verdi, og avhengig av 

størrelsen kan det også bety at det ikke blir eiendomsskatt på boliger med lav verdi. Et 

bunnfradrag vil også medføre en praktisk fordel at det ikke vil bli utskrevet eiendomsskatt på 

småbeløp. Kommunestyret skal i budsjettvedtaket vedta et eventuelt bunnfradrag, men 

bunnfradraget kan endres i skatteåret før skatten skrives ut. Jeg vil tilrå at kommunestyret 

vedtar et bunnfradrag på 50.000 kroner, men at det vil være mulig å endre beløpet når 

takseringa er ferdig. Kommunestyret kan endre bunnfradraget hvert år. 

Rådmannen vil ved første anledning gi kommunestyret en mer detaljert informasjon om 

eiendomsskatten.  

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger 

Kommunestyret har vedtatt å bosette inntil 13 enslige mindreårige flyktninger. Det er ved 

utgangen av november bosatt 13 flyktninger. Til sammen er det ansatt 14 medarbeidere 

fordelt på 12,2 årsverk.  Det er et ganske komplisert system for refusjon av utgifter og 

tilskudd til flyktningmottak. Vi vil derfor ikke ha oversikt over hvordan vi kommer ut 

økonomisk før vi har hatt et helt driftsår. Bosettinga er budsjettert i balanse i 2012. Etter at 

regnskapet for første ordinære driftsår er klart og driften er evaluert, bør vi vurdere antall 

flyktninger som bør bosettes i Ibestad. Vi bør også vurdere bosetting av voksne flyktninger ut 

fra at vi allerede nå mangler arbeidskraft innen omsorg og at behovet ser ut til å bli høyere i 

årene framover.   
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Drift av Ibestad kulturhus 
Kulturhuset ble tatt i bruk i 2011.  For å utnytte bygget og dets fasiliteter best mulig, er det 

nødvendig med en gjennomgang av driften. Ikke minst er dette viktig for å holde bygget i god 

stand da det er mye dyrt utstyr i bygget som fort kan bli ødelagt dersom driftsopplegget ikke 

er godt.  Da det er innført brukerbetaling, forventer brukerne at både bygg og utstyr er i orden. 

I dag er det ansatt en FDV-medarbeider i 40 % stilling som har ansvaret for bygget. 

Rådmannen la fram et forslag om å ansette en daglig leder for kulturhuset. Formannskapet 

utsatte saken og ville ha flere alternativer utredet. Rådmannen har nå foretatt disse utredninger 

og vil legge fram en ny sak der det foreslåes en driftsmodell for kulturhuset. 

 
Skolestruktur 
Kommunestyret har i 2011 vedtatt en skolestruktur som dermed ikke blir gjenstand for 

vurdering i budsjettarbeidet. 

  

Tilskudd til Ibestad fellesråd 
Fellesrådet har, som Ibestad kommune, en økonomisk utfordring ved at driftsutgiftene er 

høyere enn inntektene. De har blant annet søkt om dekning av underskudd for 2010 som var 

knapt 120.000 kroner. Saken kommer til politisk behandling.  

 

Fellesrådet har tidligere foretatt budsjettreduksjoner i tråd med tidligere vedtak på 100.000 kr. 

Fellesrådet har blant annet vedtatt å øke stillingsstørrelsen for kirkeverge fra 80 til 100 % 

samt å søke Ibestad kommune om midler til et tidsavgrenset prosjekt med å registrere og 

forberede arbeidet med innkreving av festeavgift. Dette er forhold som rådmannen ikke vil ta 

stilling til, men som fellesrådet selv skal bestemme innenfor sin budsjettramme. Fellesrådet 

har budsjettert med et tilskudd på 2,469 mill. kroner. 

 

I rådmannens forslag er tilskuddet økt i tråd med den forventede lønns- og prisvekst på 3,25 

% med 62.000 kroner til 1,973 mill. kroner – den foreslåtte veksten er for øvrig høyere enn 

det kommunens driftsbudsjett øker med.  Det er derfor et gap mellom det foreslåtte tilskudd 

og fellesrådets budsjett på nesten 0,5 mill. kroner. Det vil være en utfordring å klare å dekke 

gapet. 

Pensjonsforsikring 

Etter at pensjonspremien ble redusert i 2011 etter en anbudsrunde, øker premiene igjen fra 

2012 basert på den prognosen kommunen har fått fra pensjonsleverandøren. Hovedårsaken er 

at departementet igjen har endret regelverket for premieberegning. Pensjonspremien er etter 

hvert blitt en stor belastning i kommunens budsjett. Kommunens fond til framtidige pensjoner 

vokser stadig og utgjør nå langt mer en enn kommunens driftsbudsjett. For 2012 budsjetterer 

vi med en pensjonspremie på 21 %.  

Tiltak/endringer i budsjettforslaget 

Ny skolestruktur 

Etter at kommunestyret har vedtatt ny skolestruktur fra 01.01.2012 vil det bare være 

barnehagedrift ved Ånstad oppvekstsenter. Som følge av nedlegging av Ånstad skole vil det 

være en besparelse i 2012 på ca 1,1 mill. kroner og ytterligere 0,5 mill. kroner fra 2013 da vi 

får helårseffekt. Dette er noe høyere enn det som ble anslått i saksframlegget da 

skolestrukturen ble vedtatt. I beløpet ligger både fagdrift og bygningsdrift. Det er også 

foreslått besparinger i skolebudsjettet som følge av endret elevtall fra høsten 2012.  
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Rådmannen vil foreslå en bevilgning på 100.000 kroner til tiltak for ny aktivitet/avhending av 

bygningen. Selv om det erfaringsmessig har vært vanskelig å få avhende/ny drift i tomme 

bygg så bør det iverksettes arbeid for Ånstad oppvekstsenter. Det er grunn til å anta at bygget 

både på grunn av struktur og beliggenhet kan være interessant for annen aktivitet. 

 

Barnehagestruktur 

Som følge av at vi driver to barnehager der den ene er svært liten, blir enhetskostnadene 

særdeles høye. Våre netto driftsutgifter er eks. 26.000 kroner høyere pr. barn enn 

sammenligningskommunene og 33.000 kroner høyere enn fylkessnittet.  

 

Rådmannen har vurdert å samle barnehagetilbudet i kommunen i en barnehage da dette vil gi 

en betydelig besparelse. I skrivende stund er dette ikke mulig da det ikke er plass. Rådmannen 

vil imidlertid fortløpende vurdere om dette er mulig og eventuelt komme tilbake med en sak 

til politisk behandling.  

 

Tilskudd til Tour de Andørja (TdA) 

TdA er kommunens største markedsføringstiltak – det får rådmannen stadig tilbakemeldinger 

om. Rådmannen finner det rimelig å støtte arrangementet gjennom en fast bevilgning på 

budsjettet som ikke er bundet til spesielle tiltak. Tidligere har TdA fått støtte til forskjellige 

tiltak fra næringsfondet. Etter min mening vil dette være litt tilfeldig selv om et fast 

driftstilskudd ikke skal medføre at TdA utelukkes fra å få tilskudd fra næringsfondet. Et fast 

driftstilskudd bør medføre forpliktelser for mottaker. Dersom kommunestyret slutter seg til å 

gi et tilskudd på 100.000 kroner, vil rådmannen inngå en avtale med TdA om gjenytelse. Det 

kan være: 

 Anledning til å bruke TdA i markedsføring av kommunen (brukes allerede ved 

stillingsannonser) 

 Profilering av Ibestad kommune under arrangementet, på nettsiden og i 

programavisen 

 Samarbeid om folkehelsetiltak (i tråd med samhandlingsreformens langsiktige 

del). TdA fikk i 2010 fylkesmannens folkehelsepris.  

 Etablering av en møtearena, der sentrale personer fra kommunen møter 

ledelsen/daglig leder for TdA for å diskutere muligheter for kommunen og 

TdA. Dette kan bidra til at arrangementet utvikles videre slik at andre effekter 

kan oppnås.  

 

Arealplan 

Arealplanen er blitt forsinket. Første del antas å foreligge til behandling i kommunestyret 

tidlig i 2012. Da gjenstår fritidsboligdelen der arbeidet er startet, men den politiske 

behandling tar til når første del er vedtatt. Jeg har derfor redusert bevilgningen fra 173.000 kr 

til 88.000 kroner i 2012. 

 

IDÈ-prosjektet 

Videreføres i hele perioden med samme kommunale bevilgning som i 2011 – 152.000 kroner.  

 

Nedleggelse av asylmottaket 

Nedleggelse av asylmottaket rammet Ibestad kommune dobbelt. Vi mistet en rekke 

arbeidsplasser og så tapte kommunen leieinntekter. Nettotapet utgjør 1,2 mill. kroner. Ansvar 

drift asylmottaket er satt i 0. 
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Kostnadsreduserende tiltak 

Det har vært gjennomført flere kostnadsreduserende/inntektsøkende tiltak de siste år slik at 

potensialet for nye besparelser er begrenset. Det er likevel noen tiltak som får effekt fra 2012: 

 Anbud drift IKT – fra 2011 – får helårsvirkning fra 2012 (reelle besparelse ikke klar 

før første driftsår er omme). 

 Tilslutning til flere av fylkeskommunens innkjøpsavtaler.  

 Status for veger som vedlikeholdes av kommunen/overføre vedlikeholdsansvar til 

private – sak til politisk behandling. 

 Energibesparende tiltak gatelys. 

 Avgift for bruk av kommunale havner. 

Prioriteringer/rammeendringer 

Ut fra KOSTRA-tall (fra 2010), jfr. kap. nedenfor bruker Ibestad kommune forholdsvis større 

andel av netto driftsutgifter til pleie og omsorg sammenlignet med alle de vi sammenligner 

oss med. Sammenligningskommunene (Gratangen, Lavangen, Salangen og Dyrøy) brukte 

34,27 % i 2010 mens Ibestad brukte 41,3 % prosent. Det betyr at Ibestad kommune bruker vel 

5 mill. kroner mer på pleie og omsorg pr år enn sammenligningskommunene. Når vi bruker 

forholdsvis mye på en seksjon, må vi naturligvis bruke mindre på andre sektorer. Den andre 

seksjonen som skiller seg ut er oppvekst (skole, kultur og barnehage). Der brukte vi 25,3 % 

og sammenligningskommunene 30,7 %. Når vi skal sammenligne disponering av midler 

mellom kommunene, må vi også ta med behov for å få et korrekt bilde. Ibestad kommune har 

som kjent en særdeles gammel befolkning og liten andel i og under skolepliktig alder. Når 

behov tas med og vi ser på kostnader pr institusjonsplass og per barnehagebarn og skoleelev, 

endrer bildet seg fullstendig.  Da viser KOSTRA-tallene at vi bruker mindre netto 

driftsutgifter til beboerne på sykehjemmet enn sammenligningskommunene og vi bruker mer 

netto driftsutgifter til skole og barnehage enn sammenligningskommunen.  

 

Tallene vil endre seg noe for 2010 på grunn av at vi har redusert antall beboere på 

sykehjemmet med samme bemanning, og vi har også redusert netto driftsutgifter til skole og 

barnehage. Fortsatt vil likevel det som står i avsnittet over være resultatet for 2010, men i 

mindre målestokk. Utgiftene til skole vil gå ytterligere ned fra 2012/2013 når effekten av ny 

skolestruktur vil slå inn. 

 

Rådmannen vil derfor redusere rammen til oppvekst med 700.000 kroner fra 2012. 

Ramme for PRO er økt med 500.000 kroner.  

 

Andre viktige budsjettposter  

Det er viktig at budsjettet blir presentert i en form som gjør det mulig for leserne å forstå 

innholdet. Jeg vil trekke fram en del viktige poster (oversikten er ikke utfyllende): 

 Bevilgning til utviklingstiltak er redusert til 120.000 kroner. Det vil være aktuelt med 

ekstern bistand til å utrede utviklingstiltak i kommunen. Disponering av denne posten 

skjer i samråd med formannskapet. Etter rådmannens mening er det helt nødvendig 

med slike frie midler.  

 Inntekt fra salg av konsesjonskraft på 440.000 kr 

 Ibestad Frivilligsentral – kommunalt tilskudd 168.000 kr. 

 Selv om bygdebokarbeidet er stoppet opp vil det påløpe mindre utgifter til sikring av 

det innsamlede materiell. Det er budsjettert med 10.000 kr. 

 Tilskudd til Sør-Troms Museum er videreført med 95.000 kr. 

 Tilskudd til eldredagen – 15.000 kr. 
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 Landbrukstilskudd - 100.000 kr.  

