


FORORD

Økonomimeldinga er en del av plan- og rapporteringshjulet i Ibestad kommune.  Innholdet vil
hovedsakelig være fast men kunne variere litt avhengig av kommunens økonomiske situasjon.
Økonomimeldinga vil også være fleksibel slik at den kan endres og forbedres ut fra politiske 
ønsker. 

Årets økonomimelding har følgende innhold:

1. Budsjettrapport
Alle budsjettkontroller vil vise anslått resultat pr 31.12. med de til dels usikre forutsetninger 
som er til stede på rapporteringstidspunktet. Jeg vil understreke at et kommunebudsjett er 
ganske kompleks og med mange usikre komponenter der kommunen ikke har styring med de 
største eks. skatte/rammeoverføring (som hovedsakelige avhenger av skatteinngang på 
landsbasis og vedtak på regjerings-/stortingsnivå), lønnsoppgjør (der kommunen ikke er 
direkte part i de sentrale forhandlinger), renteutviklinga (der kommunen ikke har noen 
innflytelse) og enkelte tjenesteområder der kommunen ikke kan styre brukertilgangen (lov- og
rettighetsbaserte tjenester).

Under dette punkt kommer forslag om eventuel budsjettregulering av driftsbudsjettet mellom 
ansvar. Jeg viser til forrige budsjettrapport som viste at vi lå an til et merforbruk på 450.000 
kroner.  Regnskapet for 2011 viste et underskudd på 2,5 mill. kroner som må dekkes i 2012 
og 2013. Det må være et mål å dekke halvparten inneværende år og resten i 2013. Jeg har 
utarbeidet sparemål for samtlige seksjoner der målet er at samlet blir det et mindreforbruk på 
vel 0,8 mill. kr. Da er det ikke tatt med merinntekt bofellesskapet.  

2. Statusrapport
I statusrapporten rapporter rådmannen framdrift ut fra

 a) Plan og utredninger vedtatt i budsjettet
 b) Andre tiltak i vedtatt budsjettet
 c) Politiske/administrative vedtak i budsjettåret. 

Dette gir en langt bredere rapportering enn kun budsjettrapporteringen.

Statusrapporten viser et ganske imponerende aktivitetsnivå i Ibestad kommune. 
Aktivitetsnivået er nok helt opp mot grensen hva den kommunale administrasjon kan klare å 
følge opp. 

3. Kommuneproposisjonen/Rev. Nasjonalbudsjett
Her har jeg redegjort for de forslag til endringer som er fremmet, og hvilke konsekvenser de 
får for Ibestad kommune.

4. Status og tiltak
Det har de siste år vært gjennomført en rekke tiltak for å redusere utgiftene og øke inntektene.
Rådmannen har i økonomiseminar med deltakelse fra formannskap, seksjonsledere og 
tillitsvalgte 23.05.2012 lagt fram en del mulige tiltak. De fleste tiltak er ikke vurdert hverken 
med hensyn til effekt eller utredningskostnad. De aktuelle tiltak legges derfor fram som 
mulige tiltak i budsjett 2013 eller økonomiplanperioden 2014-2016. Jeg legger opp til at 
kommunestyret vedtar en prioritering av hvilke tiltak som skal vurderes tatt med i budsjett 
eller økonomiplan. 



6. Seksjonens prioriterte tiltak
Seksjonslederne skal på fritt grunnlag fremme forslag om nye tiltak i prioritert rekkefølge – 
dette vil gjelde tiltak i planperioden 2013 - 2016. Det vil være en kort beskrivelse av tiltaket 
med årskostnad.  For investeringsprosjekt har vi med et grovt estimat på investeringskostnad. 

Det kan virke lite hensiktsmessig å ta med nye tiltak så lenge situasjonen er at kommunen må 
skjære ned. Kommunens aktivitet er ikke statisk slik at selv i nedskjæringstider vil det det 
også kunne komme nye tiltak inn. Denne oversikten vil være en del av økonomimeldinga, 
men skal ikke vedtas. Den vil være grunnlag både for de prioriteringer rådmann og politikerne
må gjøre ved høstens budsjettbehandling. Kommunestyret kan gjennom vedtak i 
økonomimeldinga gi prioriteringer foran budsjettbehandlinga til høsten.  

Ibestad, 24.05.2012

Helge Høve
rådmann



1. Budsjettrapport

Budsjett kontroll 2012 pr. mai

Merforbruk/mindreinntekt +
Mindreforbruk/merinntekt (-)

 Anslått resultat  
 pr. 31.12. 

Drift
Rådmann/Stab                        370

Oppvekst
                     (150

)
NAV  Balanse 
Helse  Balanse 

PRO
                     (570

)
PNU                  200 

Felles finanser
Lønnsoppgjøret  Uavklart 
Pensjon  Uavklart 

Skatt/rammeoverføring 
                     (500

)

Renter (utgift/inntekt)
                     (300

)
Avdrag  Balanse 
Aksjeutbytte  Uavklart 

                    (950)

Regnskapsposter som medfører endring:
Momskompensasjon
Premieavvik



1.1. Kommentarer til budsjettkontrollen

Drift

Rådmann/stab
Merforbruk:

 lesebrett til formannskapet 
 etterlønn ordfører
 formannskapets vedtak om forlengelse av vikariat servicetorget

Som følge av lav strømpris ligger det an til en mindreinntekt på konsesjonskraft. 
Diverse besparelser til sammen 270.000 kroner.

Oppvekst
Samlet besparelse 150.000 kroner. 
Bofellesskapet (mindreårige flyktninger) viste i 2011 en merinntekt på ca 1,6 mill. kr. Det er 
grunn til å anslå at med normal drift vil det også bli en merinntekt av minst samme 
størrelsesorden i 2012. Det kan imidlertid oppstå endringer slik at vi ikke vil budsjettere med 
et slikt overskudd i 2012 på nåværende tidspunkt. 

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

Helse
Helse har budsjettert med samme inntekt på pasientbehandling i 2012 som i 2011. Budsjettet 
var basert på at kommunen fikk en turnuslege som ville erstatte vikarleger fra januar. Vi får 
nå turnuslege fra august og det vil medføre at seksjonen ligger an til balanse. 

PRO
Avregning resurskrevende brukere for 2011 viser at vi får en merinntekt på 0,3 mill. kr. 
Annen besparelse 270.000 kroner.

PNU
Merutgift som følge av økt bemanning prosjektstilling.
Mindreinntekt refusjon oppmåling.
Redusert vedlikehold vei og bygninger på til sammen 200.000 kroner. 
Mindreutgift vakant stilling FDV-enheten.

Eiendomsskatt
Takseringen er inne i sluttfasen og de foreløpige tall viser at eiendomsskatt vil utgjøre mer 
enn det budsjetterte beløp på 1,3 mill. kroner i 2012.

Lønnsoppgjøret 
Lønnsoppgjøret i kommunal sektor er ikke ferdig så derfor vet vi ikke om den avsatte potten 
er stor nok. 

Pensjon
Vil ikke bli avklart før ved årets slutt.



Skatt-rammeoverføring
Regjeringa har i Revidert Nasjonalbudsjett økt kommunens skatteanslag. Dersom dette slår til 
vil det gi en merinntekt til Ibestad kommune på ca 0,5 mill. kroner. Det vil alltid være stor 
usikkerhet omkring skatteinngangen slik at dette ikke er midler vi kan ta for gitt. 
Skatteinngangen vil vi ikke få klar før i midten av januar 2013. 

