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Forord

Rådmannen legger med dette frem årsmeldingen for 2015. Årsmeldingen gir et bilde av den
virksomhet som har vært utøvet av kommunen i løpet av et år. Årsmeldingen skal være et redskap
for administrasjonen og politikerne, både for evaluering av årets arbeide og for å høste erfaringer til
veien videre.

Drifisregnskapet er avlagt med regnskapsmessig mindreforbruk på kr 9,7 mill. Av dette utgjorde
mindreforbruket overordnet nivå (rentebesparelser, skatt og rammetilskudd mv) kr 6,1 mill. På
rammeområdene ble det mindreforbruk på kr 3,6 mill. På inntektssiden ble 2015 et spesielt år fordi
skatteinngangen til kommunene første del av året var dårlig, og kommunene fikk i revidert
nasjonalbudsjett økte rammeoverføringer for å dekke tapet. Så kom imidlertid skatteinngangen godt
opp siste del av året, og ble høyere enn opprinnelig budsjettert for året. Kommunene fikk dermed
ekstra inntekter, som bidro til at regnskapsresultatet i kommunene ble relativt bra.

Det er grunn til å peke på at selv om resultatet for 2015 er godt så er det mange underliggende
forhold som gjør at økonomien er skjør. Lånegjelda og følsomhet for renteendringer,
pensjonsforpliktelsene, det oppsamlede premieavvik, kommende endringer i
befolkningssammensetning (flere eldre) og signaliserte endringer i inntektssystemet kan nevnes
spesielt. Det er derfor nødvendig å fortsatt holde fokus på økonomistyring, og samtidig gjøre grep
for å tilpasse kommunen til de fremtidige utfordringer.

Rådmannen vil benytte anledningen til å takke alle kommunens ansatte for innsatsen med å gi det
mangfold av tjenester som ytes.

Leseren overlates med dette til å sette seg inn i detaljene som følger videre i dokumentet.

Ellen Beate Lundberg
rådmann
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Oversikt drift (regnskapsskjema 1B)

Regnskapsskjema 1B - Oversikt rammeområdene




Regnskap Budsjett Regnskap Avvik




Alle beløp i hele 1.000 2015 2015 2014 2015

' 1 Politisk Styrings-/folkev.organer 3 321 3 253 2 441 67
r 11 Rådmannen m/ stab 6 746 6 897 6 954 -151

r13 Økonomi-/Interntjenesten og ekspedisjon 13 250 13 564 12 421 -314
r 14 Plan og forvaltning 11 373 10 814 12 760 559

. 15 Havn 0 -489 0 489

r16 Brann og redning 4 636 3 474 3 797 1161

r 17 Landbruk 2 417 2 465 0 -48

r18 Næringsarbeide 1 040 866 0 174
r l 9
r

Fellesutgifter sentraladm 13 688 13 759 13 768 -71

20 Laksvatn Oppvekstsenter 12 733 12 761 12 234 -28

r21 Nordkjosbotn skole og SFO 12 956 13 442 12 624 -486

. 22 Storsteinnes skole, SFO 27 643 27 390 27 562 253
F23 Sand skole 13 723 13 697 13159 26

r24 Malangseidet oppvekstsenter 3 917 4 056 5 416 -139

r29 Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl. 5 715 6 094 4 534 -379

30 Storsteinnes barnehage 3 002 3 024 2 997 -22

r31 Meistervik barnehage 0 0 2 327 0

r32 Nordkjosbotn barnehage 4 560 5 027 4 342 -467

1.33 Hamnvåg barnehage 0 0 1 262 0

r34 Skrållan barnehage 0 0 1 759 0

r35 Fuglelia barnehage 2 400 2 336 2 361 64

r36 Malangen barnehage 6 736 6 937 0 -201

r39 Fellesutgifter barnehager 9 541 8 424 8 995 1117

41 Hjemmetjenesten Laksvatn 3 659 4 278 3 648 -619

r42 Hjemmetjenesten Nordkjosbotn 7 351 7 906 7 314 -554

r50 Omsorgstjenestene Malangen 22 996 24 590 23 893 -1 593
r51 Balsfjord bo- og servicesenter 47 201 47 828 44 997 -627
r52 Boligtjenesten-Funksjonshemmede 19 120 19 662 16 145 -542