 Sommerjobb for ungdom – 75.000 kr. 

 Ikke foreslått stimuleringstilskudd til etablering (bolig) – kan bety merforbruk 

Endringer i budsjett fra 2011 til 2012 

For at leserne skal slippe å lete i detaljbudsjettet for å finne endringer i rådmannens forslag til 

budsjett sammenlignet med vedtatt budsjett 2011, har jeg tatt med en oversikt over endringer 

som utgjør mer enn ca 100.000 kroner. Endringer som følge av lønnsoppgjør er ikke tatt med 

– heller ikke endringer som følge av at stillinger har vært vakant i 2010 eller blir vakant i 

2011. Det samme gjelder lønnsutgifter som følge av at stillinger blir besatt i 2011. Det er 

heller ikke tatt med endringer som følge av tekniske forhold som endret KOSTRA og 

artsbetegnelser. Endringer på interne overføringer mellom enhetene er heller ikke tatt med. 

Det vil framkomme endringer i ansvar fra 2011 til 2012 som skyldes enten oppretting av 

feilbudsjettering eller budsjettekniske forhold som at lønn er flyttet mellom ansvar. Det er 

med andre ord bare reelle endringer som er med i oversikten under. Endringer som er 

beskrevet ovenfor tas ikke med.  

Rådmann 

 IKT – redusert utgift 135.000 kr.  

Oppvekst 

 Skole - redusert utgift lønn på grunn av endring elevtall og sammenslått barnetrinn kr 

750.000. 

 Skole - redusert utgift strøm Ånstad oppvekstsenter kr 140.000 

 Skole - reduksjon i rammetimetallet vil gi en nedgang på ca 2 stillinger fra 1. august 

2012. Ingen faste sies opp. Reduksjonen vil bestå i reduksjon av refusjoner fra 

vertskommuner og færre delingstimer – besparelse ca. 350.000 kr  

 Barnevern - økt utgift barnevern lønn kr 220.000 (refusjon samme beløp ført som økt 

inntekt.) 

 Musikkskolen - redusert utgift vikarlønn kr 126.000. 

 Voksenopplæring - redusert utgift lønn på grunn av avgang ½ stilling og nedleggelse 

av asylmottaket kr 400.000 

 Barnehage - økt inntekt sykelønn kr 100.000 

NAV 

Helse 

 Det er budsjettert ut fra at vi skal ha to leger ansatt. Det er imidlertid en utfordring å 

rekruttere nye leger og beholde de.  

Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) 

 Sykehjemmet/hjemmetjenesten/miljøarbeidertjenesten – vikarlønn uten refusjon svært 

usikre poster som alltid viser store merforbruk grunnet uforutsette utgifter i tilknytning 

til pasientoverbelegg, terminalpleie, urolige demente, alt korttidsfravær, alle 

permisjonsrettigheter for ansatte.  

 Sykehjemmet – overtid er omprioritert til et nytt årsverk. Usikker prognose/resultat av 

dette tiltaket. 

 Sykehjemmet/hjemmetjenesten - faste sykepleiestillinger - usikkert behov/prognose 

som følge av samhandlingsreformen. 
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 Miljøarbeidertjenesten – behov for flere stillinger enn det er i budsjettet - driftsbehov 

som framkommer ut fra kvalitetssvikt i turnus og økte brukerbehov er det foreløpig 

ikke funnet lønnsmidler for.  

 

Plan, næring og utvikling (PNU) 

 Oppmåling – reduserte utgifter konsulenttjeneste 150.000 kr.  Vi blir i 2011 ajour mht 

oppmåling av etterslep av tomtemålinger.  2012 vil bli et “normalår” med ca 20 – 22 

kartforretninger, som er snitt pr år.  

 Oppmåling – økte inntekter oppmålingsgebyr 195.000 kr - oppmålingsgebyr 18 tomter 

i forbindelse med oppmålinger av 18 tomter for utbygging av fortau (erverv av grunn) 

Hamnvik – Kulturhuset  

 Planer – reduserte utgifter (bevilgning i 2011) 

 Gatelys - i november  / desember 2011 blir tidsur montert og reell besparelse i hele 

2012 vil bli 150.000 kr.  

 

Usikre bevilgninger 

Rådmannen har til en viss grad forsøkt å rette opp reelle underbudsjetteringer. Det er likevel 

en del poster som er usikre og kan medføre merforbruk: 

Rådmann 

 Møtegodtgjørelse politikere. Avhengig av antall møter kan beløpet være noe 

underbudsjettert. 

 Annonsering fellesutgifter. Posten kan være underbudsjettert som følge av 

rekrutteringsutgifter. 

 Strøm. Strømutgiften avhenger av pris og forbruk som igjen er avhengig av 

temperatur. Det er inngått avtale om fastpris på 50 % av strømleveransen fra 2011. 

Dette usikkerhetsmomentet vil gjelde alle strømposter i budsjettet. 

 Arealplan. Fortsatt usikkerhet omkring kostnadene med avslutning. 

 

Oppvekst 

 Barnevern. Akutte saker kan lett medføre store budsjettoverskridelser. 

NAV 

 Økonomisk stønad. Budsjettpost for økonomisk stønad (sosialhjelp) vil alltid være en 

usikkerhetspost. 

Helse 

 Legeordning. Det er budsjettert ut fra at vi skal ha to leger ansatt. Det er imidlertid en 

utfordring å rekruttere nye leger og beholde de. Vakanser i legedekninga vil medføre 

overskridelser. 

Pleie, rehabilitering og omsorg 

 Overtid/vikarlønn. Lønnsbudsjett er fastsatt, men grad av sykefravær, terminalpleie, 

Helsetilsynets pålegg, ressurskrevende brukere og dermed 

vikarbruk/overtidsforbruk/drift er umulig å fastsette konkret, da driften alltid vil 

variere innenfor de fastlagte stramme budsjettrammer.  Driften er også svært avhengig 

av tilgjengelig fagpersonell. 
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 Tilsynsmyndigheters eventuelle ettersyn og pålegg. 

  Drift sykehjemmet. 36 år gammelt sykehjem som krever fortløpende oppgradering og 

vedlikehold: se øvrige budsjettkommentarer på vedlikehold, reparasjoner, 

inventar/utstyr. 

 Reduksjon i sykehjemsplasser. Kan medføre større press på hjemmesykepleien og 

behovet for omsorgsboliger. 

Plan, næring og utvikling 

 Havner. Lavt budsjettert vedlikehold til kaier i forhold til vedlikeholdsutfordringer 

som dette område krever. 

 Vedlikeholdspostene. Spesielt vedlikeholdet av kommunale bygg kan være en 

utfordring kommende år. Vedlikehold av kommunale veier vil som i 2010, være 

avhengig av værforholdene. Her kan det lett komme uforutsette forhold.  

Budsjettbalanse - oppsummering 

Det er et krav i kommuneloven om at kommunestyret skal vedta et budsjett og en 

økonomiplan i balanse (kommunelovens kap 8). I tråd med dette må rådmannen legge fram et 

budsjettforslag i balanse.  

 

Etter at alle de forannevnte forutsetninger er lagt inn og det er foretatt flere 

nedskjæringsrunder, er det fortsatt et betydelig merforbruk.  Rådmannen vil derfor igjen 

foreslå å balansere budsjettet gjennom å redusere avdrag på lån. Avdrag etter opprinnelige 

avdragsplan er ca 5,1 mill. kr pr. år. Rådmannen foreslår å betale 2,4 mill. kr i 2012. 

Rådmannen har tidligere betegnet dette som avdragsutsettelse. Så lenge dette ser ut til å bli 

en permanent situasjon, må jeg heller vurdere om avdragenes størrelse er i samsvar med 

lovens krav om minsteavdrag. Med de foreslåtte avdrag er vi nesten nede på 

minimumsavdrag.   
 

Rådmannen vil kontinuerlig arbeide med kostnadsreduserende tiltak. En del nye tiltak vil bli 

gjennomført i 2012 uten at effekten er lagt inn i budsjettet. Det er imidlertid tiltak som vil gi 

mindre effekt.  

 

Kommunestyret vil gjennom budsjettbehandlingen ta stilling til rådmannens forslag. Dersom 

tiltakene ikke vedtas, må kommunestyret finne annen dekning for at budsjettet skal være i 

balanse. 

KOSTRA-tall 

Innledning 

KOSTRA betyr KOmmuneSTatRApportering og skal være et godt redskap for vurdering av 

kommunens drift. KOSTRA-rapportene er tilgjengelig på nett hos Statistisk Sentralbyrå 

(SSB). Det er KOSTRA-rapporter for de fleste kommunale sektorer. Det er videre mulig å 

sammenligne egen kommune med andre kommuner og grupper av kommuner. SSB har satt 

sammen noen kommunegrupper av sammenlignbare kommuner i forhold til størrelse og 

økonomi – Ibestad er i gruppe 6. KOSTRA-tallene er basert på rapportering fra kommunene 

av regnskapstall og tjenestedata og så er disse brukt sammen. Det er også mulig å 

sammenligne historiske data i egen kommune for å se en utvikling over år. En forutsetning for 

å bruke KOSTRA-data er at regnskapet er ført i henhold til regelverket for KOSTRA og at det 

er korrekt tjenesterapportering. Erfaringsmessig kan det være feil, slik at dette må hensyntas 

dersom KOSTRA-tall brukes. Mest feil oppstår på lavere spesifikasjonsnivå.  
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En del utvalgte KOSTRA-tall følger som vedlegg til slutt i dokumentet – kap |11. Her er det 

en historisk sammenligning over de siste 4 år. Det er tall fra KOSTRA-gruppe 6 - en 

sammenligningsgruppe som består av Gratangen, Lavangen, Salangen og Dyrøy – og så er 

fylkessnittet for Troms og landsgjennomsnittet med.  Ved å gå inn på Statistisk Sentralbyrå  

http://www.ssb.no/kostra/, er det mulig å få langt flere KOSTRA-tall for Ibestad og andre 

kommuner. 

 

KOSTRA-tallene vil være et godt hjelpemiddel for både administrative og politiske 

prioriteringer. KOSTRA-tallene kan i første omgang være vanskelig tilgjengelige og jeg har 

derfor foretatt en nærmere vurdering. Det er viktig å merke seg at mange størrelser er pr 

innbygger og vi må derfor gange med 1416 for å finne tallstørrelsen for hele kommunen. 

Samme framgangsmåte kan bruke når vi sammenligner med andre.  

 

Finansielle nøkkeltall 

Ibestad har høye brutto driftsinntekter, men lavere enn både KOSTRA-gruppe 6 og 

sammenligningskommunene. Ibestad har ca 11 mill. kroner mindre i brutto driftsinntekter enn 

sammenligningskommunene. 

 

I 2010 hadde vi et regnskapsmessig overskudd for første gang på 4 år.  

 

Lånegjelden er fortsatt lav – langt lavere enn de vi sammenligner oss med selv om den gikk 

litt opp i 2010. 

 

Behovsprofil (befolkningsutvikling og sammensetning) 

Det var jo svært gledelig at vi hadde en befolkningsøkning i 2010, men likevel ble andelen 

under 16 år redusert og andel over 80 år økte. Selv om vi hadde en liten økning i 

aldersgruppen 16 til 66 år, kan dette tyde på at en stor del av de som flyttet til kommunen 

hadde en relativt høy alder.  

 

Hovedprioriteringer 

Andel netto driftsutgifter til pleie- og omsorg økte, det samme gjorde sosial, barnevern og 

kultur. Andelen til pleie- og omsorg har økt hvert år. Vi ligger langt over 

sammenligningsgruppene – det skyldes den store andelen eldre i kommunen. Andelen til 

administrasjon, barnehage og skole har gått ned (tallet for administrasjon i 2009 synes 

unormalt høyt og kan skyldes spesielle forhold).  

 

Grunnskole 

Se nærmere på tallene 

 

Barnehager 

Netto driftsutgifter pr. barnehagebarn har gått ned, men ligger fortsatt langt over 

sammenligningsgruppene. Våre netto driftsutgifter er eks. 26.000 kroner høyere pr. barn enn 

sammenligningskommunene og 33.000 kroner høyere enn fylkessnittet.  Med 39 

barnehagebarn utgjør det til sammen over 1 mill. kr. Statistikken over antall barn pr. voksen 

bekrefter tallene. I følge statistikken har vi en bemanning som er høyere enn 

sammenligningskommunene.  