Renter
Norges Bank sin styringsrente ble overaskende sattned i februar. Kommunalbankens flytende 
rente er lavere enn den budsjetterte rente på 3,5 %. Dersom renta holder seg like lav resten av 
året kan det bli en besparelse på vel 300.000 kroner. Det likevel noe usikkert å disponere dette
nå.  Lavere utlånsrente betyr også lavere innskuddsrente, men kommunen blir mindre rammet 
av den.  

Avdrag
Det er vedtatt å betale 2,4 mill. kroner i avdrag i 2012. Dette er litt over minsteavdrag som 
regnskapsforskriftene krever. 

Aksjeutbytte
Aksjeutbytte fra Hålogaland Kraft gir en merinntekt, men på grunn av lav rente kan renten på 
ansvarlig lån fra Hålogaland Kraft gi tilsvarende mindreinntekt.

Kirkelig fellesråd – søknad om tilskudd
Kirkelig fellesråd søker om et ekstra tilskudd på 50.000 kroner for å sikre at arbeidet med 
innkreving av festeavgifter kommer i gang.

Kommunestyret økte tilskuddet for 2012 med 100.000 kroner ved budsjettbehandlingen. 
Regnskapet for fellesrådet for 2011 viste et overskudd på 99.000. kroner. KOSTRA-tall for 
2011 viser at av de kommuner i Troms som har rapportert, er det bare Bjarkøy som har høyere
utgifter pr innbygger til Kirkelig fellesråd – Dyrøy er på samme nivå. Ibestad bruker 1.400 
kroner pr innbygger, men gjennomsnittet i Troms er 504 kroner. 

Ut fra kommunens økonomiske situasjon kan jeg ikke tilrå økt tilskudd til Kirkelige fellesråd. 

Rådmannens konklusjon
Rapporten baserer seg på ca 5 måneders drift og derfor er det usikkerhet om flere av 
budsjettpostene. Forrige budsjettrapport viste at vi lå an til et samlet merforbruk på knapt 0,5 
mill. kroner. 

Regnskapet for 2011 viste et underskudd på 2,5 mill. kroner som må dekkes i 2012 og 2013. 
Det må være et mål å dekke halvparten inneværende år og resten i 2012. mill. kr. Rådmannen 
har derfor iverksatt sparetiltak i alle seksjoner som vil medføre en samlet besparelse på 0,95 
mill. kroner på seksjonenes drift. I tillegg til dette kommer:

 Antatt merinntekt bofellesskapet.  
 Rentebesparelse
 Økt skatteinngang

Det er viktig å få et best mulig regnskapsresultat for å få unngå ROBEK-lista. Rådmannen vil 
derfor tilrå at kommunen betaler minsteavdrag på lån i 2012. Vi ligger ca 2-400.000 kroner 
over minsteavdrag i dag. Dette er ikke noen god løsning på sikt, men som en tiltak for å dekke



underskuddet i 2011 kan jeg anbefale det. Alt som dekkes i 2012 betyr at vi må dekke 
tilsvarende mindre i 2013.

Dersom alle disse forutsetninger slår inn vil vi kunne dekke halvparten av merforbruket i 
2012. 

Investering

IKT-programvare
Bevilgning på 300.000 kroner vil gå til kjøp av nytt sentralbord. Sentralbordet er meget 
gammelt og utdatert og det er vanskelig å skaffe deler og nye telefoner. Kostnadene med nytt 
sentralbord er foreløpig ikke utredet.

Ibestad kulturhus – rehabilitering svømmehall
Det er søkt om spillemidler. Søknaden er godkjent av fylkeskommunen og sendt videre til 
departementet.  Det totale kostnadsoverslag er på 3,7 mill. kroner og det er søkt om 
spillemidler på 0,875 mill. kroner. Det er budsjettert med 1 mill. kroner i 2011 som ikke ble 
brukt og 2 mill. kroner i 2012. Det vil være vanskelig å realisere prosjektet uten spillemidler. 
Dersom vi får spillemidler i 2012 så må prosjektet gjennom en prosjekteringsfase og en 
anbudsfase slik at oppstart tidligst kan skje på slutten av året – dette medfører at kostnadene 
fordeles på to år. Kommunens andel i år er 1,2 mill. kroner noe som betyr at kommunens 
andel må økes med 1,66 mill. kroner med de kostnader som er skissert ovenfor. Behovet for 
tilleggsbevilgning vil først komme i 2013. 

Ombygging legekontor
Arbeidet er utført. Kostnader

Fortau Hamnvik
Det er vedtatt reguleringsplan og det arbeides med grunnerverv. I henhold til nye regler vil 
fylkeskommunen være byggherre ved fortau langs fylkesvei. Kommunen har etter avtale 
likevel tatt ansvaret for å prosjektere anlegget og utarbeide anbudsdokumenter. Når dette er 
klart vil Statens vegvesen ta over. Vi har dermed ikke full styring med framdriften. Det er 
derfor usikkert om det blir byggestart i år. 

Kommunale veier
Det legges fram en egen sak om prioritering av opprustningsposten på 1,5 mill. kroner.

Ny brannstasjon (garasje)
Denne posten er i budsjettet betegnet som “Blålysgarasje”. Denne betegnelsen vil rådmannen 
ikke lenger bruke da det er lite sannsynlig at samlokalisering med andre blålysetater. En 
brannstasjon vil være en bygning som er ganske mer omfattende utstyrt enn eksisterende 
bygninger brannvesenet bruker; eks. med ren og uren sone, dusj og vaskerom for 
brannmannskapene, rom for planlegging og briefing/debrifing etc. Da vil betegnelsen på det 
ambisjonsnivå vi legger opp til heller være en garasje for brannbiler og utstyr som 
samlokaliseres med kommunens avdeling for teknisk drift. 

Rådmannen har utredet saken i et notat til formannskapet som ønsker utredet flere 
alternativer. Den budsjetterte kostnad er sannsynligvis for lav avhengig av hvilket alternativ 
som velges.



Bredbåndsutbygging
Skånland og Ibestad har valgt å fortsette samarbeidet i Astafjord fiber. Det er sendt søknad 
om et økt tilskudd på knapt 9 mill. kroner til Troms fylkeskommune til en trinnvis utbygging i
kommunene. Dersom tilskuddet innvilges vil utbygging bli lagt ut på anbud. Dette betyr at en 
operatør vil eie anlegget. Det er derfor ikke mulig å bevilge et tilskudd over 
investeringsbudsjettet til anlegg som kommunen ikke eier. Bevilgningen tas derfor ut av 
investeringsbudsjettet. 

Utbygging vil uansett ikke starte for i 2013. Dersom det blir en kommunal egenandel må den 
dekkes over drift. Det vil være mulig å avtale en betalingsordning med operatør som har 
samme kostnad i driftsbudsjettet som et lån. 

Ytre Andørja vannverk – behandlingsanlegg
Det var budsjettert med 2 mill. kroner i 2011 og det medgikk 307.000 kroner til planlegging. 
Det er nå gjennomført en anbudsrunde der kostnadene var lagt høyere enn den bevilgede 
ramme. Rådmannen har informert formannskapet og stoppet anbudsrunden. Det må nå 
gjennomføres en ny anbudsrunde der kun det som er nødvendig for å tilfredsstille de krav 
Mattilsynet stiller blir tatt med. 
Rådmannen foreslår å bevilge på nytt ubrukt bevilgning fra 2011 på 1,7 mill. kroner. Det er 
høyst usikkert om denne kostnadsramme vil holde – det vil bli avklart gjennom prosjektering 
og anbudsrunde.