r59 Felles helse og omsorg 5 449 5 690 12 043 -241
,

60 NAV-Sosialtjenesten 4 222 4 313 4 157 -91

r61 Lege og miljørettet helsevern 8 336 8 639 8 508 -303

r62 Ergo- og fysioterapitjenesten 2 171 2 276 2 356 -105

r63 Helsesøstertjenesten 2 422 2 536 2 169 -114

r64 Psykisk helse, Rus og Rehabilitering 16 078 16 830 16 833 -752

r65 Barnevern 8 779 7 583 6 800 1 196

r66 Flyktninger 0 0 0 0

r69
r

Fellesutgifter helse 1 381 1 449 I 435 -68

70 Folkebibliotek 415 407 401 8

F71 Kulturskolen 1 676 1 690 1 850 -14

r80 Byggeforvaltning 9 698 10 499 8 674 -801




Sum Rammebudsjett 320 351 323 967 312 936 -3 617




Div korr ihht regnskapsdok. Skjema 113 -1 025 310 -4 652




Sutu fordelt drift uten avsetninger,

bruk av avsetninger og overforinger 319 326 324 278 308 284
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Obligatorisk regnskapsoversikt (regnskapsskjema 1A)

Regnskapsskjema 1A




Regnskap Budsjett Reguskap Avvik
tall i 1000 2015 2015 2014 2015

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER




Skatt på inntekt og formue -108 717 -103 105 -99 419 -5 612
Inntektsutgjevning i rammetilskuddet -33 276 -35 912 -H2 770 2 636
Innbyggertilskuddet i rammetilskuddet -181 344 -180 654 -182 607 -690
Skatt på eiendom -23 677 -23 465 -23 147 -212
Andre direkte eller indirekte skatter - -




-
Stattilskudd ført på resultatenhet - -




-
Andre generelle statstilskudd -3 068 -3 193 -; 852 125
Sum frie disponible inntekter -350 082 -346 329 -341 794 -3 753

FlNANSINNTEKTER/ - UTGIFTER





Renteinntekter og utbytte -2 881 -2 925 -2 928 44
Gevinst finansielle instrumenter - - - -
Renteutgifter, provisjoner og andre fina 8 954 I I 258 0 687 -2 303
Tap finansielle instrumenter (omløpsmi - -




-
Avdrag på lån 16 980 17 075 14 059 -94
Netto finansinntekter/-utgifter 23 053 25 407 20 818 -2 354

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER





Til dekning av tidligere års regnskapsme - -




0
Til ubundne avsetninger / Overskudd 9 812 10 085 4 763 -273
Til bundne avsetninger 5 787 - 5 235 5 787
Bruk av tidligere års regnskapsmessige I -9 448 -9 448 --;751., 0
Bruk av ubundne avsetninger -4 295 -3 946 - I 698 -350
Bruk av bundne avsetninger -4 035 -207 -2 417 -3 828
Netto avsetninger -2 179 -3 515 2 127 1 336

Overført til investeringsbudsjettet ramn. 159 159 1117 0
Til fordeling drift -329 049 -324 278 -317 7-2 -4 771
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 319 326 324 278 308 284 -4 952
Mindreforbruk -9 723 -0 -9 448 -9 723
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Analyse

Befolkningsutvikling

Etter mer enn to tiår med befolkningsnedgang stabiliserte folketallet seg noe i 2005-2011, og økte i
2012-2014. I 2015 gikk folketallet ned med 19 personer.

I 2015 var fødselsbalansen negativ med 22 personer. Det døde flere enn det ble født, hvilket har
vært vanlig i en rekke år. Flyttebalansen var også i 2015 positiv, med 4 personer i pluss, men dette
var ikke tilstrekkelig til å få folketilvekst. Det er for øvrig typisk for de siste 15 år at fødselsbalansen
var negativ, og at vi flere av disse årene har kommet greit ut på grunn av netto tilflytning.

Tabell 1: Befolkningsutvikling 2000-2015

Ar Fødte Døde Innflyttede Utflyttede Folketilvekst' Folketall 31/12

2000 69 78 278 276 -7 5 742
2001 53 62 215 305 -100 5 642
2002 52 74 244 227 -4 5 638
2003 48 86 232 228 -27 5 611
2004 52 60 171 213 -51 5 560
2005 46 56 214 195 9 5 569
2006 70 73 240 239 0 5 569
2007 52 74 208 227 -40 5 529
2008 49 62 189 208 -32 5 497
2009 58 59 239 220 18 5 515
2010 34 58 249 224 2 5 517
2011 41 58 223 226 -15 5 502
2012 43 57 239 165 60 5 562
2013 37 78 280 208 31 5 593
2014 53 46 352 231 127 5 720
2015 43 65 275 271 -19 5 701

Av figur 1 ser man at fødselsoverskuddet over mange år med unntak av 2014 har vært negativt.
Flyttebalansen var tidlig i perioden stort sett negativ, men positiv de seinere år.