 

Pleie og omsorg 

Til tross for at vi bruker en forholdsmessig stor andel av kommunens utgifter til pleie og 

omsorg, er driften av sykehjemmet rimelig da netto driftsutgifter pr beboer er lavere enn 

http://www.ssb.no/kostra/
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sammenligningskommunene. Vi bruker også mindre pr mottaker av tjenester til 

hjemmeboende.  

 

Sosialtjenesten 

Selv om netto driftsutgifter har økt i 2010 ligger vi laver en sammenligningsgruppene og 

andel sosialhjelpsmottakere er lavere enn i KOSTRA-gruppe 6 og 

sammenligningskommunene.  

 

Barnevern 

Vi har svært lave driftsutgifter pr. barn med undersøkelse eller tiltak selv om andelen barn 

med undersøkelse eller tiltak er relativt høyt.  

 

Andelen undersøkelser av barn som førte til tiltak har gått mye ned, men jeg antar at antallet 

er lavt slik at denne andel kan svinge mye.  

 

Driftsutgifter til vei 

Utgiftene økte og vi ligger langt over sammenligningsgruppene pr km kommunal vei.  
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4 Driftsbudsjettet i økonomiplanperioden 2013-2015 
Rådmannen legger også fram en økonomiplan der endringer fra 2012 er tatt med. Endringer 

vil framgå av tabell 1B. Det er ikke rom for økte utgifter i økonomiplanperioden.  

 

En utfordring for kommunene i økonomiplanarbeidet er at Regjeringa ikke har noen 

langtidsplan for overføring til kommunesektoren. Kommunene opplever stadige endringer i 

sine rammebetingelser og kommende planperiode blir ikke noe unntak.  

Prognoser 

De endringer som vil komme i planperioden medfører at de prognoser som er lagt til grunn i 

økonomiplanen er svært usikre, og de blir mer usikker lenger ut i perioden. Rådmannens 

forslag er basert på KS sin regnemodell med følgende forutsetninger og prognoser for skatt og 

rammeoverføring: 

 

Befolkningsendring  

 Det er tatt utgangspunkt i en befolkningsøkning på 1 % pr år på landsbasis. 

Utviklingen for Ibestad er vanskeligere å anslå. Ibestad kommunen har i første halvår 

2011 hatt en nedgang i folketallet på 3 personer.    Rådmannen vil imidlertid ta 

utgangspunkt i IDE-prosjektets hovedmål om at kommunen ikke skal ha 

befolkningsnedgang og økonomiplanen er basert på 1.416 innbyggere i hele perioden. 

Når befolkninga i kongeriket øker mer enn i Ibestad taper vi andel av 

rammeoverføringen. 

 

Skatt/rammeoverføring 

 Rådmannen baserer seg på en reell økning i inntekten til primærkommunene på 0,5 

mrd. kroner i perioden. Skjønnsmidlene er blitt trappet ned de siste år og det er grunn 

til å tro at nedtrappingen fortsetter. Ibestad har en relativt høy andel skjønnsmidler 

som følge av tapskompensasjon fra omlegging i inntektssystemet fra 2002. Denne 

tapskompensasjonen trappes ned og derfor er det grunn til å anta at Ibestad kan få 

reduserte skjønnsmidler i planperioden. Et annet forhold er at fylkesmannen har 

påpekt at kommunene må utnytte sitt inntektspotensial – herunder eiendomsskatt – 

fullt ut for ikke å bli trukket i skjønnsmidler. Siden kommunestyret har vedtatt å 

innføre eiendomsskatt er det grunn til å anta at det kan ha en positiv effekt på 

skjønnstilskuddet.  

 

Omlegging av inntektssystemet 

 Det ekstraordinære skjønnet på 1 mill. kr skal vurderes på nytt i 2015 (utenfor 

økonomiplanperioden).  Så vil eksisterende overgangsordning i inntektssystemet 

(INGAR) bli gradvis trappet ned. Basert på KS sin modell vil Ibestad kommune tape 

1,65 mill. kr fra 2012 til 2014. 2013 blir et spesielt vanskelig år da 

overgangstilskuddet reduseres med over 1,1 mill. kr. 

 

Avdrag 

 Budsjettet for 2012 er balansert med å betale ca 2,7 mill. kr mindre i avdrag enn 

opprinnelige avdragsplan, og avdragene er så vidt over beregnet minsteavdrag.   

Dette betyr at vi skyver utgifter foran oss og det blir verre å dekke det framover da det 

kommer rente i tillegg. Rådmannen har bare funnet rom for en liten økning av 

avdragene i 2013, mens avdragene i 2014 og 2015 er på nivå med 2012. 
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Eiendomsskatt 

Rådmannen har ikke foreslått økning av eiendomsskatten i økonomiplan.  

 

Oppsummering 

Rådmannen budsjetterer økonomiplanen i faste 2012-kroner. Det betyr at det for eksempel 

ikke er lagt inn endring i skatt og rammeoverføring for å kompensere pris- og lønnsvekst. 

Endringer av eksisterende tiltak er imidlertid med, jfr. tabell 1B. Det samme er konsekvenser 

av befolkningsendring.  

 

Det er ingen reserver i økonomiplanen og det meste av sparepotensialet er tatt ut tidligere.  

 

Videre er det ikke lagt inn noen nye tiltak, noe som etter rådmannens mening vil være 

urealistisk da det erfaringsmessig kommer økte kostnader til drift uavhengig av volum. Det 

betyr at merforbruket i realiteten er høyere enn det som framgår av økonomiplanen. 

 

Etter rådmannens mening viser tallene at situasjonen er meget alvorlig og utfordringene 

fra 2013 blir store. Dersom vi får en befolkningsnedgang vil utfordringene blir større en det 

som er beregnet i økonomiplan. Økte kostnader må dekkes gjennom økte inntekter eller 

reduksjon av andre kostnader.   
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5 Investeringsbudsjettet 
Investeringsbudsjettet i tall framgår av budsjettskjema 2. 

 

I budsjett 2009 tilrådde rådmannen at kommunen ikke opptar høyere lån enn årlige 

avdrag. Kommunen har relativt lav lånegjeld og for å beholde handlefriheten framover 

bør lånegjelden ikke øke. Lånegjelden vil med rådmannens investeringsforslag for 2012 

øke. 

 

Det vil være  investeringsprosjekter i budsjettet for 2011 der framdriften ikke har vært som 

ønsket eller forventet.  Det vil derfor bli forskyvinger mellom budsjettår. Vi vil da forta en 

korreksjon kommende budsjettår enten i form av redusert bevilgning der det er brukt for 

meget forrige år, eller budsjettøkning der det er brukt mindre enn forutsatt forrige år.   

 

Det er foretatt en endring i regnskapsbestemmelsen som medfører at moms fra investeringer 

gradvis skal brukes til finansiering av investeringsprosjekter. I 2012 skal minst 60 % av 

investeringsmomsen brukes som driftsmidler til finansiering av investeringsprosjektene. 

Andelen øker med 20 % hvert år til den fra 2014 full ut regnskapsføres i 

investeringsregnskapet. Endringen er inkludert i finansiering av investeringsprosjektene. 

 

Rådmannens forslag til investeringsbudsjett er nesten identisk med kommunestyrets 

vedtak da økonomiplan for 2012 ble vedtatt i fjor. Det er bare en endring – forslag om 

ombygging legekontor, se under.  

Investeringsbudsjett 2012 

IKT – ny programvare 

I 2011 fikk Ibestad kommune ny driftsleverandør av kommunens IKT-system.  Det gir oss da 

mulighet for å utvikle programvare til kommunens mange dataprogrammer. Som hovedregel 

vil kostnader med dataprogram som berører en sektor belaste driften på den enkelte sektor. Vi 

har imidlertid noen store felles programmer som betjener hele kommunen som kontorstøtte, 

økonomi (budsjett og regnskap) og lønn. Programvaren for disse systemene er til dels gamle 

og utdatert. For at vi skal kunne drifte kommunen på en effektiv måte må vi skifte ut disse 

programmer med visse mellomrom. Kommunens telefonsystem er også gammeldags og lite 

tilpasset dagens samfunn og de krav til effektivitet og informasjon som kreves. Jeg vil derfor 

foreslå en rammebevilgning på 300.000 kr hvert år i økonomiplanperioden. Rådmannen får 

fullmakt til å disponere rammebevilgningen. 

 

Første skritt i 2011 var å anskaffe nytt sak- og arkivsystem. Det neste som står for tur vil være 

telefonisystem og nye økonomisystem (regnskap, lønn og fakturering).   

 

Det er også stort behov for oppgradering av dataparken i skolene – kostnaden vil utgjøre ca 

140.000 kroner. Dette er en kostnad som snart må inn i budsjettet. 

 

Brann-/tyverialarm i kirkene 

Dette er et tiltak som gjennomføres av Ibestad kirkelig fellesråd med eventuelt bistand fra 

Ibestad kommune. Rådmannen har fått opplyst at tiltaket neppe blir gjennomført i 2011 og 

budsjettposten må derfor helt eller delvis overføres til 2012. 
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Ibestad samfunnshus – renovering av maskinrom svømmehall 

Det er foretatt en kostnadsberegning som viser utbygging til kr 2,7 mill. (beregnet i 2008). Jeg 

har prisjustert kostnadsrammen til 3 mill. kr i 2011. Prosjektet fikk ikke spillemidler i 2010 

eller i 2011. Det søkes på nytt i 2012 og prosjektet forskyves et år i takt med dette.  Det er en 

forutsetning for å få spillemidler at prosjektet er finansiert i budsjett og økonomiplan. 

Tilskudd fra spillemiddelsøknad kan utgjøre inntil 42 %. Det vil si kommunen må ha en 

egenandel på minst kr 1,8 mill. Bevilgning i 2011 forskyves til 2012 (bud.reg. i 2012). 2 mill. 

foreslås for kr i 2012. Spillemidler kan utgjøre 1,2 mill. kr, og resten, 1,8 mill. kr finansieres 

med lån med rentekompensasjon. 

 

Ombygging legekontoret 

Det er i dag ikke tilfredsstillende forhold for publikum som henvender seg til legekontoret 

med hensyn til å ivareta personvernet. For å sikre dette må det foretas en ombygging av 

skrankefunksjonen til en kostnad av 125.000 kroner. Etter rådmannens mening er dette en 

ombygging som er høyst påkrevet.  

Ibestad kulturhus - ombygging/rehabilitering  

Rådmannen har ikke lagt fram endelig regnskap for kulturhuset og det vil neppe skje før i 

2012. Det er imidlertid ikke foreslått noe bevilgning utover det som er bevilget tidligere.  

Fortau Hamnvik - planlegging/grunnerverv  

Arbeidet med planlegging av fortau startet høsten 2009 og reguleringsplanen var ferdig våren 

2010. Fylkeskommunen har gjennom sin gang- og sykkelveiplan bevilget 3,2 mill. kr for 

strekninga Hamnvik sentrum til kulturhuset.  I budsjett- og økonomiplanen er det bevilget 4,5 

mill. kr for årene 2011 til 2013.  Inntil kostnadene er nærmere avklart bør denne bevilgning 

stå. Det vil ikke bli oppstart i 2011 slik at bevilgninga blir overført til 2012.  Da prosjektet 

ikke er detaljprosjektert, er det heller ikke utarbeidet noe kostnadsoverslag. Fylkeskommunen 

bruker 5.000 kr pr. m for fortau og da blir kostnadene ca 5 mill. kr for etappen skoleområdet 

til Hamnvik sentrum. 

 

I fylkets gang- og sykkelveiplan er det tatt med en bevilgning på 1,5 mill. kr i 2017 for 

strekninga kulturhuset til tidligere videregående skole.  

Årsand boligfelt - opparbeidelse 

Boligfeltet er ferdig opparbeidet, men regnskapet er ikke avsluttet. 

Breivoll havn - rassikring 

Prosjektet er ferdig, men regnskapet er ikke avsluttet. 

Utbedring tak Ibestad kirke 

Prosjektet er ferdig, men regnskapet er ikke avsluttet. 

 

Brann/tyverialarm i kirkene 

Fellesrådet har startet planlegging av anskaffelse, men det er usikkert om alarmene blir 

anskaffet i 2011. Hvis ikke, så må anskaffelsen budsjetteres på nytt i 2012. 