Gatelys – strømsparende tiltak
Det var bevilget 500.000 kroner i 2011 og det ble brukt 155.000 kroner da deler av arbeidet 
ble utført i 2012. Det er påløpt 286.000 kroner i 2012 – til sammen 441.000 kroner.

Årets forbruk må bevilges og dekkes av ubrukte lånemidler. 

Miljøstasjon
Det ble til kommunestyrets møte 23.03.2012 lagt fram kostnader med etablering av ny 
miljøstasjon som til sammen utgjorde 335.000 kroner. Av dette utgjorde en breddeutvidelse 
av Skarveien 105.000 kroner som kunne utføres på et senere tidspunkt da nåværende bredde 
er tilstrekkelig ut fra den trafikk som kan forventes ved etablering av miljøstasjonen. 

Det var ikke tatt med kostnader til opprydding i Bussevika når grovavfallsplassen der blir 
nedlagt. Det er ikke tatt opp med HRS om en utgiftsdeling, men sannsynligvis må kommunen 
dekke oppryddingen. Kostnadene er på ingen måte estimert, men jeg foreslår å ta med 
100.000 kroner for å være sikker på å klare å få til en ordentlig opprydding. 

Beløpet dekkes med 200.000 kroner fra renovasjonsfondet og 130.000 kroner fra slamfondet.

Datautstyr i skolene
Kommunestyret vedtok i forbindelse med årets budsjett å be rådmannen om å se på 
mulighetene for en oppgradering av IKT i Ibestadskolen. Oppvekstleder har gjennomført en 
utredning og konkluderer med at dersom det blir bevilget 100.000 kroner så vil det dekke det 
meste av behovet. 

Dette kan dekkes over investeringsbudsjettet.



Budsjettregulering – forslag til vedtak:

Drift
Ibestad kommune betaler minsteavdrag på lån i 2012. 

Investering:

Bredbåndsutbygging
 Redusert investeringskostnad 1.000.000 kroner
 Mindre bruk av driftsmidler       870.000     “
 Mindre bruk av lån    130.000     “

Ytre Andørja vannverk
 Økt investering 2012 1.700.000 kroner
Finansiering:
 Ubrukte lånemidler fra 2011 1.700.000      “

Gatelys – strømsparende tiltak
 Økt budsjett 2012    286.000 kroner
Finansiering:
 Ubrukte lånemidler fra 2011    286.000      “

Miljøstasjon
 Nytt budsjett 2012    330.000  kroner
Finansiering:
 Renovasjonsfondet    230.000      “
 Slamfondet    100.000      “

Datautstyr i skolen
 Nytt budsjett 2012    100.000 kroner
Finansiering:
 Ubrukte lånemidler 2011    100.000     “



1. Statusrapporter pr mai

1.1. Rådmann/stab

A. Plan og utredningsarbeid vedtatt i budsjettet

Plan og utredningsarbeid
Årlige planer/utredninger

 Budsjett/økonomiplan  

 Regnskap/årsrapport  
o Regnskap avlagt innen fristen 15.02.
o Årsrapport ferdig 17.04.

 Økonomimelding  

 Budsjettkontroll  
     

Delegeringsreglement
 Vurderer å kjøpe program for delegeringsreglement fra  Kommuneforlaget.

IA (inkluderende arbeidsliv) – utarbeide handlingsplan og iverksette tiltak (2009)
 Handlingsplan utarbeidet, drøftet med tillitsvalgte og informert om til 

administrasjonsutvalg, formannskap og kommunestyre.
 Handlingsplanen er sendt ut til seksjonene for iverksettelse.

Internkontroll
 Styringsdokument internkontroll informasjonssikkerhet utarbeidet.

Personal – revisjon av diverse personalreglementer
 Lønnspolitisk plan (2009)  

o Forslag utarbeidet

 Permisjonsreglement (2009)  
o Vedtatt av kommunestyret 26.01.2012
o Implementert i organisasjonen

 Arbeidsreglement (2009)  

 Personalpolitiske retningslinjer (2011)  

 Velferdsreglement (2011)  
o Utarbeidet interne rutiner for erkjentlighetsgaver

Ferdigstillelse arealplan (2010)
 Utsatt frist for merknader til 30.06.

Gjennomgang IKT-kommunikasjon (2010)



Nye innkjøpsavtaler iverksettes (fortløpende arbeid)
 Nye innkjøpsavtaler for matvarer (til sykehjemmet) 
 En del andre mindre avtaler ute på anbud

Fortsette omdømmearbeid
 Deltema i formannskapets temamøte om kommunal service 11.04.

Fortsette arbeidet med målstyring 

IKT-anskaffelse (telefoni)

Oppdatering av arkiv til forskriftsmessig standard, jfr. ettersyn

B. Andre tiltak i vedtatt budsjett

Bredbånd til Ibestad
 Gjennomført flere avklaringsmøter med aktører sammen med ordfører
 Sak til formannskapets møte 29. mars
 Søknad om tilskudd fra fylkeskommunen til trinnvisutbygging

Brannstasjon - kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med ei sak i løpet av første 
halvår 2012.

 Drøftingsnotat til formannskapet 11. april

Starte en prosess vedrørende drifta i Ibestad kommune med den hensikt å redusere 
driftsutgiftene.

 Gjennomgang av status/mulige tiltak i møte 23. mai med deltakelse fra formannskap, 
tillitsvalgte og seksjonsledere (fylkesmannens økonomimedarbeider innleder)

Kjøp av tjenester/driftsavtale TdA
 Rådmannen arbeider med avtale
 Tatt kontakt med TdA

C. Politiske/administrative vedtak i budsjettåret

Lesebrett til formannskapets medlemmer
 Vedtak fattet og anskaffelse iverksatt

Sykefravær
 Prosjektgruppe opprettet, arbeid igangsatt.
 Info i formannskapet 16.01.
 Info i kommunestyret 26.01
 Prosjektgruppemøter avviklet
 Fokusområde Hamnvik barnehage og Ibestad sykehjem etablert.
 Kurs og informasjon til mellomledere, tillitsvalgte og verneombud



2.2.  Oppvekst 

A. Plan og utredningsarbeid vedtatt i budsjettet

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


Videreutvikle det digitale senteret (løpende)
 Tilsatt leder ved servicetorget som er ansvarlig for videre drift.
 Etablert overlapping av drift.

Videreutdanning/etterutdanning av førskolelærere – regionalt samarbeid (løpende)
 Styrer på nasjonal lederutdanning.
 Nedsatt regional styringsgruppe for etterutdanningstilbud i regionen.
 Søknad om midler innvilget.

Oppussingsplan skoler/barnehager (2010)
 Samarbeid med PNU for prioriteringer er i gang.
 Forslagene vært ute til høring på enhetene.

Tilpasse skolenes og barnehagenes katastrofeplan/handlingsplan for ulykke til 
kommuneplanen (2010)



Prosjekt foreldreveiledning (2010)
 Stilt i bero i påvente av et opplegg gjennom styret i PPD og IKK (interkommunale 

kontaktutvalg).