Figur I: Folkemengdens bevegelse 2000-2014(Kilde:SSB)

Fodselsoverskudd = Flyttebalanse —8—Folketilve1çst

Det er pga ulike datakilder ikke alltid fullt samsvar mellom -folketilvekst- opp mot data for fødte/døde og flyttedata.
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Driftsregnskapet

Driftsregnskapet er avlagt med regnskapsmessig mindreforbruk på kr 9,7 mill (etter budsjetterte
avsetninger til disp.fond). Av dette utgjorde mindreforbruket på overordnet nivå (rentebesparelser,
skatt og rammetilskudd mv) kr 6,1 mill. På rammeområdene ble det mindreforbruk på kr 3,6 mill.

Overvekten av rammeområdene, og særlig innenfor omsorg og helse, hadde mindreforbruk. For
øvrig var bildet variert. Årsakene til avvik fra budsjett ulike, jfr årsmeldingene for det enkelte
rammeområde lenger ut i dokumentet.

Netto driftsresultat blir sett på som den viktigste enkeltindikatoren for å vurdere den økonomiske
situasjonen i kommunene. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan benyttes til finansiering av
investeringer eller avsettes til senere bruk, og er dermed et utrykk for kommunenes økonomiske
handlefrihet. Regjeringen mener at netto driftsresultat over tid bør ligge på rundt 1,75 % av brutto
driftsinntekter for å ha en sunn og robust komrnuneøkonorni. Måltallet ble for øvrig i 2014 nedjustert
fra 3 % som følge av at momskompensasjon fra investering ikke lenger kan føres i driftsregnskapet.

Det er viktig å være oppmerksom på at begrepet er misvisende ved at det skjuler hvor mye av
inntektene som er låst/knyttet til oremerkede midler, og dermed uansett ikke kan disponeres fritt.
Begrepet må også benyttes med varsomhet fordi engangsinntekter enkelte år av typen ekstraordinær
momskompensasjon av investeringer tidligere (før 2014) slo direkte på netto driftsresultat. På
samme måte vil premieavviket2 gi et misvisende bilde på netto driftsresultat.

Netto driftsresultat fremkommer av «vedlegg 3-økonomisk oversikt drift» i regnskapsdokumentet.
Netto driftsresultat ble kr 7,7 mill i 2015, tilsvarende 1,7% av driftsinntektene, jfr figur 2. Resultatet
er på det anbefalte nivå og sånn sett bra. Resultatet står seg også når man tar premieavviket (og for
tidligere år mornskompensasjon av investeringer) med i betraktningen, jfr figur 3.

Figur 2. Netto driftsresultat i % av drifisinntekter

2 Se eget avsnitt om premieavvik.
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Momskompensasjon relatert til investeringer ble til og med 2013 inntektsført i driftsregnskap, og
påvirket da netto driftsresultat. Etter regelendring er dette fra 2014 regnskapsført i
investeringsregnskapet og påvirker ikke netto driftsresultat.

Premieavviket var 0,3 mill (inntektsført), og det amortiserte premieavvik kr 4,6 mill.(dvs
utgiftsføring i 2015 av tidligere års inntektsførte prernieavvik). Summen av disse to pensjonsforhold
utgjorde netto utgiftsføring på 4,3 mill, tilsvarende 0,9% av driftsinntektene.

Dersom man tar utgangspunkt i netto driftsresultat, korrigerer for både momskompensasjon
investering, premieavvik og amortisert premieavvik, blir det korrigerte netto driftsresultat 2,6%, jfr
figur nedenfor. Man kan merke seg at dette nøkkeltallet er bedre enn de tre forutgående år, en
indikasjon på at kommunens reelle økonomiske balanse og handlefrihet er forbedret.