Bredbåndsutbygging i Ibestad 

Det er innledet et samarbeid mellom Ibestad, Gratangen og Skånland for å etablere både 

stamnett (inn til kommunene) og aksessnett (til brukerne) i hele kommunene. Utbygginga har 
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langt fra hatt den framdrift som rådmannen hadde ønsket. Første anbudsrunde medførte at det 

ikke kom noen anbud. Dette medførte at kommunene tok kontakt med Bredbåndsfylket 

Troms AS og håpet at de kunne foreta utbygging av både stamnett og aksessnett i 

kommunene, men hittil har selskapet ikke fått klarsignal fra fylkeskommunen (som er 

majoritetseier) om en slik utbygging. Det har vært arbeidet både fra administrativ og politisk 

ledelse med denne saken. For å komme videre vil vi være avhengig av at Troms 

fylkeskommune går aktivt inn som pådriver i saken.  I sak 83/07 vedtok formannskapet å 

disponere 270.000 kroner fra næringsfondet til bredbåndsutbygging. 

 

I tråd med økonomiplanen har rådmannen foreslått 1 mill. kroner i 2012. Det er uklart om 

beløpet vil være tilstrekkelig, men uansett må denne sak tilbake til politisk behandling. Det er 

imidlertid en regnskapsmessig utfordring hvordan bevilgninga skal budsjetteres – det er sterke 

begrensninger på å bruke investeringsbudsjettet til investeringer som kommunen ikke eier.  

 

Kommunale veier 

Rådmannen foreslår en bevilgning på 4,5 mill. kr fordelt med 1,5 mill. kr i 2011, 2012 og 

2013. Det er usikkert om bevilgninga i 2011 kan disponeres fullt ut i budsjettåret på grunn av 

at veiutredninga først kom til politisk behandling høsten 2011.  

 

Rehabilitering kommunale bygg 

Kommunestyret vedtok i fjor å avsette til sammen 4,7 mill. kr til rehabilitering av kommunale 

bygg. Det er en rimelig bevilgning som kan stoppe forfallet på de kommunale bygg. 

Tilstanden for de kommunale bygg kjenner vi rimelig godt og følgende kan kort 

oppsummeres: 

 

Rådhuset – her mangler det ventilasjon, bygget er ikke tilrettelagt for universell 

utforming des. at alle skal kunne ha tilgang til bygget, bordkledning på to av veggene 

er i meget dårlig forfatning, vinduer er innkjøpt men ikke skiftet, innvendig tak har 

store mangler på noen kontor. For øvrig er det meldt en sak til verneombudet om 

mangler med blant annet ventilasjon på rådhuset.  

 

Skolene – gjennom blant annet Norconsult sin rapport ble det påvist flere mangler ved 

skolene.  

 

Sykehjemmet/helsesenteret – helsesenteret har hatt minimalt med utvendig 

vedlikehold siden det ble bygget. Det er behov for både innvendig og utvendig 

vedlikehold. 

 

Ånstad herredshuset – bygget har hatt lite vedlikehold de siste år. 

 

Tidligere videregående skole/internat/kantine – her er det en veldig stor 

bygningsmasse der behovet for vedlikehold gradvis økes. Selv i de nyeste bygg merker 

vi behovet for vedlikehold.   

Hamnvik barnehage – her er det behov for både utvendig og innvendig vedlikehold. I 

følge de ansatte fungerer ventilasjonsanlegget dårlig - noe som må kontrolleres.  

 

Gatelys – strømbesparende tiltak 

Arbeidet med å iverksette tiltak er i gang, men det er usikkert om det blir utført i 2011. 



 

 
 

20 

Selvfinansierende prosjekt: 

Ytre Andørja Vannverk - vannbehandlingsanlegg 

Kommunen har pålegg fra Mattilsynet om å skaffe et tilfredsstillende vann til abonnentene ut 

fra gjeldende forskrift. Utbygging vil kreve nytt bygg for vannbehandling, samt mulig 

høydebasseng.  

 

Arbeidet kom heller ikke i gang i 2011 som forutsatt og bevilgningen i 2011 må derfor flyttes 

over til 2012 ved første budsjettregulering.  Rådmannen har nærmere redegjort for de 

konsekvenser en slik investering vil ha for vannavgiften for å oppnå selvkost, jfr. kap 6.  

 

Investeringsbudsjett i økonomiplanperioden 
 

I tillegg til det som står om investeringsprosjekter som går over flere år ovenfor, er det 

følgende nye prosjekt i økonomiplanperioden:  

 

Garasje for brannbil “blålysgarasje” 

Det er behov for garasje for kommunens brannbiler. Denne sak har tidligere vært omtalt som 

garasje til blålysetater, men siden politi allerede har leid lokaler er det lite sannsynlig at det er 

aktuelt med noen samlokalisering. UNN har opplyst at helseforetaket skal leie garasje for 

ambulansebilene – det er noe uvisst når anbudet kommer ut. Kommunen har behov for både 

garasje til brannbilene, større og med hensiktsmessige lokaler til Sivilforsvaret og egen FDV-

avdeling. Det vil være aktuelt med kjøp eller nybygg. Før saken kommer til realisering vil det 

måtte foretas en omfattende planlegging og forhandling med aktuelle huseiere. Ved fjorårets 

budsjettbehandling flyttet kommunestyret bevilgningen til 2014. Rådmannen vil i denne 

omgang ikke foreslå endring av tidspunktet, men ta forbehold om at det kan komme en sak 

om å flytte bevilgningen fram.  Som følge av prisstigning har rådmannen foreslått å øke 

bevilgninga med 0,5 mill.kr til 2,5 mill. kr.  

Brannvern – biler 

Kommunens brannbiler er fra 1973 og det må avsettes midler for utskifting av disse. I første 

omgang bør det kjøpes en mannskapsbil til Hamnvik. Innenfor en kostnadsramme på 1,5 mill. 

kr bør vi finne en god, brukt mannskapsbil. Rådmannen vil foreslå at kjøp av nye brannbiler 

(brukte biler) i 2013 og 2015. 

 

Samhandlingsreformen 

Det er uklart hvilke investeringsbehov samhandlingsreformen kan utløse i form av fysisk 

tilrettelegging og medisinsk utstyr. Det er også så langt uklart hvordan tiltakene skal 

finansieres. Rådmannen har ført opp en bevilgning i 2014 på 1,5 mill. kr og 0,5 mill. kr i 

2015, mest som en illustrasjon på at det kan påløpe utgifter.  

 

Årsand friluftspark 

Det er dannet en arbeidsgruppe som har utarbeidet en plan for opparbeidelse av en friluftspark 

i Årsand området. Etter rådmannens oppfatning er dette et meget spennende nærmiljøprosjekt. 

Rådmannen ser det som en mulighet at dette kan bli realisert gjennom et privat/offentlig 

samarbeid. Foreløpig har kommunen bidratt med teknisk kompetanse i utarbeidinga av 

planene og inngått avtale om leie av grunn. Første trinn vil være opparbeidelse av et sjøbad. 

Kommunen har mottatt søknad om økonomisk støtte til prosjektet. Rådmannen vil ta nærmere 

kontakt med arbeidsgruppen for å komme fram til hvordan et privat/offentlig samarbeid om 

realiseringa kan være herunder framdrift. Det er derfor ikke foreslått noe bevilgning hverken i 
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drifts- eller investeringsbudsjettet. Rådmannen vil komme med en sak til politisk behandling 

av prosjektet.   
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6 Priser på gebyrer og tjenester 
 

Regjeringa har anslått lønnsveksten til 4 % neste år. Da lønn utgjør største delen av 

kommunal kostnad til tjenesteyting kan dette være grunnlag for å prisjustere de tjenester som 

skal kun foreslås indeksjustert. 

 

Rådmannen foreslår følgende endringer i priser på avgifter og tjenester: 

 

Musikk- og kulturskole 

Individuell undervisning pr semester økes med 14 kr til 740 kr 

Gruppeundervisning pr semester økes med 13 kr til 430 kr 

Avgift pr korpsmedlem pr semester økes med 13 kr til 430 kr. 

 

Prisene i musikk- og kulturskolen ble sist øket i 2010. 

 

Skolefritidsordninga (SFO) 

Inntil 5 timer pr uke  økes med 20 kr til 305 kr 

Fra 6 til 10 timer pr. uke økes med 17 kr til 542 kr. 

Fra 11 til 15 timer pr uke økes med 27 kr til 845 kr. 

Fra 16 til 20 timer pr uke økes med 34 kr til 1.088 kr 

Over 21 timer pr uke økes med 42 kr til 1.330 kr.  

 

Prisene i SFO ble sist øket i 2010. 

 

Trygghetsalarmer 

Prisene økes med 25 kr pr måned til 225 kr pr mnd.  

 

Middagssalg 

Prisen for halvporsjon økes med 5 kr til 50 kr. 

Prisen for helporsjon økes med 5 kr til 85 kr. 

 

Hjelpeordninger for hjemmene 

Inntekt under 2 G  - timepris  - statens minstesats 

     “      2-3 G        - timepris økes fra  90 kr til  95 kr. 

     “      3-4 G        - timepris økes fra 126 kr til 133 kr. 

     “      4-5 G        - timepris økes fra 149 kr til 157 kr. 

     “      over 5 G   - timepris økes fra 163 kr til 172 kr. 

 

Husleie – nye omsorgsboliger (og andre leieforhold som ikke reguleres særskilt): 

Leiligheter 55 m2 økes fra 5.850 kr til 6.080 kr pr. mnd. 

Leiligheter 45 m2 økes fra 5.200 kr til 5.400 kr pr. mnd.  

Andre leieforhold der det ikke er avtalt leieregulering økes med 4 % neste år.  

 

Renovasjonsavgift 

Renovasjonsavgiften ble ikke øket i 2011 og foreslås heller ikke øket i 2012. 

 

Slamtømming 

Slamavgiften ble ikke øket i 2011 og foreslås heller ikke øket i 2012.  
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Avløp  

Foreslås ikke øket i 2012. 

 

Vann 

Foreslås øket med 4 %. 

 

Ytre Andørja Vannverk forsyner området Straumen, Åndervåg og Engenes. Det er registrert 

54 boligabonnenter, 28 fritidsboliger, samt noen næringsbygg.  

 

Kommunen har mottatt pålegg fra Mattilsynet om leveranse av hygienisk vann til sine 

abonnenter, det vil si utbygging av vannbehandlingsanlegg. Alle vannforsyningsanlegg er i 

forskrift pålagt å levere vann som er hygienisk og sikkert. For dette vannverket må det bygges 

et behandlingsanlegg basert på bruk av UV-bestråling, samt et høydebasseng. I løpet av 

høsten har det vært prøvetaking av vannet som skal brukes som grunnlag til dimensjonering 

av behandlingsanlegget. 

  

Bygging av vannbehandlingsanlegg har tatt lengre tid enn forventet. Det er ikke krav om at 

kommunen skal ha selvkost på levering av vann til innbyggerne, men dersom kommunen ikke 

krever inn selvkost så må levering av vann til noen innbyggere subsidieres over kommunens 

øvrige budsjett. På grunn av framdriften vil jeg ikke foreslå større økning enn den forventede 

prisstigning på 4 %.  En eventuell avgiftsøkning vil bli beregnet når utbygginga er ferdig og 

vannfondets størrelse vil også være et element i vurderinga.   

 

Dersom vannavgiften ikke når selvkost, så blir den delen av vannavgiften som overstiger 

selvkost innbyggerbetalt og ikke brukerbetalt. Etter rådmannens mening bør leveranse av 

vann og avløp prinsipielt være til selvkost. Dette er spesielt viktig i en kommune med mange 

private vannverk der vannverkene dels drives på dugnadsbasis. På den annen side vil det være 

en utfordring dersom det blir nødvendig med en større utbygging der det er få abonnenter å 

dele kostnadene på. Dersom alle vannverk i kommunen hadde vært kommunale, ville det ha 

vært flere å dele på og økningen pr abonnent ville ha vært moderat.  

 

Rådmannen viser for øvrig til det som står under kap. 5 om investeringer.  