Utrede ressursbruken med hensyn til spesialundervisning ved ekstern bistand (2010)
 Ikke fått forventet tilbakemelding fra ekstern bistand.

Kvalitetsutvikling / kompetanseheving i barnehagene.
 Igangsatt

B. Andre tiltak i vedtatt budsjett

Utrede inneklimaet i Hamnvik barnehage.
 Har hatt forberedende samtaler mellom oppvekst og PNU. Mål ikke nådd.

Oppgradering av IKT i Ibestadskolen.
 Prioritert liste over utstyr er utarbeidet.
 Orientert formannskapet om at saken blir tatt opp i bud.reg. nr 1.

Utrede fortsatt 6-deling av klassene i Ibestad skole, barnetrinnet fra 1. august 2012. 
 Sak fremmet for formannskapet sammen med tilstandsrapporten for skolene
 Seksjonens forslag til 6-deling følges opp.

C. Politiske/administrative vedtak i budsjettåret



Drift av Ibestad kulturhus.
 Stillingsbeskrivelse utarbeidet.
 Stilling er lyst ut.
 Daglig leder tilsatt – tiltredelse medio juni

Opprettelse av ungdomsråd.
 Ungdomsråd er opprettet og rådet har konstituert seg.
 Avviklet 2 møter.
 Hatt 2 orienteringer i kommunestyret.

Utrede muligheten for ei organisering av 6-deling ved Ibestad skole, barnetrinnet.
 Utredning lagt fram for formannskapet.
 Saken under arbeid i samarbeid med skolen og de foresatte.

Evaluering av ordningen med opphold for mindreårige asylsøkere.
 Evalueringsskjemaer sendt ut til de som har befatning med saken.
 Høringsfristen er gått ut.
 Arbeidet med bearbeidelse av svarene er startet.
 Saken vil bli lagt fram til politisk behandling i løpet av vårhalvåret.

Kinoframvisning i kommunen.
 Politisk behandling utsatt, og saken sendt tilbake til kulturutvalget og 

ungdomsrådet for uttalelse.
 Saken vil bli lagt fram på nytt i løpet av vårhalvåret.

2.3.  NAV 



A. Plan og utredningsarbeid i vedtatt budsjett  
Ruspolitisk handlingsplan 

 Søkt tilskudd fra Helsedirektoratet via Fylkesmannen i Troms til kommunalt 
rusarbeid – innvilget midler til ½ årsverk i prosjektstilling

 Planlagt møte 11.06.12 vedr. oppstart prosjekt. 

B. Andre tiltak i vedtatt budsjett  

C. Politiske/administrative vedtak i budsjettåret (rådmann)
Boligsosial handlingsplan (2010)

 Arbeidet startet og prosjektgruppe nedsatt



2.4.  Helse

A. Plan og utredningsarbeid vedtatt i budsjett 2012

Smittevernplan:
 Årlig rullering av smittevernplan.

Krise-/beredskapsplan (medvirke): 
 Avd. for helse inngår i slikt planarbeid.

Utskifting av medisinsk utstyr i planperioden:
 Betalingsterminal – er nå på plass og fungerer utmerket.
 HMS-tiltak for de ansatte etter vernerunde: kontorarbeidsplasser – planlegging av 

garderobe mm.

Videre oppfølging av jordmor/helsesøster v/ svangerskap/fødsel:
 Jordmoravtalen år 2011 – Fortsetter i 2012 etter at kommuneoverlegen har diskutert 

saken med seksjonsleder KK Harstad og funnet kostnadseffektivt.

Tverrfaglig samarbeid innenfor aktuelle fagområder:
 Helse deltar ved behov til sykehusmøter/avtaler, NAV, PRO, barnevern, bofelleskap.
 Samarbeid og nye utvidede IT-løsninger knyttet mot ny samhandlingsreformen pågår 

mellom spesialisthelsetjenesten/helse/PRO.

Tilbud til barn og unge med spesielle behov:
 Lege og helsesøster bistår i økt grad i ansvarsgrupper, søker og henviser til videre 

utredninger.
 Legen samarbeider med personalet ved Bofellesskapet om somatisk og psykisk helse. 

Regelmessige møter planlegges.

Kvalitetssikringsarbeid/nye rutiner i seksjon:
 Kommuneoverlege arbeider fortløpende med prosedyrer / rutiner.
 Psykiatriteamet og kriseteamet ledes av kommuneoverlege.
 HMS-arbeid: jobbes fortløpende med.  Personalmøter hver 3-4 uke
 Nye stillingsbeskrivelser foreligger for alle faggrupper
 Full-elektronisert rekvisisjonsordning er på plass
 Kommuneoverlege er sykehjemmets tilsynslege.
 Helsesøster går sin videreutdanning i perioden høst 2010 – vår 2012 (2 år) og er klar 

med den ved utgangen av febr -12
 Videreføring av tidligere fysioterapiavtale i 20 % kommunal del.

 

B. Andre tiltak i vedtatt budsjett:
 Budsjettinnsparinger i henhold til oppsatt budsjett for år 2012.
 Tilsetting av kommunelege 2 i løpet av sommeren 2011 på plass fra og med 01/09-

2011
 Betydelig redusert bruk av vikarlege i 2012 – bruk av vikar lege i 40 uker mot 21-22 

planlagte uker for 2012.
 Ny årlig utviklingskonferanse med medarbeidersamtaler og hovedtema 

”samhandlingsreformen”. 



 Turnuslegen ansatt fra 15.08. for 6 måneder. Dette vil forbedre økonomien i 
Helseseksjonen vesentlig (lavere lønnskostnader, økt pasient omsetting, betaler 
bolig leie og strøm selv, minsker/eliminerer vikarlegebehov).

 Forberede en sak for formannskapet vedrørende innføring av helsekoordinator i 
kommunen.

o Folkehelsekoordinator tiltrer i august 2012. 

C. Politiske/administrative vedtak i budsjettåret:
 Legekontorresepsjonen er nå ombygget.

Større ombygging av legekontoret i forbindelse med Samhandlingsreformen er et
senere spørsmål.

2.5.  PRO 



A. Plan og utredningsarbeid vedtatt i budsjettet

HMS-plan (årlig rullering)
 HMS-plan er korrigert/vært på høring og skal behandles i AMU våren 2012

Beredskapsplan/beredskapslister: 
 PRO-leder oppdaterer beredskapslister pr. 01.04 og 01.10 hvert år
 Deltar i kommunens interne samarbeid om beredskapsplan

Fortløpende oppfølging av samhandlingsreformen ut fra nye lovkrav 2012-2015:
 Nye lover integrert i tjenesten f.o.m. 01.01.2012
 Arbeidsgruppe fra administrasjonen + PRO + Helse jobber fortløpende
 Informasjon til politikere, ansatte og befolkningen min x2/år
 Kommunestyret har pr. 31.01.12 undertegnet samarbeidsavtaler med helseforetaket, 

og skal undertegne nye samarbeidsavtaler i juli 2012 som angår PRO + Helse
 Kompetanseheving igangsatt

Kompetanse/opplæringsplan for helsepersonell: 
 Opplæringsplan er rullert, vært på høring, og vært til sak i Administrasjonsutvalget.
 Opplæringsplanen brukes som søknad på tilskudd via Kompetanseløftet, 

Fylkesmannen. 