Figur 3. Korrigert netto driftsresultat i % av driftsinntekter

Det er også interessant å vurdere utviklingen i korrigert netto driftsresultat i Balsfjord opp mot andre
kommuner. Nedenfor er dette for sammenlignbarhetens skyld satt opp på konsernnivå for å fange
opp ulike former for organisering (for Balsfjord er tall inkl. VAR-selskap). For fylket,
kommunegruppe og landet er det lagt til grunn median i stedet for gjennomsnitt. Med å bruke
median trekker man ut den «midterste» verdien i et utvalg. Man får da luket ut evt ekstremverdier
pga feilrapporteringer i de foreløpige kostratall, og man unngår i tallene for Troms at Tromsø pga
størrelsen påvirker sammenligningstallene sterkt.

I et sammenligningsperspektiv kan det også være relevant å trekke ut netto avsetninger av øremerka
midler da disse midlene ikke representerer handlefrihet for kommunene. Dette er gjort i tabell 2
nedenfor. Her er også lagt til grunn de foreløpige regnskapstall for 2015 (ihht kostra pr mars 2016).

Tabell 2 viser at resultatene for Balsfjord er positivt og betydelig forbedret i 2015, men noe svakere
enn for fylket, kommunegruppa og landet. Resultatene for kommunesektoren under ett ble i 2015 for
øvrig det beste på mange år.
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Tabell 2: Korrigert netto drifisresultat i % av driftsinntekter3.




Balsfjord Median i fylket

Median i

kommunegruppa

Landet

(inkl Oslo)

2011 4,1 0,0 -0,2 0,2

2012 -1,7 -1,0 -1,5 -0,9

2013 -1,1 0,7 0,3 0,7

2014 0,2 -0,9 -0,9 -0,5

2015 1,9 2,3 3,1 3,0

Målt i prosent av brutto driftsinntekter. Kilde: SSB, Kostra, kommunekonsern

Korrigert netto drift = Netto driftsresultat - mva investeringer (t.o.m 2013)- netto inntekt premieavvik - avsetning bundne fond

+ bruk bundne fond. Brutto driftsinntekter er korrigert for mva investeringer (t.o.m 2013)

Utviklingen i driftsutgifter og driftsinntekter

Normalt sett vi1 det være en økning i driftsinntekter som følge av at de frie inntekter årlig
oppjusteres for å dekke lønns- og prisvekst og eventuelle nye reformer/oppgaver.

Driftsinntektene økte med 22,2 mill (5,0%) fra 2014 til 2015. Av dette var kr 9,1 mill relatert til
skatt/rammetilskudd. Resterende 13,1 mill i hovedsak er relatert til særskilte tilskudd og refusjoner
med krav til motytelser, med integreringstilskuddet for flyktninger som største enkeltpost. Denne
kom første gang inn i bildet i 2015, med kr 5,0 mill.
Driftsutgiftene økte med kr 27,4 mill (6,4%) fra 2014 til 2015. Av dette utgjorde økte
lønnskostnadene- og pensjonskostnader kr 15,7 mill (jfr eget avsnitt nedenfor). Resterende økning
skyldes prisstigning på varer og kjøp av tjenester generelt, økte kostnader veivedlikehold, medisin/
og medikamenter, lisenser osv.

Driftsutgiftene øker altså mer enn driftsinntektene, hvilket i seg selv er et faresignal. Dersom
trenden fortsetter vil handlingsrommet til kommunen reduseres.

Figur 4: Utviklingen i drifisutgifter og driftsinntekter (løpende priser. 1000 kr).
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3
Tabell 2 er fra kommunal rapports «kommunebarometer», foreløpig versjon.

Her er det lag til grunn konserntall (dvs inkl VAR), korrigert for investeringsmomsrefusjon (tom 2013) og premieavvik
(ikke amortisert premieavvik) samt bruk/avsetning øremerka midler. Tabellen er valgt fordi den gir en grei
sammenligning mot andre kommuner, men er pga moment ovenfor ikke fullt sammenlignbar med figur 3 ovenfor.
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Kommunens lonns- og sosiale utgifter

Kommunens brutto lønnsutgifter har økt med kr 15,7 mill, tilsv. 5,2%. Om lag halvparten av
økningen var knyttet til lønnsvekst (som var ca 3,0% inkl overhenget), og det resterende i hovedsak
til vedtatte aktivitetsøkninger.