Feietjeneste 

Satsene øker med 4 % 

Byggesaksgebyr 

Satsene øker med 4 % 

Delingssak 

Foreslås ikke øket i 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

24 

7 Kommentarer fra seksjonene 

7.1 Rådmann 

Plan og utredningsarbeid 
 Årlige planer/utredninger 

o Budsjett/økonomiplan 

o Regnskap/årsrapport 

o Økonomimelding 

o Budsjettkontroll 

 Delegasjonsreglement – utsatt av kommunestyret i juni 2011  

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

 Personal – revisjon av diverse personalreglementer 

o Lønnspolitisk plan (2009) 

o Permisjonsreglement (2009) 

o Arbeidsreglement (2009) 

o Personalpolitiske retningslinjer (2011) 

o Velferdsreglement (2011) 

 Ferdigstillelse arealplan (2010) 

 Gjennomgang IKT-kommunikasjon (2010) 

 Nye innkjøpsavtaler iverksettes (fortløpende arbeid) 

 Fortsette omdømmearbeid 

 Fortsette arbeidet med målstyring  

 IKT-anskaffelse (telefoni) 

 Oppdatering av arkiv til forskriftsmessig standard, jfr. ettersyn 

 

Status 

 

Driftsmessige endringer 

 Omorganisering servicetorg etter rekruttering leder 

 

Utfordringer i planperioden 

 Utvikle kommunen som en effektiv tjenesteleverandør 

 Effektivisere stab- og støttefunksjoner 

 Tilpasse bemanningen til de økonomiske rammer 

 Effektivisering gjennom IKT-anskaffelser 

 Ta i bruk nye innkjøpsavtaler 

 Arkiv – gjennomgang organisering og fysiske lokaliteter  

 

7.2 Oppvekst 

Plan og utredningsarbeid 
 Videre opplæring i det digitale system Fronter – alle i skolene (løpende) 

 Videreutvikle det digitale senteret (løpende) 

 Videreutdanning/etterutdanning av førskolelærere – regionalt samarbeid (løpende) 

 Oppussingsplan skoler/barnehager (2010) 

 Tilpasse skolenes og barnehagenes katastrofeplan/handlingsplan for ulykke til 

kommuneplanen (2010) 

 Prosjekt foreldreveiledning (2010) 
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 Utrede ressursbruken med hensyn til spesialundervisning ved ekstern bistand 

(2010) 

 Kvalitetsutvikling / kompetanseheving i barnehagene. 

Status 
 Digital læringsplattform Fronter brukes aktivt som kommunikasjonsmiddel innad i 

skolen og i samarbeidet heim/skole. 

 Bare ca 0,3 årsverk i Ibestad skole er fortsatt besatt av lærere uten godkjent 

utdanning. 

 Skolene og barnehagene er driftsmessig i rimelig bra stand, men vil likevel trenge 

en del vedlikehold. 

 Det er 2 stillinger ledig som pedagogisk leder i Hamnvik barnehage. Som følge av 

dette mangler barnehagen en stor pedagogisk faglighet. Det er til sammen 12,5 

årsverk i barnehagene. 

 Ibestad skole, ungdomstrinnet og Hamnvik barnehage driver prosjekt med 

alternative læringsarenaer og har fått støtte fra læringsfondet.  

 Barnetallet pr oktober 2011 er:  

o 40 barn i barnehagene 

o 68 elever på barnetrinnet (59 på Rolla og 9 på Ånstad) 

o 31 elever på ungdomstrinnet.  

Det er en nedgang på 15 elever sammenlignet med 2010/2011. (5 av disse 15 

elevene i nedgang er elever ved Andørja Montessoriskole) Denne skolen har ca. 30 

elever). Skolene opererer med forholdsvis små grupper. Barnetrinnet på 

henholdsvis Rolla er 4 – delt (har fire basisgrupper) og Andørja er u-delt (har en 

basisgruppe). Skolene har totalt 24,5 årsverk (19,2 pedagoger og 5,2 assistenter.) I 

tillegg er det 2 lærlinger i skolen inneværende skoleår. 

 Det er totalt 17 ledige barnehageplasser i barnehagene - Hamnvik 5 og Ånstad 12. 

 Biblioteket har fått økt brukermedvirkning fra skolene. Voksenopplæringa har 12 

elever og ca. 2,0 årsverk lærere og assistenter. Undervisning foregår i 

samlokalisering med ungdomstrinnet. 

 Ibestad bofellesskap er etablert i Doktorgården og i gamle Ibestad videregående 

skoles internat. Det er nå 12 beboere (13 fra november 2011) og totalt er det 12,2 

årsverk ansatt. 

 Økt bemanning i barnevernet med 0,5 årsverk i 2011. 

 Skolenes mobbeundersøkelse blant elevene viser at det er lite mobbing i Ibestad 

skole. 

 Gjennomgående bedring resultatmessig på de nasjonale prøvene. De enkelte 

resultatene vil framkomme i tilstandsrapporten for grunnskolen i Ibestad. 

15. plass på kommunebarometeret til Kommunal Rapport. 

Driftsmessige endringer 
 I de 3 enhetene i Ibestad skole er det tilsatt midlertidig undervisningsinspektører.  

 Barnetrinnet på Ånstad legges ned fra 1. jan. 2012. Elevene overføres Ibestad 

skole barnetrinnet. 

 Det er en felles styrer for barnehagene. 

 Reduksjon i rammetimetallet vil gi en nedgang på ca 2 stillinger fra 1. august 

2012.  

Utfordringer i planperioden 
 Utvikle skolene i Ibestad kommune i samsvar med kunnskapsløftet. 

 Se tildeling av timer til spesialundervisning i lys av tilpasset opplæring. 
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 Øke bemanningen innafor barnevernet ved tilleggsoppgaver i forbindelse med 

mottaket for mindreårige flyktninger. 

 Drift og daglig tilsyn av Ibestad kulturhus. 

 Vedlikehold av uteområder i skoler og barnehager m/ lekeapparat. 

 Portsystemet Hamnvik barnehage. 

 Fysiske endringer av kjøkkensystemet Hamnvik barnehage. 

 Forbedre inneklima i Hamnvik barnehage. 

 Rekruttere fagutdannete pedagogiske ledere i barnehagen. 

 Oppdatere og fornye datautstyret i skolen. 

 Telefonsystem som omfatter også barnehage og skole. 

 Videreutvikle andre læringsarenaer; uteskoler, prosjekter, Newtonrommet mv. 

 Trygge skolevei – gang og sykkelstier. 

 Lage gode driftsrutiner med ny skolestruktur- rullerende. 

 

7.3 NAV 

Plan og utredningsarbeid 
 Ruspolitisk handlingsplan (2010) 

 

Status 
 Personalgruppa i NAV-kontoret er stabil og har ikke sykefravær. 

 NAV-kontoret har fokus på den enkeltes ansvar for å sørge for sitt livsopphold og 

da fokus på arbeid og å skaffe arbeid og gir bistand når det er nødvendig.  

 Unge arbeidssøkere prioriteres, og aldersgruppen 20-24 år er en prioritert gruppe 

som har krav på garanti for oppfølging. Arbeidssøkere under 20 år prioriteres også. 

 Økonomisk stønad (sosial hjelp) er en del av samfunnets økonomiske 

sikkerhetsnett og skal bidra til livsopphold i en omstillingstid, når alle andre 

muligheter til selvforsørgelse er vurdert. Ibestad kommune har i 2011 ikke brukere 

som mottar slik ytelse i lengre tid.  

 Økonomisk veileding er krevende og krever betydelige ressurser, spesielt ved å 

bidra til å skaffe økonomisk oversikt. 

 Kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad – ordinært tiltak fra 2011. Fortsatt 

mål om 3 brukere i tiltaket i 2012.  

 Rusforebygging foregår stort sett gjennom tilskudd til ulike forebyggende tiltak 

blant barn og unge, søknader fra skolene. Det er etablert en ordning med 

røykekontrakter der ungdomsskoleelever inngår en kontrakt i forhold til å være 

røykfri. Lite budsjett. Behov for plan i dette arbeidet er absolutt til stede.  

 Forbruk av NAV’s stønadsbudsjett er vanskelig å forutse. Flere faktorer påvirker 

forbruk; arbeidsmarkedet, frafall fra videregående skole, gjelder elever over 18 år, 

vanskelig økonomi og tung gjeldsbelastning i barnefamilier. 

 
Driftsmessige endringer 

 Ingen driftsendringer.  

 
Utfordringer i planperioden 

 Å være en aktiv og attraktiv samfunnsaktør. 

 Skaffe tiltaksarrangører for brukere i NAV som har behov for 

arbeidspraksis/arbeidstrening, spesielt ungdom, og forventer at Ibestad kommune 

tar større ansvar her. 
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 Samordning og samhandling på tvers av fag og sektorer overfor enkeltbrukere og 

grupper er utfordrende i en liten kommune, både fagmessig og ressursmessig 

(kompetanse og økonomi).  

 Samarbeid om sykefraværsoppfølging. 

 Kompetansebygging – sikre god kompetanse. 

 Økonomi – risiko for merforbruk i marginalt budsjett for økonomisk stønad og 

kvalifiseringsstønad, som er rettighetsbasert. 

 

 

7.4 Helse 

Plan og utredningsarbeid 
 Smittevernplan (rullering) 

 Krise-/beredskapsplan 

Status 
 Legekontoret har i flere år hatt kaotisk legesituasjon - noe som forhåpentligvis er over 

da vi pt. har 2 leger - kommuneoverlege og fra 01.09.2011 kommunelege 2 

 Fra 15.02.2012 kommer en turnuslege. Vi arbeider for å tilsette turnuslege 15.08. og 

15.02. hvert år noe som gjør at behovet av vikarlege i 2012 reduseres til et minimum 

hvilket innebær betydelig besparing. 

 Aktivitet, blant annet pasientkonsultasjoner, kommer til å øke når turnuslege tiltreder 

og dermed økter inntekten. 

Driftsmessige endringer 
 Betalingsterminal er på plass for bruk i kontortiden. 

 Diverse innkjøp av minimum nødvendig undersøkelsesutstyr til legekontoret. 

 Innkjøpt og gjennomført opplæring i ny programvare for Helsestasjon/Helsesøster 

 Driftsavtale/tilskudd for fysioterapeut er økt med 61.000 kr i henhold til avtale om 

driftstilskudd og takster for fysioterapeuter 

 Ombygging av venterommet til legekontoret er planlagt i detalj og kostnadsberegnet 

og er med i investeringsbudsjettet. 

 Det er budsjettert med 0,5 årsverk som folkehelsekoordinator – stillingen ønskes besatt 

så tidlig som mulig i 2012. 

Utfordringer i planperioden 
 Vi er på planeringsstadium før tilbygging/utviding av legekontoret for å få plass til 

omkledningsrom med dusj og toalett for ansatte i tråd med Arbeidsmiljøloven. 

 Jordmoravtalen står fast etter interne vurderinger da jordmors innsats strekker seg til 

opplysningsarbeid (skole, foreldre mm.)  og derfor  utfyller det som inngår i 

samhandlingsreformens intensjoner. 

 Tverrfaglig samarbeid innenfor aktuelle fagområder, internt, og 

spesialisthelsetjenesten eksternt, jfr. samhandlingsreformen. 

 Det må påregnes en del utskifting av medisinsk utstyr i planperioden som vil bli en 

økonomisk utfordring. 

 Tilbud til barn og unge med spesielle behov. 

 Prioritere faglig utvikling og HMS-arbeidet for de ansatte. 

 Drive kvalitetssikringsarbeid opp mot Helsetilsynet/Fylkeslegens krav. 
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 En stor utfordring er samhandlingsreformen som innebærer prioritering av 

folkehelseforebyggende innsats og økt samarbeid med PRO, men også med 

helseforetaket og sykehusene i nærområdet og strukturforandringer, hvilket innebærer 

nye kostnader. 

 Samhandlingsreformen stiller både kvantitative og kvalitative krav på helseseksjonen 

og ambisjonen er å innfri forventingene. 

 

7.5 Pleie, rehabilitering og omsorg 

Plan og utredningsarbeid 
 HMS-plan (årlig rullering etter vernerunde), desember mnd. 

 Smittevernplan (årlig rullering i samarbeid med avdeling for helse) 

 Beredskapsplan/beredskapslister (årlig rullering i samarbeid med PNU) 

 Fortløpende oppfølging av samhandlingsreformen ut fra nye lovkrav 2012-2015 

 Kompetanse/opplæringsplan for helsepersonell ut fra samhandlingsreformens krav 

er ikke påbegynt 

 Demensplanen er ikke påbegynt  

 Bemanningsplan gjennomgås årlig ved budsjettarbeidet, oktober mnd. 

 IA-bedrift-oppfølginger 

 KS-brukerundersøkelse/kvalitetsundersøkelse gjennomført via KS-programmet 

“Bedre kommune” - bearbeiding og presentasjon vår 2012  

Status 
 34 sykehjemsplasser ifølge politisk vedtak, fra 01.01.2011, mot tidligere 36 – realisert 

i løpet 2011. Fra oktober ytterligere nedgang i pasienttallet. 

o Det foreligger ikke ventelister for sykehjem eller omsorgsboliger. 

o Samhandlingsreformen vil kreve flere tilgjengelige sykehjemsplasser som 

politikerne må ta standpunkt til etter arbeidsgruppens forslag. 

o Samhandlingsreformen vil kreve økt fagbemanning vurdert til inntil 2 årsverk 

fordelt på heldøgns basis i PRO (sykehjem og hjemmesykepleie) – 1 årsverk 

er alt på plass under forslag på å omgjøre overtidsposten til 1 fast fagstilling. 

o Fra 01.01.2012: Kommunens plikt å ta i mot utskrivningsklare pasienter fra 

dag 1 som  meldes fra sykehusene, for å unngå døgnmulkt på 4 000 kr. 