Demensplan:
 Lovpålagt fagplan som er en del av kompetanseplanen innen 2015
 Ikke påbegynt arbeidet
 6 arbeidstaker påmeldt og startet opplæring i demens, via interne kursmidler.

 
Bemanningsplan:

 Årlig gjennomgang i forbindelse med budsjettarbeid hver høst
 I år 2012 er det opprettet en ny sykepleierstilling med midler fra overtidsbudsjett som 

er tilsvarende redusert.
 Ny turnus etter ny bemanningsplan iverksatt f.o.m. mars 2012.
 Aktivitørstilling utlyst og det er gjort tilsetting, avventer svar/tiltredelsesdato.
 Sykepleierstillinger utlyst, det er gjort 2 tilsettinger, 1 tiltredelse avklart, 1 

tilsetting uavklart svar/tiltredelsesdato.
 Inngitt forslag til rådmann på tiltak for å rekruttere/beholde fagstab.
 Tettere oppfølging av sykemeldte, sykefraværsprosjektet i Ibestad 2012 har satt 

hovedfokus på fravær i sykehjem og barnehage.

Overtidsbruk i PRO-tjenesten:
 Det er satt fokus på overtidsbruk, rapportering til rådmann/revisjon

  
IA-bedrift-oppfølginger:

  Oppfølging av overordnet handlingsplan for IA, Ibestad kommune, 2011-2013

KS-brukerundersøkelse/medarbeiderundersøkelse gjennomført via KS-programmet “Bedre 
kommune”:

 Undersøkelsene  er avsluttet og bearbeidet.



 Presentasjon av undersøkelsen vår 2012 for media, brukerne, politikere, 
ansatte/tillitsvalgte.

B. Andre tiltak i vedtatt budsjett

Arbeidsgruppe, samhandlingsreformen:
 Videreføring av arbeidsgruppen bestående av 

rådmann/ass.rådmann/kommuneoverlege/PRO-leder/4 mellomledere.
 Fastsatte møter og utgående informasjon.
 Samhandlingsreformen starter 01.01.2012, og noe av daglig drift må tilpasses ut 

fra erfaringer som gjøres under veis.
 2 pasientplasser/rom er satt i beredskap ved sykehjemmet
 100.000 kr er prioritert medisiner og medisinsk forbruksvare for å møte 

merbelastningen med utskrivningsklare pasienter.
 Frist 01.07.12 for søknad på tilskuddsmidler for ØHJ-senger.
 Søkt på tilskudd fra Kreftforeningen for å opprette deltidsstilling som 

kreftkoordinator i Ibestad – fikk avslag.
 Søkt tilskudd for aktivisering/økte tilbud ved aktivitetssentrene for 

hjemmeboende eldre – avventer svar.
 Økt møte- og vedtakshyppighet til x 1/uke for å møte økt forespørsel av tjenester 

på kort varsel. Vedtaksteamet heter nå Koordineringsteamet.

Vedlikehold av kommunale bygg:
 Utvendig vedlikehold av sykehjem og helsesenter  på sakskartet.

Oppfølging/videreføring av seniorsamtaler:
 Foretas fortløpende

Innsparingstiltak på budsjett 2012:
 Merforbruk år 2011 skal inn i innsparingsplan for årene 2012-13.
 Det foreligger konkrete iverksatte tiltak på innsparinger på 272 000 kr for 2012, 

målet var 400 000 kr.

Brannverntilsyn/med pålegg:
 Nye brannvernpaneler og flere brannavlesningsstasjoner utskiftet i sykehjemmet
 Nye brannslukningsflasker utskiftet i hele sykehjem/helsesenter
 Varmedetektorer er utskiftet med røykdetektorer i hele sykehjemmet
 Jordingsfeil på flere steder er utbedret i sykehjemmet
 Taklamper som er 38 år gamle er utskiftet i hele sykehjemmet grunnet 

slitasje/brannfare.

Mattilsynets pålegg:
 Det har vært kontroll/ettersyn fra Mattilsynet ved sykehjems-kjøkken, der de 

ulike pålegg er etterkommet.
 Siste pålegg om ROS-analyse og internkontroll rapporteres inn 18.05.12. 

C. Politiske/administrative vedtak i budsjettåret

Delegasjon av budsjettansvar:
 Mellomlederne har fått delegert budsjettansvar på enkeltområder på sin seksjon



 Mellomledergruppen er utvidet med kokk/kjøkkenleder grunnet ansvar/oppgaver

Innføring av medarbeidersamtaler:
  Skal iverksettes innen våren 2012 – ikke påbegynt.

Tettere budsjettkontroller og statusrapporter:
 Grunnet avvik i regnskap/budsjett innføres budsjettkontroll hver 2 mnd.

Introduksjonsperm til nytilsatte:
 Alle nytilsatte får perm med viktig  informasjon og bedre oppfølging/ivaretakelse av 

den enkelte nytilsatte enn tidligere.
 Vi øker fokus og tiltak på omdømmebygging 

2.6.  PNU (rapport pr mars)

A. Plan og utredningsarbeid vedtatt i budsjett

Ferdigstille beredskapsplan (2009)



 Oppstartet og skal videre bearbeides snarest.
 Er oppstartet og har fått inn en del tilbakemeldinger fra øvrige seksjoner

Gårdskartlegging (startet i 2009)
 Mål delvis nådd.
 Gårdskartene utsendt i januar 2012 til alle gårdeiere i kommunen.  Fortløpende 

revisjon pågår av etatens saksbehandler. 

Tilstandsrapport på kommunale veger (2009)
 Planen ferdig 01.09.11.
 Revisjon av planen delvis utført og er klar for politisk behandling

Tilstandsrapport på kommunale bygg inkl. HMS (2009)
 Mål delvis nådd
 Kortfattet rapport foreligger. Dette i samarbeid med de øvrige seksjoner. Fordeling av 

investering 1 000 000 kr foreligger forslag for. 

Landbruksplan for Ibestad kommune, politisk avklaring (2010)
 Mål delvis nådd. Legges ut med kommunens arealplan. 

Energi og klimaplan (2010) - oppstartet og skal sluttføres i 2011
 Ferdig. Handlingsplan og målsetting utarbeidet.
 Har vært ute til offentlig ettersyn.
 Framlegges til politisk behandling april 2012

Reguleringsplan for miljøstasjon (2010) 
 Behandlet i formannskapet 06.04.11
 Utlagt til offentlig ettersyn til i tiden 18.04 – 30.05.11
 Egengodkjent og utbygging av miljøstasjonen kan starte våren 2012

Prosjekt vedr. innføring av elektronisk byggesøknader (2010)
 Mål ikke nådd

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

Arealplanarbeid (2010) - kartgrunnlag for arealplanen, digitalt kartverk.
 Ferdig behandlet i formannskapet. 
 Kartrevisjon pågår 
 Planen lagt ut til offentlig ettersyn. 

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

Avgift for bruk av kommunale havner (2010)
 Mål ikke nådd

Reguleringsplan for boligfelt Sørrollnes (2010), sluttbehandles i 2011
 Behandlet i formannskapet 06.04.11
 Egengodkjent av Ibestad kommunestyre mars 2012



Status for veger som vedlikeholdes av kommunen/overføre vedlikeholdsansvar til private 
(2010)

 Betingelser til “nedklassifisering“ av kommunal drift til privat tatt med i hovedplan for
alle veger i kommunen.

 Inntatt i revisjon av hovedplanen for veger. 