Tabell 3: Kommunens lønnsutgifter

(1000 kr)

Regnskap
2014

Regnskap
2015

Rev. budsjett
2015 Avvik 2015

Fastlønn 211 762 223 209 223 960 -751
+ Vikarer 22 330 23 530 12 599 10 930
+ Andre lønnsutgifter 17 268 20 633 13 589 7 044
+ Sosiale utgifter 47 984 47 660 50 563 -2 903
= Brutto lønnsutgifter 299 344 315 031 300 712 14 320
- Refusjon sykelønn -12 029 -13 720 -322 -13 398
- Refusjon fødselslønn -2 664 -3 999 0 -3 999
- Refusjon feriepenger -954 -1 025 0 -1 025
- Andre refusjoner -1 041 -907 -383 -525
=Netto lønnsutgifter 282 655 295 380 300 007 -4 628

Avviket mellom faktiske og budsjetterte vikarutgifter må for øvrig sees i sammenheng med
refusjonspostene. Årsak til at det her blir betydelig avvik på bruttonivå er praksis med å budsjettere
med korttidssykevikarutgifter, og se utgiftene til vikarer for langtidssykemeldte i sammenheng med
refusjonene dette innbringer. Denne praksis er for øvrig normal praksis, og spesielt hensiktsmessig i
kommuner hvor budsjettene er brutt ned på mange og små budsjettansvar, hvor det vil være stor
variasjon i langtidssykefravær fra år til år.

Mindreutgift i netto lønnsutgifter skyldes flere forhold. I en del tilfeller har man bevisst eller
ufrivillig har holdt stillinger vakant. I andre tilfeller har man hatt ved langtidssykefravær hatt
begrenset vikarbruk eller hatt billige vikarer slik at sykerefusjonsinntektene har oversteget
vikarutgiftene. Pensjonskostnadene ble også lavere enn budsjettert.

Kommunens frie inntekter

De frie inntektene fikk en merinntekt mot budsjett på kr 3,9 mill, jfr tabell 4 nedenfor. Om lag 1,5
mill av dette var relatert til at det var en særdeles kraftig befolkningsvekst også i siste del av 2014,
som fikk effekt gjennom inntektsutjevningen (som har telledato 1.1.2015). Resterende merinntekt
skyldes i hovedsak det som skjedde rundt skatteinngangen nasjonalt i 2015. Denne lå i starten av
2015 svært dårlig an, og regjeringen kompenserte i mai 2015 kommunene for en mulig skattesvikt.
Skattesvikten inntraff imidlertid ikke -det ble merinntekter isteden —og som kommunene også fikk
beholde. Dette gjorde at kommunene fikk mye mer inntekter enn planlagt, og bidro til at de fleste
kommunene fikk bedre resultater i 2015 enn året før.

Etter mange år med relativt stabil vekst i norsk økonomi har det de siste par år vært negativ utvikling
og stor usikkerhet. Dette gjør blant annet at skatteinntektene har vært er mer usikre. I 2014 ble
skatteinngangen for første gang siden 2004 dårligere enn forutsatt i statsbudsjett og
kommuneproposisjon. Første del av 2015 tydet mye på at det samme ville skje i 2015. Nå endte
2015 likevel godt, men det viser at det er usikre tider. Dette er i seg selv et argument for å vurdere å
bygge større buffer mot eventuell fremtidig inntektssvikt.
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Tabell 4: Frie inntekter

(1000 kr)

Budsjett

2015

Regnskap

2015

Avvik

Rammetilskudd -216 566 -214 620 1 946
Skatt på inntekt og formue -103 105 -108 717 -5 612

Sum rammetilsk. og skatt på inntekt og formue -319 671 -323 337 r -3 666
Eiendomsskatt -23 465 -23 677 -212
Sum -343 136 -347 014 -3 878

For øvrig er det interessant å legge merke til at den lokale skatteinngang var sterk, med økning på
9,4 % mot 2014. Dette var vesentlig sterkere enn økningen for alle kommunene, som endte på 6,0%.
At Balsfjord økte relativt sterkt medførte også at vi er blitt noe mindre skattesvak enn tidligere, og
ligger nå på 71,9% i skatteinntekt pr innbygger i forhold til gjennomsnittet for kommunene.
Balsfjord lå i årene 2006-2008 på om lag 64% av landsgjennomsnitt, og har deretter gradvis økt.
Dette betyr at kommunen fremdeles ligger på et lavt, men litt høyere nivå. Denne andelen er viktig i
forhold til hvor avhengig kommunen er av inntektsutjevningen, som er en omfordeling fra mere
skattesterke kommuner og en del av rammetilskuddet. Balsfjord fikk i 2015 kr 33,3 mill i
inntektsutjevning. Eventuelle endringer i denne ordningen vil dermed ha betydelig effekt for
Balsfjord.