Tiltaket er gjennomført fra PRO i hele år 2011 uten overliggende pasienter. 

o Fra 01.01.2012: Kommunal betalingsplikt/medfinansiering for alle medisinske 

innleggelser og polikliniske behandlinger ved sykehus.  

o Tilbudet om samarbeidsavtale/ kjøp av en rehabiliteringsseng med Salangen 

Helserehab må vurderes nå og/eller på sikt. Pris ca kr.800 000,-/år.  

o Krav om utvidet kompetanse og investering i påkrevd utstyr for å møte 

samhandlingsreformen må vurderes f.o.m. 2012.                                                                                                      

 F.t. vakant 50 % stilling som aktivitør ved Ibestad sykehjem – rekruttering settes i 

gang når budsjettet er vedtatt. 

 F.t. 20 % stilling som aktivitetsleder ved Andørja Aktivitetssenter. 

 Det er utarbeidet og iverksatt tiltak med å effektivisere hjemmetjenestene i 2011. 

 Ny ressurskrevende bruker i hjemmetjenesten krever ekstraressurser på 60 % stilling i 

tillegg til andre kommunal innvilgede tiltak, noe som forsøkes innbakt i daglig drift i 

hjemmetjenesten i år 2012.  

 Ny ressurskrevende bruker med heldøgns omsorg i miljøarbeidertjenesten (3-delt 

vaktskift med en tilgjengelig pleier) i bolig, gir store økonomiske utfordringer, og 
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krever i overkant av 4 årsverk. Tiltaket gir noe statstilskudd. Tiltaket er lovpålagt og 

en stor økonomisk utfordring. 

 Press på økende ressursbruk (personell) i miljøarbeidertjenesten opp mot gamle og 

nye brukere. 

 Lønnsbudsjett er fastsatt, men grad av sykefravær, terminalpleie, Helsetilsynets 

pålegg, ressurskrevende brukere og dermed vikarbruk/overtidsforbruk/drift er umulig 

å fastsette konkret, da driften alltid vil variere innenfor de fastlagte stramme 

budsjettrammer.                                                                                                                    

Driften er også svært avhengig av tilgjengelig nok fagpersonell. 

 Overtidsbudsjettet for år 2012 (kr 600 000,-) er endret til 1 fast fagstilling og redusert 

overtidsbruk med kr. 450 000,-.  Overtidspost er nå kun kr. 150 000,-. 

 Antall kommunale omsorgsleiligheter videreføres: 26 (9+5+6+6 ).                                           

God leilighetsdekning, ingen på venteliste/ periodevis ledige leiligheter der PRO-

tjenesten er pålagt å betale husleie og strøm til Ibestad Eiendom. 

 Miljøarbeidertjenesten er nå integrert som en del av PRO-tjenesten. 

 Antall brukere av hjemmetjenesten (hjemmesykepleien/hjemmehjelp): ca.100.                       

 PRO-tjenesten har ca. 60 årsverk fordelt på om lag 100 arbeidstakere, inklusiv 

miljøarbeidertjenesten.  Ca. 20 vikarer. 

 Relativt høy fagdekning på fast personalstab. 

 Iverksatt nye politiske vedtak med seniortiltak fra 01.01.2011; seniorsamtaler og 

senioravtaler – som er gjennomført for aktuell aldersgruppe i PRO. 

 Ny turnus under utarbeiding ut fra endrede bemanningsbehov i fagstab og nye lovkrav 

(bedre sykepleierdekning hele døgnet). 

 Antall mottakere av omsorgslønn: ca. 15. Evalueres hvert halvår. 

 Antall mottakere av støttekontakt: ca. 20. Evalueres hvert halvår. 

 Personlig assistentordning: 1 årsverk fordelt på en bruker. 

 37 år gammelt sykehjem som krever fortløpende oppgradering og vedlikehold: se 

øvrige budsjettkommentarer på vedlikehold, reparasjoner, inventar/utstyr. 

Driftsmessig endringer 
 Nytt hjelpemiddellager er etablert i sykehjemmet. 

 Forbedrede garderobeforhold og tøylager for personaltøy er etablert i sykehjemmet. 

 Pålegg fra PRO-tjenestens kontrollinstanser 

(Fylkeslegen/Helsetilsynet/Arbeidstilsynet/Mattilsynet) kan/vil medføre økonomiske 

konsekvenser som ikke er kjent i dag. 

 Administrativ ressurs i miljøarbeidertjenesten økt med 0,2 årsverk til 0,4.  

Utfordringer i planperioden 
 Påkrevd vedlikehold av et 37 år gammelt sykehjem med behov for totalrenovering av 

pasientrom, skyllerom, baderom og utearealer.  

 Ivareta psykiatritjenestetilbudet kvalitativt og kvantitativt, etter at det statlige 

øremerkede tilskuddet inngikk i kommunens samlede rammetilskudd f.o.m. år 2009.  

 Opprettholde verdien av forebyggende arbeid bl.a. ved kommunale støttekontakt-

tilbud.  

 Etterkomme stadig nye lovkrav/oppgaver som tillegges PRO-tjenesten. 

 Økt krav til IT-kompetanse og nye programmer som følge av samhandlingsreformen. 

 Beholde, verdsette og rekruttere dyktig fagpersonell og gjøre arbeidsplassen attraktiv 

og skape et godt omdømme og et godt psykososialt arbeidsmiljø. 

 Størst utfordring ligger i å rekruttere nye vikarer/ufaglærte de siste år. 

 Å holde sykefraværet nede, og ivareta en god HMS-tjeneste for de ansatte. 

 Samhandlingsreformens krav om egenbetaling fra dag 1: utskrivningsklare pasienter. 
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 Samhandlingsreformens krav om etablering av øyeblikkelig hjelp plasser settes 

gradvis i verk.  

 Samhandlingsreformens krav om forsterkede sykehjemssenger (“minisykehus” i 

sykehjem) og økt press på fagtjenestetilbudet i hjemmesykepleien. 

 Evt. omorganisering - og effektiviseringstiltak av dagens PRO-tjenestetilbud vurderes 

fortløpende. 

 

 

7.6. Plan, næring og utvikling 

Plan og utredningsarbeid  
 Ferdigstille beredskapsplan (2009).  

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

 Tilstandsrapport på kommunale veger (2009) 

 Statusrapport for kommunale veger med kostnader i perioden 2012 – 2022 er 

ferdig og ble politisk behandlet høsten 2011. 

 Tilstandsrapport på kommunale bygg inkl. HMS (2009) 

 Landbruksplan for Ibestad kommune, politisk avklaring (2010) 

 Boligsosial handlingsplan (2010) 

 Energi og klimaplan (2011) - oppstartet - politisk behandling i 2012 

 Reguleringsplan for miljøstasjon (2010) –  

 Vanskeligheter å få avkjørsel fra fv. 848. Planområdet må vurderes på nytt. 

 Ytre Andørja Vannverk (2010) – detaljplanlegging ferdig og utbygging i 2012 

 Prosjekt vedr. innføring av elektronisk byggesøknader (2010) 

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

 1. gangs utlegging høsten 2011. 

 Fritidsboligdelen i 2012  

 Nytt gebyrregulativ for vann og avløp, oppgraderes i hht selvkostprinsipp (2011) 

 Avgift for bruk av kommunale havner (2011) 

 Reguleringsplan for boligfelt Sørrollnes (2011), sluttbehandles i 2012 

 Status for veger som vedlikeholdes av kommunen/overføre vedlikeholdsansvar til 

private (2010) 

 Statusrapport for kommunale veger med kostnader i perioden 2012 – 2022 

 Premisser for nedklassifisering/overtakelse av private veger er lagt i rapporten.  

 Revisjon av sentrumsplan for Hamnvik – oppstartet (2011) 

 Hovedplan avløp – oppstartet (2011) 

 Renovering av svømmehall/renseanlegg (2011) 

 Forprosjekt m/ kostnader utarbeidet. Denne viser maskin- og bygningsmessige 

løsninger.  

 Ikke start før det foreligger tilsagn om spillemidler.  

 Revisjon av HMS for seksjonen (2011) 

 Avslutte ”Ibestadfjæra” deponi (2011) 

Status 
  4 årsverk adm., 7 renholdere (5,8 årsverk), 5,1 årsverk vaktmestere inkl formann 

Driftsmessige endringer 
 40 % vaktmesterstilling er ikke avviklet.   

o Besparelsen er foreløpig tatt inn ved omorganisering/tilpasning av renholdere.  

 Fortsette å utføre vedlikeholdsarbeider for Ibestad Eiendom AS.  
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 Vurdere kjøp av feietjenester fra nabokommuner. 

 Etablere SD – anlegg for å forenkle drift av tekniske anlegg kommunale bygg.  

 Gatelys – gjennomgang og etablering av strømsparende tiltak 

o Tidsur montert nov/des 2011.  Forventet besparelser oppnås fra 01.01.2012 

Utfordringer i planperioden 
 Landbruksavdelingen i kommunen er pålagt å ha oversikt over 

 leieavtaler for jord, ajourhold av dette. 

 Kartlegge leiejord  

 Vedlikehold av kommunale veger – fortsette i hht statusrapporten 

 Nedklassifisering av vegstrekninger hvor det bare er fritidsbebyggelse.  

 Utvendig vedlikehold av kommunale bygg 

 Kommunale bygninger skal oppfølges med økonomioversikt for det enkelte 

bygg.  

 Etablere SD – anlegg for drift av tekniske anlegg kommunale bygg 

 Ajourføring og ajourhold kommunalt bygningsarkiv  

 Hovedplan for avløp 

 Nye medarbeidere: næringsutvikler og ingeniør/saksbehandler bygg mm.  
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8  Budsjettskjema 1 

Driftsbudsjett 

Årsbudsjett 2012/Økonomiplan 2013 - 2015 

        

  
       
Regn 09  

       
Regn 10   Bud 11   Bud 12   Bud 13   Bud 14  Bud 15  

Kommunens frie inntekter 
   

  
   

Rammetilskudd fra staten    -60 820    -63 483    -72 514    -74 100    -73 100    -72 700     
                
-73 000  

Skatt på formue og inntekt   -22 944    -23 199    -19 998    -22 300    -22 300    -22 300  -22 300  

     Sum skatt og rammetilskudd   -83 764    -86 682    -92 512    -96 400    -95 400    -95 000  -95 300  

Konsesjonsavgift          -16           -16           -15           -15           -15           -15         -15  

Eiendomsskatt 
   

    -1 300      -1 300      -1 300    -1 300  

Andre generelle tilskudd/refusjoner 1)     -2 284      -3 086         -955      -1 039      -1 039      -1 039    -1 039  

SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER   -86 064    -89 784    -93 482    -98 754    -97 754    -97 354  -97 654  

    
  

   1.83  Avskrivinger 
   

  
   1.83  Kalkulatoriske renter 

   
  

   1.90 Renteinntekter        -316         -271         -432         -410         -357         -357      -357  

1.87 Utbytte/renteinntekt HK     -1 534      -2 378      -2 385      -2 585      -2 385      -2 385   -2 385  

1.87 Renter kommunale innlån      1 530       1 540       2 241       2 584       2 600       2 600    2 800  

1.87 Renter på etabl.lån/startlån (netto)           74            42  
 

  
   1.87  Avdrag på lån      1 824       2 001       3 600       2 400       2 800       2 400    2 500  

NTO FINANSUTGIFTER/-INNTEKTER      1 578          934       3 024       1 989       2 658       2 258    2 558  

    
  

   Til dekning av tidl. års merforbruk/underskudd           86  
 

  
   Til ubundne avsetninger  2)         900            -    

 
  

   Til bundne avsetninger  3)         507       2 312  
 

  
   Avsetning til likviditetsreserven 

   
  

   Bruk av tidligere års overskudd     -1 004  
  

  
   Bruk av ubundne avsetninger 4)     -1 354         -577         -100         -100         -100         -100      -100  

Bruk av bundne avsetninger  5)        -123           -74            

AVSETNINGER NETTO     -1 074       1 747         -100         -100         -100         -100      -100  

    
  