Revisjon av sentrumsplan for Hamnvik – oppstart (2011)
 Startet internt.

Hovedplan avløp – oppstart (2011)
 Ikke oppstartet

Revisjon av HMS for seksjonen (2011)
 Tas med som en del av sikkerhets- og beredskapsplanen som en egen delplan

Gjennomgang organisering brannvern (2011)
 Oppstartet

Avslutte ”Ibestadfjæra” deponi (2011)
 Anleggsarbeidene avsluttet i 2011.

B. Andre tiltak i vedtatt budsjett

Reguleringsplan for Engenes
 Oppstartet.
 Det er avviklet første møtet med planleggingsteam og representanter på Engenes. 
 Varsel om oppstart av regulering annonsert i januar 2012

Nedbemanning FDV-avdelinga 
 Oppstartet. Noen mindre detaljer gjenstår.

Driftsavtale med Ibestad Eiendom
 Avtale inngått 2011.
 Skal avklare med Ibestad Eiendom om hva det reelle behovet for 2012 er. 

Utrede inneklimaet i Hamnvik barnehage

Utrede Breivoll industriområde slik at det framstår som ”etableringsklart”

Utrede etablering av scooterløype i kommunen.

Oppfølging/framdrift investeringsprosjekter:

Fortau Hamnvik - planlegging/grunnerverv 



 Reguleringsplan godkjent.
 Kjøpsavtale inngått med Statskog
 Oppmåling av samtlige 18 tomter er foretatt i høst 2011
 Arbeider kontinuerlig med grunnerverv
 Tilbudsdokumenter for prosjektering av anleggsarbeidene utsendt. Midlertidig stoppet 

for å avklare nærmere med Statens Vegvesen.

Ibestad samfunnshus – renovering av maskinrom svømmehall
 Skisseprosjekt utarbeidet inkl. kostnadsestimat.
 Tekniske løsninger og omfang er avklart. 
 Søknad om godkjenninger under utarbeidelse. 

Kommunale veier
 Statusrapport ferdig.
 Revisjon av planen foretatt og skal til videre / sluttbehandling politisk.
 Vurdere nedklassifisering av vegstrekninger hvor det bare er fritidsbebyggelse. 

Rehabilitering kommunale bygg
 Delvis oppstartet mht vedlikeholdsplan for 2012 med nært samarbeid med de øvrige 

seksjoner. 

Ytre Andørja Vannverk – vannbehandlingsanlegg
 Anlegget ute på tilbudsberegning

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

Lager/garasje for FDV-avdelinga
 Er under behandling

C. Politiske/administrative vedtak i budsjettåret

Kartlegge leiejord 
 Kommunen er pålagt å ha oversikt over leieavtaler for jord, ajourhold av dette.

Etablere SD – anlegg 
 For drift av tekniske anlegg kommunale bygg

Ajourføring og ajourhold kommunalt bygningsarkiv 

1. Kommuneproposisjonen 2013/Rev. 
Nasjonalbudsjett

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

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



Revidert Nasjonalbudsjett
Anslaget på inntekts- og formuesskatt til kommunesektoren i 2012 er i revidert 
nasjonalbudsjett oppjustert med 2,3 mrd. kroner sammenliknet med anslaget i 
nasjonalbudsjettet i fjor høst. Økningen fordeler seg med knapt 1,9 mrd. kroner på 
kommunene og vel 400 mill. kroner på fylkeskommunene. 

På bakgrunn av de lønnsoppgjørene som er ferdigforhandlet, er lønnsvekstanslaget for 2012 
samlet sett nedjustert fra 4 prosent til 3,75 prosent i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.
Lønnsoppgjøret i kommunesektoren har gått til mekling med frist 23. mai. Mht. prisveksten 
har lavere anslag på energipriser bidratt til lavere kostnader for kommunesektoren.

Investeringsrammen for rentekompensasjon ved istandsetting av kirker og kirkeinventar 
utvides med 300 mill. kroner i 2012. Investeringsrammen for 2012 vil etter dette utgjøre 450 
mill. kroner.

Økonomisk opplegg for 2013
Regjeringen legger opp til realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2013 på mellom 
5,25 og 6 milliarder kroner.
 
Av veksten i samlede inntekter vil mellom 4,75 og 5 milliarder kroner være frie inntekter. En 
realøkning på 5 mrd. kroner tilsvarer en realvekst på 1,7 %. Fylkeskommunene får en 
inntektsvekst på 800 mill. kroner. Kommunene får resten av inntektsveksten, dvs. mellom 
3,95 og 4,2 mrd. kroner. 

Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2012 er som tidligere nevnt oppjustert med 
2,3 milliarder kroner. Den foreslåtte inntektsveksten i 2013 kommer i tillegg til det 
oppjusterte inntektsanslaget for 2012 som følge av økte skatteinntekter.

Veksten i pensjonspremiene i 2012 vil bidra til en vekst i de regnskapsmessige 
pensjonskostnadene for kommunesektoren i 2013. Hvor sterk økningen blir, er imidlertid 
usikkert på nåværende tidspunkt. 

KRD foreslår i kommuneproposisjonen at den samlede skjønnsrammen for 2013 blir satt til 
2,564 mrd. kroner. Rammen i 2012 var på 2,442 mrd. kroner. Innenfor rammen på 2,564 mrd.
kroner videreføres 100 mill. kroner til inntektssvake kommuner i Sør-Norge, og 400 mill. 
kroner i kompensasjon til kommuner som tapte på omleggingen av inntektssystemet i 2011.
Fylkesmannen minner om vårt utgangspunkt mht. skjønnsmidler: skjønnsmidler er i hovedsak
ingen påregnelig inntekt for kommunene, og det bør utvises forsiktighet i budsjetteringen. De 
tildeles på fritt grunnlag hvert enkelt år, og det er stadig flere forhold som kan/skal vurderes 
kompensert.

Samhandlingsreformen 
Reformen er nå godt inne i første driftsfase. Den skal gjennomføres gradvis, og innebærer at 
kommunene får vesentlig større innflytelse over de samlede helsetjenestene samtidig som de 
får virkemidler til å utvikle de kommunale tjenestene. I desember 2011 ble det sendt ut 
informasjonsbrev med praktisk informasjon om samhandlingsreformen samt oversikt over 
igangsatte og planlagte løp og frister. 



Det nasjonale nettverket skal drive informasjonsarbeid, bidra til erfaringsoverføring, overvåke
reformarbeidet, samt rapportere til Helse- og omsorgsdepartementet og koordineringsgruppen.
Helse- og omsorgsdepartementet og KS har inngått en intensjonsavtale om samarbeid. 

Samhandlingsreformen skal følges opp fra første stund, noe som blant annet innebærer at det 
er bevilget 10 mill. kr til følgeforskning i regi av Norges forskningsråd. I tillegg er 
Helsedirektoratet, i samarbeid med KS, i gang med å utvikle et forvaltningssystem som skal 
håndtere innfasing av de økonomiske virkemidlene, herunder tilgjengeliggjøring av data for 
kommunene. 

Kommuner og helseforetak kan bringe saker om uenighet om de lovpålagte 
samhandlingsavtalene inn til den nasjonale tvisteløsningsnemnden. Så langt har ikke dette 
skjedd. 

Kommunene har for 2012 fått 560 mill. kr knyttet til betalingsplikt for utskrivningsklare 
pasienter fra dag 1. Midlene er basert på et anslag på 140 000 liggedøgn og en døgnpris på 
4000 kr. Foreløpige tall for 1. kvartal tilsier en utbetaling for 19 000 liggedøgn mot 50 000 for
samme periode i fjor. Endelige og kvalitetssikrede tall for første kvartal vil foreligge i juni. 
Skulle disse tallene vise seg å være riktige, samtidig som resultatet for de neste kvartalene blir
tilsvarende, så vil betalingen for utskrivningsklare pasienter bli langt lavere enn det 
kommunene har fått penger til. 

Valgfag i ungdomsskolen 
Det ble varslet i ungdomsskolemeldingen - Meld. St. nr 22 (2010 – 2011) Motivasjon – 
Mestring – Muligheter – som ble lagt frem våren 2011, at det tas sikte på å innføre 2 
skoletimer valgfag per årstrinn i ungdomsskolen. Det skal være rom for lokale tilpasninger, og
valgfagene skal ha mål for elevenes kompetanse. Læreplaner for valgfagene har vært på 
høring og skal fastsettes før sommeren. 

Valgfag innføres for 8. trinn fra høsten 2012. Det tas sikte på å utvide tilbudet til 9. trinn fra 
høsten 2013 og til 10. trinn fra høsten 2014. Totalkostnaden vil bli i overkant av 470 mill. 
kroner. Midlene til finansiering av innføringen på 8. trinn vil bli lagt inn med 5/12-effekt i 
rammetilskuddet for 2012. 

Saman om ein betre kommune 
“Saman om ein betre kommune” er et rammeprogram for lokale utviklingsprosjekter og et 
samarbeid mellom KRD, KS, UNIO, YS-K, LO-Kommune og Akademikerne. Temaene i 
programmet er noen av kommunesektorens viktigste utfordringer og må tas på alvor for å: 

 kunne yte kvalitativt gode tjenester til kommunene. 
 opprettholde et godt omdømme som skaper tillit. 
 Som igjen gir grobunn for rekruttering av arbeidskraft 

I 2011 ble 56 kommuner tatt opp i programmet. Disse er delt opp i 8 nettverk: to som jobber 
med kompetanse, ett som jobber med omdømme, to som jobber med heltid/ deltid og tre som 
jobber med sykefravær. Nettverkene driftes etter en avtale inngått mellom KRD og KS. 
Kommunene som er tatt opp i programmet får tilskudd på kr 300 000.- for hvert år de deltar. 
Opptak innebærer blant annet at de skal delta på nettverkssamlinger og arrangere temadag i 
kommunen, i tillegg til at det jevnlig må rapporteres måloppnåelse til sekretariatet. 
Sekretariatet og partenes ressurser skal bidra til at erfaringene og resultatene fra 
deltakerkommunene spres til andre kommuner.  



En viktig forutsetning for å delta er at prosjektet er et samarbeid mellom de folkevalgte, 
administrasjonen og de tillitsvalgte/ ansatte. Før sommeren 2012 vil det bli sendt ut ny 
invitasjon til kommunene om opptak til pulje 2. Søknadsfrist vil bli i løpet av september (med 
forbehold) og oppstart i januar 2013.

Rådmannens kommentarer
Økt skatteanslag medfører et økt inntektsanslag på 0,5 mill. kroner for Ibestad i 2012. Denne 
inntekt er likevel ikke klar før skatteregnskapet avsluttes 15.01.2013.

Som jeg skrev i budsjettkommentarene til budsjettet for 2011 taper Ibestad kommune stort på 
endringene i rammeoverføringen fra 2012. I 2013 slår tapet sterkere inn ved at Ibestad taper 
1,65 mill. kroner som tidligere var kompensert gjennom overgangsordningen.  Beregnet vekst 
i frie inntekter for Ibestad i 2013 utgjør 1,3 mill. kroner som utgjør 922 kroner pr innbygger. 
Det er faktisk litt over gjennomsnittet for Troms-kommunene.  

Inntektsøkninga er noe høyere enn for 2012.

Det store åpne spørsmål for 2013 vil være hvordan vi kommer ut i forhold til 
samhandlingsreformen. 

1. Status og tiltak

Situasjonen for 2012 framgår av budsjettkontrollen i kap 1 og utsiktene for 2013 framgår av 
kap. 3. 



Endringene i kostnadsnøkkelen i inntektssystemet (rammeoverføring), med unntak av 
reduksjon av skattene sin andel av kommunenes inntekter, taper Ibestad kommune på. 
Ibestad kommune er den kommunen i landet som taper mest på endringsforslaget. 
Tapet utgjør ca 3,1 mil. kr gradvis fra 2012. I 2013 taper kommunen 1,65 mill. kroner. 

Rammeoverføringen skal bidra til en utjevning av kommunenes inntekter gjennom en 
komplisert og omfattende beregning av utgiftsbehov i den enkelte kommune. Den viktigste 
faktor er kommunenes befolkning og befolkningssammensetning. Befolkningsendringer - 
både demografiske endringer (endringer mellom aldersgruppene) og endringer i forhold til 
befolkningsutviklingen i landet for øvrig - har stor betydning for størrelsen på 
rammeoverføringen. Rammeoverføringen baseres delvis på folketall pr 01.07. i året før 
budsjettåret og 01.01. i budsjettåret. 

Det er de siste år iverksatt en rekke tiltak for å redusere utgiftene/øke inntektene. Oversiktene 
over tiltak som ikke en gjennomført blir stadig kortere og ser slik ut:

 Leieinntekter kommunale havner
 Brannvaktordning
 Avhending av kommunale bygg (prosess i gang)
 Kommunaltekniske gebyrer
 Status for veger som vedlikeholds av kommunen – overføre vedlikeholdsansvaret til 

private (opplegg presenteres i egen sak)
 Kontinuerlig bemannings- og effektiviseringsvurderinger 
 Nye innkjøpsavtaler – flere nye avtaler i 2012.

De fleste tiltak vil ikke gi de store effekter, men samlet kan de gi en positiv effekt. Mange av 
tiltakene er ganske tidkrevende å utrede og gjennomføre. Da arbeidet må gjøres i tillegg til de 
løpende oppgaver har det tatt lengre tid enn forventet og ønskelig å gjennomføre tiltakene. 

Rådmannen har iverksatt både kortsiktige tiltak for 2012 for å kunne dekke deler av 
merforbruket i 2011 og langsiktige tiltak som presenteres i pkt. 6 i økonomimeldinga. 

5. Seksjonenes prioriterte tiltak



Tiltakene er delt mellom drift og investering.
De foreslåtte tiltak er kun seksjonenes forslag ti prioritert rekkefølge. Det er ikke foretatt 
prioritering mellom seksjonene. Forslagene vil danne grunnlag for rådmannens 
budsjettforslag og vil også være et viktig grunnlag for politisk prioritering. 



6. Økonomitiltak

Dette kapittel følger opp kommunestyrets vedtak om å “starte en prosess vedrørende drifta i 
Ibestad kommune med hensikt å redusere driftsutgiftene”.  Dette er blitt ytterligere aktualisert 
gjennom et regnskapsmessig underskudd for 2011 på ca 2,5 mill. kroner. Tiltakene ble 
nærmere presentert for formannskapets medlemmer 23. mai. De følgende tiltak er ikke forslag
fra rådmann, men mulige tiltak for å redusere driftsutgiftene. Tiltakene presenteres i denne 
omgang kun punktvis og rådmann kan utdype de nærmere dersom det er ønskelig. Mange av 
tiltakene vil trenge nærmere utredning for å kunne settes i verk. 