   Driftsmidler til fin. av investering            442          300          870          900          300         -    

TIL FORDELING DRIFT   -85 560    -86 661    -90 258    -95 995    -94 296    -94 896  -95 196  

MERFORBRUK/MINDREFORBRUK           86            -9            -              -              -              -           -    

 

 

 
   

  
   RAMMEOMRÅDE:      

   
  

   1. Rådmannens stab/ kultur 
   

  
   Utgifter     20 608     18 305     13 706     15 035     14 847     14 847   14 847  

Avsatt til lønnsoppgjør 

 
          -         2 121       2 000       2 000       2 000     2 000  

Inntekter     -4 992      -7 778      -4 050      -3 383      -3 383      -3 383    -3 383  

Netto ugift    15 616     10 527     11 777     13 652     13 464     13 464   13 464  

2. Oppvekst 
   

  
   Utgifter     27 492     33 719     32 843     36 212     35 531     35 531   35 531  

Inntekter     -9 052    -10 548      -7 206    -11 081    -11 081    -11 081  -11 081  

Netto ugift    18 440     23 171     25 637     25 131     24 450     24 450   24 450  
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3. NAV 
   

  
   Utgifter       6 980       2 072       2 044       2 029       2 029       2 029    2 029  

Inntekter        -511         -403            -             -37           -37           -37        -37  

Netto ugift      6 469       1 669       2 044       1 992       1 992       1 992    1 992  

4. Helse 

   
  

   Utgifter       4 175       5 696       6 319       8 390       8 390       8 390    8 390  

Inntekter        -636         -619      -1 545      -1 545      -1 545      -1 545   -1 545  

Netto ugift      3 539       5 077       4 774       6 845       6 845       6 845    6 845  

5. Pleie, rehabilitering og omsorg 

   
  

   Utgifter     40 064     45 126     42 921     46 513     46 513     46 513   46 513  

Inntekter     -7 524      -8 602      -6 693      -8 169      -8 169      -8 169   -8 169  

Netto ugift    32 540     36 524     36 228     38 344     38 344     38 344   38 344  

6. Plan, næring og utvikling 

   
  

   Utgifter     17 143     18 381     17 057     17 868     17 068     17 068   17 068  

Inntekter     -6 268      -6 224      -6 659      -6 967      -6 967      -6 967   -6 967  

Netto ugift    10 875     12 157     10 398     10 901     10 101     10 101   10 101  

Diverse:   
 

    
   Reserverte tilleggsbevilgninger 

   
  

   Skattedirektoratet          -35  
  

  
   Momskompensasjon     -1 598      -2 211  

 
  

   Premieavvik         -200         -262  
 

  
   Momskompensasjon fra investering           -     -         -600         -870         -900         -300         -    

Netto ugift     -1 833      -2 473         -600         -870         -900         -300         -    

Rammeområder til sammen    85 646     86 652     90 258     95 995     94 296     94 896   95 196  

    
  

   Note  1) Andre generelle tilskudd/refusjoner 
  

  
   1. Integreringstilskudd        -136      -1 301  

 
  

   2. Næringsfondtilskudd        -900         -900  
 

  
   3. Skatteavvik 

 
          -    -100        -100         -100         -100      -100  

4. Boligstilskudd          -50  
  

  
   5. Momskompensasjon investering 

   
  

   6. Kompensasjon R97        -383         -281  -289        -283         -283         -283      -283  

7. Kompensasjon omsorgsboliger        -586         -454  -420        -450         -450         -450      -450  

8. Rentekompensasjon skolebygg        -229         -135  -100        -145         -145         -145      -145  

9. Rentekompensasjon kirkebygg            -15  -46          -61           -61           -61        -61  

Sum note 2) Andre generelle tilskudd     -2 284      -3 086         -955      -1 039      -1 039      -1 039   -1 039  

    
  

   Note  2) Til ubundne avsetninger 
   

  
   1. Avsetning til disposisjonsfond         900            -              -              -              -              -           -    

Sum note 4) Til ubundne avsetninger         900            -              -              -    
   

    
  

   Note 3) Til bundne avsetninger 
   

  
   1. Avsetning renter til fonds         507       2 312              -              -              -           -    

Sum note 5) Til bundne avsetninger         507       2 312            -              -              -              -           -    

    
  

   Note  4) Bruk av ubundne avsetninger 
  

  
   1. Bruk av fond      -2 358         -651         -100         -100         -100         -100      -100  

Sum note 6) Bruk av ubundne 
avsetninger     -2 358         -651         -100         -100         -100         -100      -100  

    
  

   Note  5) Bruk av bundne avsetninger 
  

  
   6.. Bruk av fond               

Sum note 7) Bruk av bundne avsetninger        -123            -              -              -    
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9 Tabell 1B  

  

DRIFTSMESSIGE ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN 

Alle beløp i hele 1.000 kroner. 
    

     ingen fortegn  betyr økte utgifter/reduserte inntekter 
   - betyr økte inntekter/reduserte utgifter 

    

     Beløpene i  2013 - 2014 og 2015 er endringer fra  2012 budsjett. 
  

     Enhet 2013 2014 2015 
 

     Rådmann/stab 
 

        
 Ny aktivitet/avhandling Ånstad skole      -100        -100        -100  
 Arealplanarbeidet ferdig i 2012        -88         -88         -88  
 SUM rammeområde      -188        -188        -188  
 

     Oppvekst 
    Helårsvirkning 1,5 timer valgfag uskole       200         200         200  

 Helårsvirkning ny skolestruktur      -881        -881        -881  
 Redusert ramme       
 SUM rammeområde      -681        -681        -681  
 

     NAV 
    Redusert ramme       

 SUM rammeområde         -             -             -    
 

     Helse 
    Redusert ramme       

 SUM rammeområde         -             -             -    
 

     PRO 
    Redusert ramme       

 SUM rammeområde         -             -             -    
 

     Plan-, næring og utvikling 
    Reguleringsplan Engenes (2011/2012)      -200        -200        -200  

 Bortfall kostnader eiendomskattetaksering      -600        -600        -600  
 Redusert ramme       
 SUM rammeområde      -800        -800        -800  
 

     

     Sum rammeendringer   -1 669     -1 669     -1 669  
 

     FDV = (F)orvaltning, (D)rift og (V)edlikehold av bygninger 
   

     Note 1) Dette er en tabell som viser foreslåtte endringer i 
økonomiplanperioden. 

 Det kan være konsekvenser av investeringstiltak eks. FDV og endringer i driftsrammer 
for  

enhetene. 
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10  Budsjettskjema 2      

Investeringsbudsjett      

Årsbudsjett 2011/økonomiplan 2012 - 2014  

Alle beløp i hele 1.000 kroner. 
      

       Investeringer i anleggsmidler:  Regn 10   Bud 11   Bud 12   Bud 13   Bud 14   Bud 15  

   
  

  
  

LØPENDE INVESTERINGER 
  

  
  

  

IKT - ny programvare 
 

           300             300             300             300             300  

Ibestad kirke - reparasjon av tak         2 675  
 

  
  

  

Ibestad kirke - brann-/tyverialarm 
 

           500    
 

              -                  -    

Ibestad kulturhus - rehab. bygning         4 137  
 

  
  

  

Ibestad kulturhus - rehab. svømmehall               -            1 000          2 000  
  

  

Ibestad ungdomsskole -  ombygging             539  
 

  
  

  

Biler PRO               -          
  

  

Samhandlingsreformen 
  

              1 500             500  

Ombygging legekontor 
  

           125  
  

  

Årsand boligfelt          1 810  
 

  
  

  

Breivoll havn - rassikring         1 901  
 

  
  

  

Fortau Hamnvik            372          1 500          1 500          1 500          

Bredbåndsutbygging               -    
 

        1 000  
  

  

"Blålysgarasje" 
  

    
 

        2 500      

Ny brannbil 
  

          1 500              1 500  

Kommunale veier - rehabilitering 
 

        1 500          1 500          1 500                -                  -    

Ibestad Kompetansesenter - ombygging 
 

              -                  -    
  

  

Kommunale bygg - rehabilitering 
 

           200          1 000          2 000          1 500      

Gatelys - strømsparende tiltak 
 

           500                -    
  

  

Bil til PNU 
 

           150    
  

  

   
  

  
  

Tiltakspakke: 
  

  
  

  

Ibestad sykehjem            158  
 

  
  

  

   
  

  
  

SELVFINANSIERENDE 
INVESTERINGER 

  
  

  
  

Kommunalteknikk 
  

  
  

  

Ytre Andørja vannverk - behandlingsanl.             2 000    
  

  

Kjøp av aksjer og andeler 
  

  
  

  

Dekning av tid. års undersk. 
  

  
  

  

BRUTTO INVESTERINGSUTG.       11 592          7 650          7 425          6 800          5 800          2 300  

Avdrag etabl./startlån (netto) 
  

  
  

  

Avsetninger             

   
  

  
  

ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV       11 592          7 650          7 425          6 800          5 800          2 300  

   
  

  
  

Finansieres slik: 
  

  
  

  

Bruk av lånemidler - løpende *)        -9 286         -3 750         -4 555         -4 700         -5 500         -2 300  

Bruk av lånemidler - selvfin.               -           -2 000    
  

  

Bruk av lånemidler - startlån 
  

  
  

  

Inntekter fra salg av anleggmidler 
  

  
  

  

Tilskudd til investeringer           -360         -1 600         -2 000         -1 200                -                  -    

Andre inntekter           -570            

Sum ekstern finansiering     -10 216        -7 350        -6 555        -5 900        -5 500        -2 300  

   
  

  
  

Overføring fra driftsbudsjettet           -442            -300            -870            -900            -300                -    

Bruk av fond            -934  
 

  
  

  

Bruk av avsetninger             

Sum finansiering     -11 592        -7 650        -7 425        -6 800        -5 800        -2 300  
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11 KOSTRA-analyse 

 
Innledning 
Se kommentarer under kap 3. 

 

Finansielle nøkkeltall 
 

 

Brutto driftsinntekter per innbygger (hele tusen kr) 
 

år 2007 2008 2009 2010 

Ibestad 70 76 83 89 

Kostragruppe 06 80 87 96 98 

Sammenligningskommuner 77 85 91 97 

Fylkessnitt 56 60 65 68 

Landssnitt 50 54 58 60 

 

 

Frie inntekter per innbygger (hele tusen kr) 
 

år 2007 2008 2009 2010 

Ibestad 49 54 59 61 

Kostragruppe 06 47 49 53 55 

Sammenligningskommuner 48 49 53 56 

Fylkessnitt 33 34 37 39 

Landssnitt 29 31 34 35 

 

 

Brutto driftsutgifter per innbygger (hele tusen kr) 
 

år 2007 2008 2009 2010 

Ibestad 71 76 85 89 

Kostragruppe 06 78 86 93 96 

Sammenligningskommuner 74 82 88 94 

Fylkessnitt 55 59 63 66 

Landssnitt 49 53 57 59 
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Netto renter og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter 
 

år 2007 2008 2009 2010 

Ibestad 2,58 3,14 1,33 0,74 

Kostragruppe 06 4,90 3,38 1,96 2,38 

Sammenligningskommuner 4,87 6,10 5,54 5,68 

Fylkessnitt 6,02 6,16 5,02 5,10 

Landssnitt 3,41 4,71 2,32 2,96 

 

 

Netto resultatgrad (resultat i prosent av brutto driftsutgifter) 
 

år 2007 2008 2009 2010 

Ibestad -1,21 -0,90 -1,00 1,75 

Kostragruppe 06 1,62 1,53 5,57 3,11 

Sammenligningskommuner 3,01 0,87 2,00 1,44 

Fylkessnitt -0,04 -0,69 2,03 2,39 

Landssnitt 1,85 -0,66 2,64 2,23 

 

 

Netto gjeldsgrad (lånegjeld i % av brutto driftsutgifter) 
 

år 2007 2008 2009 2010 

Ibestad 52,33 40,08 41,43 44,33 

Kostragruppe 06 49,97 49,08 50,33 51,70 

Sammenligningskommuner 67,41 63,50 66,59 67,82 

Fylkessnitt 85,59 85,58 85,17 89,21 

Landssnitt 59,76 62,71 62,91 65,50 
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Behovsprofil (befolkningsutvikling og – sammensetning) 
 

 

Andel folkemengde 0 til 5 år (%) 
 