1. Selge «resten» av tidligere videregående skole
• Driftsutgifter 2012

– Strøm ca 2-300.000 kr
– Forsikring ca 45.000 kr
– Kommunal avgifter mm ca 50-100.000 kr
– Utgiftene vil bli redusert ved salg av deler av bygningsmassen

• Konsekvenser:
– Mindre disponible lokaler

2. Tilskudd frivilligsentralen
• Kommunalt tilskudd – 170.000 kroner
• Konsekvens:

– Tap av statstilskudd ca 250.000 kroner
–  Redusert frivillig innsats

3. Opphør tilskudd til boligetablering
• Tilskudd 2011 = ca 300.000 kroner
• Bør vurdere effekten av ordninga
• Konsekvens:

– Usikker
– Ingen stimulering til etablering i kommunen

4. Tilskudd Ibestad fellesråd
• Tilskudd 2012 = 2,073 mill. kroner
• Bare Bjarkøy har høyere tilskudd pr innbygger (Dyrøy på samme nivå)
• Ibestad 1.400 kr pr innbygger
• Snitt Tromskommunene 504 kroner pr innbygger
• Overskudd 2011 = 99.000 kroner

5. Organisasjonsendring
• Gradvise endringer over tid
• Seksjonsvis

– Stab
– Oppvekst
– NAV
– Helse
– PRO
– PNU

• Økonomisk besparelse kun ved reduksjon i stillinger



• Ressursbesparelse ved mer effektiv drift

6. Opphør utleie av Ånstad skole
• Innsparing: Strøm ca 100.000 kroner
• Konsekvens:

– Trening må flyttes til Ibestadhallen
– Aktiviteter som sangøvelser og seniordans må flyttes til andre lokaler eks. 

Kulturhuset eller skoler

7.  Omorganisering/reduksjon av kulturmidler
• Dagens samlede tilskudd er 220.000 kroner
• Mulig innsparing 100.000 kroner
• Omlegging av støtte fra driftsstøtte til støtte til enkelt tiltak

– Kan medføre nytenking og nye tiltak
– Mer mangfold

• Konsekvens:
– Mer krevende for søkere som må søke på konkrete tiltak

8. Tak på midler til «tilpasset opplæring»
• Omlegging fra spesialundervisning til tilpasset opplæring/spesialundervisning
• Nedgang i elevtallet
• Vil gjelde både den kommunale skolen og Montesorriskolen
• Konsekvens:

– Ukjent

9. Opphør leie av digitalt senter
• Driftskostnad ca 100.000 kr pr år.
• Ikke ressurser til å følge dette opp
• Lite bruk siste år:

– 2 studenter
– Få videokonferansen

• Konsekvens:
– Studenter må til Sjøvegan eller Harstad for eksamen eller forelesninger
– Vi kan ikke delta i videokonferanser

10.  Barnehagestruktur
• 1 avd. med 7 barn (10 plasser) i Ånstad barnehage i dag 
• 3 avd. med 39 barn (50 plasser) i Hamnvik barnehage 

– 4 ledige plasser
• Dersom barnetallet fortsatt går ned?
• Utvidelse i Hamnvik ikke vurdert
• Besparelse ved 3 avd. i et bygg = ca 1.000.000 kroner
• Konsekvens:

– En barnehageavdeling mindre i kommunen

11.  Tilskudd til arbeidsmarkedstiltak
• Tilskudd til Ibestad ASVO
• 15 VTA-plasser (VarigTilrettelagtArbeidsplasser)
• Medfinansiering 35,7% = kostnad 701.500 kr
• Kommunens tilskudd høyt i fylkessammenheng



• Reforhandle avtale
• Konsekvens:

– Kommunen må opprette dagsenter som tilbud

12. Legevakt
• Deltakelse i interkommunal legevakt
• Kostnad ukjent – ikke utredet
• Konsekvens:

– Pasienter må reise til en annen kommune for å komme på legevakt
– Vil være negativt i forbindelse med samhandlingsreformen

13. Legetjeneste
• Interkommunal legetjeneste
• Besparelse – ikke utredet
• Konsekvens:

– Pasienter må risikere å dra ut av kommunen for å komme til lege

14. Redusere antall sykehjemsplasser
• Største delen av 2012 har belegget vært lavere enn 34 senger (10 av 15 uker)
• Redusere med 1 til 2 plasser
• Antall eldre går ned
• Har vært redusert belegg i store deler av 1. halvår
• Besparelse = 0,5 årsverk
• Konsekvens:

– Terskel for å få plass kan bli høyere
– Økt press på hjemmesykepleien

15. Kjøkkendrift (1)
• Investeringsutgifter – ca 100.000 kroner – økt egenproduksjon
• Årlig besparelse – ca 100.000 kroner
• Konsekvens:

– Økt egenproduksjon

16. Kjøkkendrift(2)
• Nytt prinsipp for matlaging:

– Kjøl/frys
– Kjøp middag fra andre leverandører

• Konsekvens:
– Bemanningsreduksjon
– Andre effekter ikke vurdert

17.  Redusere antall støttekontakttimer
• Max 2 timer pr uke pr bruker
• Innsparing ca 50.000 kroner
• Konsekvens.

– Økt press på andre deler av hjemmetjenesten/psykiatrien/forebyggende tiltak
– Strengere tildelingskriterier

18. Aktivitørstillinger
• Ikke lovpålagt tjeneste



• 0,5 årsverk i sykehjemmet = ca 200.000 kroner
• 2 x 0,2 årsverk ved aktivitetssentrene = ca 160.000 kroner
• Konsekvens:

– Reduksjon av forebyggende tiltak
– Trivselstiltak
– Økt trykk på hjemmetjenesten

19. Brannordning
• Kommunens brannberedskap koster vel 1 mill. kroner
• Utrede brannordning/-organisering
• Konsekvens:

– Utredning må kjøpes eksternt – kostnad!
– Ikke vurdert

20. Overføre vedlikehold av veier til private
• Vedlikehold av veier koster ca 2 mill. kroner i kjøp av tjenester
• Konsekvens:

– Veier må vedlikeholdes av private
– Bompenger?

21.  “ Teknisk” drift
• Flere driftsenheter:

– FDV – tekniske tjenester
– Ibestad Eiendom AS
– Kirkelig Fellesråd

• Felles driftsenhet?

22. Effektivisering av tjenesteproduksjon
• Fokus mot dette på grunn av strammere budsjettrammer
• Reduksjon i administrative stillinger:

– Oppvekst = 1 årsverk
– PRO = 0,2 årsverk
– Omorganisering kultur/skatteoppkrever
– Personal

• Rådmann er også økonomisjef
• Ikke full stilling som ass.rådmann

23. Konkurranseutsetting
• Vedtak fra 2011-budsjettet:

– Full konkurranseutsetting av FDV-avdelinga
• Ikke gjennomført
• 1 årsverk redusert/vakanse
• Begrenset marked i Ibestad kommune?
• Særdeles arbeidskrevende

– Vil kreve kjøp av ekstern ressurs

24. Eiendomsskatt
• Dersom vi ikke klarer å få balanse med andre tiltak vil økning av eiendomsskatten 

være et aktuelt tiltak