år 2007 2008 2009 2010 

Ibestad 4,04 3,75 3,27 3,24 

Kostragruppe 06 5,66 5,74 5,75 5,69 

Sammenligningskommuner 5,68 5,76 5,89 5,80 

Fylkessnitt 7,21 7,24 7,30 7,30 

Landssnitt 7,32 7,34 7,36 7,36 

 

 

Andel folkemengde 6 til 15 år (%) 
 

år 2007 2008 2009 2010 

Ibestad 10,92 10,28 11,08 10,36 

Kostragruppe 06 12,93 12,64 12,42 12,05 

Sammenligningskommuner 13,37 13,11 12,65 12,27 

Fylkessnitt 13,40 13,08 12,82 12,51 

Landssnitt 13,51 13,30 13,12 12,94 

 

 

Andel folkemengde 16 til 66 år (%) 
 

år 2007 2008 2009 2010 

Ibestad 60,16 60,62 60,16 60,54 

Kostragruppe 06 63,23 63,42 63,48 63,67 

Sammenligningskommuner 62,70 62,79 62,84 63,20 

Fylkessnitt 67,05 67,19 67,19 67,29 

Landssnitt 65,92 66,18 66,28 66,36 
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Andel folkemengde 67 til 79 år (%) 
 

år 2007 2008 2009 2010 

Ibestad 15,82 15,97 16,19 16,00 

Kostragruppe 06 11,51 11,50 11,72 11,96 

Sammenligningskommuner 11,61 11,46 11,77 12,20 

Fylkessnitt 8,25 8,38 8,60 8,78 

Landssnitt 8,59 8,54 8,62 8,75 

 

 

Andel folkemengde 80 år og over (%) 
 

år 2007 2008 2009 2010 

Ibestad 9,07 9,38 9,30 9,87 

Kostragruppe 06 6,67 6,70 6,63 6,62 

Sammenligningskommuner 6,63 6,88 6,85 6,54 

Fylkessnitt 4,09 4,11 4,08 4,12 

Landssnitt 4,66 4,64 4,61 4,58 

 

 

Netto befolkningstilvekst (personer) 
 

år 2007 2008 2009 2010 

Ibestad -63 -70 -32 11 

Kostragruppe 06 -15 -8 -5 -5 

Sammenligningskommuner -39 4 5 -26 

Fylkessnitt 20 37 37 42 

Landssnitt 105 111 113 118 
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Hovedprioriteringer 
 

 

Andel netto driftsutgifter administrasjon, styring og fellesutgifter av netto 
driftsutgifter i alt (%) 

 

år 2007 2008 2009 2010 

Ibestad 12,65 11,39 16,16 14,79 

Kostragruppe 06 15,10 13,71 16,28 14,26 

Sammenligningskommuner 15,77 14,25 14,96 13,41 

Fylkessnitt 9,92 8,91 9,18 8,40 

Landssnitt 8,86 8,12 9,19 8,30 

 

 

Andel netto driftsutgifter barnehage av netto driftsutgifter i alt (%) 
 

år 2007 2008 2009 2010 

Ibestad 3,22 3,44 2,89 2,46 

Kostragruppe 06 2,50 2,69 2,44 2,29 

Sammenligningskommuner 2,85 2,98 2,62 2,21 

Fylkessnitt 2,36 2,98 3,19 2,77 

Landssnitt 2,39 2,91 2,65 2,71 

 

 

Andel netto driftsutgifter grunnskoleopplæring av netto driftsutgifter i alt (%) 
 

år 2007 2008 2009 2010 

Ibestad 22,66 21,20 18,86 18,27 

Kostragruppe 06 25,92 25,66 25,71 24,80 

Sammenligningskommuner 25,24 24,47 23,18 23,66 

Fylkessnitt 30,75 30,83 30,23 29,99 

Landssnitt 30,91 30,59 29,89 30,08 
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Andel netto driftsutgifter pleie og omsorg av netto driftsutgifter i alt (%) 
 

år 2007 2008 2009 2010 

Ibestad 36,50 40,60 40,93 41,30 

Kostragruppe 06 37,98 38,97 39,80 38,91 

Sammenligningskommuner 32,62 34,91 34,25 34,27 

Fylkessnitt 35,53 36,20 36,54 36,42 

Landssnitt 35,22 35,66 35,74 35,70 

 

 

Andel netto driftsutgifter sosialtjenesten og barnevern av netto driftsutgifter i alt 
(%) 

år 2007 2008 2009 2010 

Ibestad 5,78 4,62 3,54 3,81 

Kostragruppe 06 4,32 4,59 4,81 4,96 

Sammenligningskommuner 7,18 7,95 8,07 8,32 

Fylkessnitt 7,02 7,24 7,98 7,72 

Landssnitt 8,28 8,14 8,47 8,72 

 

 

Andel netto driftsutgifter kultur av netto driftsutgifter i alt (%) 
 

år 2007 2008 2009 2010 

Ibestad 5,04 4,42 4,46 4,61 

Kostragruppe 06 3,85 3,87 4,02 3,56 

Sammenligningskommuner 3,59 3,83 3,91 3,76 

Fylkessnitt 4,17 4,19 3,94 4,02 

Landssnitt 4,49 4,48 4,28 4,35 
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Grunnskole 
 

 

Netto driftsutgifter grunnskoleundervisning per elev (hele tusen kr) (Ibestad 
korrigert for privatskole) 

 

år 2007 2008 2009 2010 

Ibestad 112 113 134 140 

Kostragruppe 06 81 89 95 101 

Sammenligningskommuner 67 70 77 85 

Fylkessnitt 64 68 73 77 

Landssnitt 59 64 68 71 

 

 

Netto driftsutgifter SFO per elev (hele tusen kr) 
 

år 2007 2008 2009 2010 

Ibestad 15 8 10 12 

Kostragruppe 06 13 14 14 14 

Sammenligningskommuner 14 12 14 14 

Fylkessnitt 8 10 10 11 

Landssnitt 5 6 6 6 

 

 

Andel 6 til 9 år med plass i SFO (%) 
 

år 2007 2008 2009 2010 

Ibestad 58,93 68,42 72,41 48,98 

Kostragruppe 06 42,12 42,48 44,08 45,91 

Sammenligningskommuner 34,09 43,78 40,82 43,78 

Fylkessnitt 52,98 53,96 54,15 53,77 

Landssnitt 56,50 57,19 57,09 58,16 
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Netto driftsutgifter per innbygger 6 - 15 år (hele tusen kr) 
 

år 2007 2008 2009 2010 

Ibestad 110 117 107 124 

Kostragruppe 06 105 114 122 130 

Sammenligningskommuner 88 92 99 110 

Fylkessnitt 81 87 93 98 

Landssnitt 73 79 83 88 
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Barnehager 
 

 

Netto driftsutgifter barnehage per barn med plass (hele tusen kr) 
 

år 2007 2008 2009 2010 

Ibestad 49 66 63 53 

Kostragruppe 06 31 35 33 33 

Sammenligningskommuner 31 32 30 27 

Fylkessnitt 16 20 22 20 

Landssnitt 14 18 17 18 

 

 

Andel 0 til 5 år med barnehageplass (%) 
 

år 2007 2008 2009 2010 

Ibestad 85,25 77,78 89,13 91,30 

Kostragruppe 06 74,67 75,53 76,44 76,59 

Sammenligningskommuner 76,66 79,19 79,09 80,56 

Fylkessnitt 74,50 76,16 77,45 77,65 

Landssnitt 71,88 74,29 75,24 76,07 

 

 

Antall barn per årsverk  
 

år 2007 2008 2009 2010 

Ibestad 3,71 2,33 2,56 3,23 

Kostragruppe 06 3,86 3,63 3,68 3,53 

Sammenligningskommuner 4,14 3,75 3,84 3,52 

Fylkessnitt 3,81 3,65 3,65 3,67 

Landssnitt 4,17 4,05 4,00 3,97 
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Pleie og omsorg 
 

 

Netto driftsutgifter institusjon per beboer i kommunal institusjon (hele tusen kr) 
 

år 2007 2008 2009 2010 

Ibestad 503 568 581 604 

Kostragruppe 06 646 710 735 745 

Sammenligningskommuner 526 580 638 662 

Fylkessnitt 647 707 731 758 

Landssnitt 607 669 668 707 

 

 

Andel beboere i kommunal institusjon av mottakere av kommunal pleie og 
omsorgstjeneste (%) 

 

år 2007 2008 2009 2010 

Ibestad 22,16 21,51 24,20 34,82 

Kostragruppe 06 23,39 22,39 21,89 22,72 

Sammenligningskommuner 26,46 26,46 25,91 24,80 

Fylkessnitt 20,35 19,56 18,52 18,40 

Landssnitt 19,27 18,77 19,03 18,71 

 

 

Netto driftsutgifter per mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende (hele tusen 
kr) 

 

år 2007 2008 2009 2010 

Ibestad 79 85 119 123 

Kostragruppe 06 150 156 168 173 

Sammenligningskommuner 134 151 164 168 

Fylkessnitt 165 163 180 186 

Landssnitt 147 153 163 172 
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Andel av befolkning som mottar kjernetjenester til hjemmeboende (%) 
 

år 2007 2008 2009 2010 

Ibestad 8,67 9,44 8,59 7,89 

Kostragruppe 06 5,70 5,94 5,97 6,13 

Sammenligningskommuner 4,70 4,68 4,71 5,05 

Fylkessnitt 3,71 3,87 3,96 4,09 

Landssnitt 3,72 3,84 3,95 3,92 

 

 

Netto driftsutgifter per mottakere av kommunal pleie- og omsorgstjeneste (hele 
tusen kr) 

 

år 2007 2008 2009 2010 

Ibestad 173 190 233 258 

Kostragruppe 06 285 287 301 312 

Sammenligningskommuner 240 267 289 292 

Fylkessnitt 273 278 294 301 

Landssnitt 249 261 273 286 
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Sosialtjenesten 
 

 

Netto driftsutgifter per sosialhjelpsmottaker (hele tusen kr) 
 

år 2007 2008 2009 2010 

Ibestad 25 31 25 32 

Kostragruppe 06 38 40 41 43 

Sammenligningskommuner 53 40 42 49 

Fylkessnitt 43 43 49 49 

Landssnitt 56 59 60 61 

 

 

Andel sosialhjelpsmottakere av alle innbyggere i kommunene (%)  
 

år 2007 2008 2009 2010 

Ibestad 3,44 3,33 2,70 2,89 

Kostragruppe 06 2,68 2,90 3,00 2,97 

Sammenligningskommuner 3,12 3,31 3,07 3,31 

Fylkessnitt 2,28 2,24 2,36 2,37 

Landssnitt 2,36 2,32 2,48 2,49 
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Barnevern 
 

 

Netto driftsutgifter per barn med undersøkelse eller tiltak (hele tusen kr) 
 

år 2007 2008 2009 2010 

Ibestad 32 16 15 9 

Kostragruppe 06 25 26 29 32 

Sammenligningskommuner 22 25 24 17 

Fylkessnitt 24 26 29 28 

Landssnitt 27 29 31 31 

 

 

Andel barn med undersøkelse eller tiltak av innbyggere 0 til 17 år (%) 
 

år 2007 2008 2009 2010 

Ibestad 9,68 11,16 13,98 15,45 

Kostragruppe 06 6,74 7,53 7,91 8,63 

Sammenligningskommuner 8,22 10,98 11,96 15,13 

Fylkessnitt 6,46 7,07 7,89 8,17 

Landssnitt 5,39 5,67 5,97 6,45 

 

 

Andel undersøkelser av barn som førte til tiltak (%) 
 

år 2007 2008 2009 2010 

Ibestad 58,33 65,00 71,43 42,86 

Kostragruppe 06 44,01 42,35 42,76 39,36 

Sammenligningskommuner 52,24 46,07 41,67 45,60 

Fylkessnitt 37,03 40,51 42,85 37,70 

Landssnitt 41,98 40,94 41,49 40,37 
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Andre tjenester 
 

 

Driftsutgifter per km kommunal vei (hele tusen kr) 
 

år 2007 2008 2009 2010 

Ibestad 76 68 71 110 

Kostragruppe 06 57 54 57 62 

Sammenligningskommuner 62 69 76 83 

Fylkessnitt 68 64 69 80 

Landssnitt 61 64 68 71 

 

 

Netto driftsutgifter brann-ulykke pr. innbygger (hele tusen kr) 
 

år 2007 2008 2009 2010 

Ibestad 588 637 752 710 

Kostragruppe 06 744 861 908 941 

Sammenligningskommuner 689 696 690 711 

Fylkessnitt 547 554 599 638 

Landssnitt 493 535 565 584 
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