Renter, avdrag og lånegjeld

Rente- og avdragsbelastningen avhenger dels av rentenivå og dels av størrelsen på lånegjeld.
Rentenivået har variert betydelig de seinere år. Den gjennomsnittligeflytende lånerenten var i 2008
på 6,4%, men gikk så ned og har ligget under 3,0% årene etter. I 2015 ble den 1,9%. Samlet
snittrente på hele låneporteføljen ble 2,0% i 2015. Det vises for øvrig til finansrapporteringa på
slutten av dokumentet for flere detaljer.

Når man ser rente- og avdragsutgifter, renteinntekter og rentekompensasjon under ett, så ble det i
2015 en nettobesparelse på kr 1,9 mill mot budsjett, jfr tabell nedenfor.

Tabell 5: Netto renter/avdra (inkl renteinntekter og rentekom ensas on

(1000 kr)

Budsjett

2015

Regnskap

2015 Avvik

Renteutgifter* 11 258 8 941 -2 317
Renteinntekter -2 925 -2 881




44
Rentekompensasjon -2 993 -2 789




204
Netto renter 5 340 3 271 v -2 069
Avdrag (inkl ekstraord avdrag)* 16 755 16 933




178
Sum renter/avdrag inkl rentekomp. 22 
095 20 
204 -1 891

1 ekskl sosial- og næringslån

På renteutgiftene ble det mindreutgift på kr 2,3 mill, i hovedsak som følge av lavere flytende
rentenivå enn forutsatt i økonomiplan.

På avdragsutgiftene ble det merutgift på kr 0,2 mill relatert differanse mellom budsjetterte
avdragsutsettinger og hensiktsmessige praktiske avdragsutsettinger. For øvrig var budsjettet for
avdrag i utgangspunkt saldert med avdragsutsettelser med «hjemmel» i minsteavdragsprinsippet.
Budsjettet ble imidlertid regulert opp med kr 4,2 mill. Av denne reguleringen var kr 3,8 mill relatert
ti1 bruk av overskuddet fra 2014. Videre var kr 0,4 mill relatert til tilbakebetaling fra VAR knyttet til
tidligere års merforbruk på VAR (jfr k-sak 10/44).
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Renteinntektene ble nesten som budsjettert, til tross for lavere rente enn forutsatt. Det skyldes at
gjennomsnittslikviditet ble noe bedre enn budsjettert. Rentekompensasjonen henger sammen med
rentenivået, og ble som følge av det lave rentenivået kr 0,2 mill lavere enn budsjettert.

I all hovedsak er investeringene lånefinansiert. Samlet lånegjeld pr 31.12.2015 var kr 443,1 mill, en
økning på kr 46,5 mill fra året før. Fordi det kan være stor variasjon på ubrukte lånemidler er det
vanlig å holde dette samt startlånsmidler utenom i de fleste sammenligninger. Dersom man holder
utenom startlånsmidler og ubrukte lånernidler var «netto lånegjeld» pr 31.12.2015 på kr 358,8 mill,
mill, en økning på kr 24,0 mill fra året før. En betydelig del økningen var relatert til Moan
barnehage, omsorgsboliger Mestervik og Basseng Moan, men også en rekke andre prosjekter bidro.
Figuren nedenfor viser utviklingen i netto lånegjeld for Balsfjord, kommunene i Troms og landet
ekskl Oslo tilbake til 2003.

Figur 5: Utviklingen netto lånegjeld pr innbygger (Løpende priser. 1000 kr. Kilde: SSB).
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Trenden er at lånegjelden til kommunen økte mye i forbindelse med bla. sykehjemsutbygginga i
2004/2005 og bygging av ny Storsteinnes skole i 2008-2010. Da kom man på et nivå som var
vesentlig høyere enn snittet i landet (ekskl Oslo), og på nivå med snittet for Troms. Deretter har
nivået vært nokså stabilt for Balsfjord, mens Troms og landet har økt videre.

Investeringsregnskapet

Brutto utgifter i investeringsregnskapet for 2015 var kr 68,8 mill, jfr note 14 i regnskapsdokumentet.
Frie salgsinntekter var i 2015 til sammen kr 2,5 mill, jfr note nr 16, og mottatte lånemidler utgjorde
kr 72,5 mill. Sammenlignet med brutto investeringskostnader er mottatte lånemidler unormalt høye.
Dette kommer av at det i 2015 ble tatt opp lån for både 2014 og for 2015. Likeledes ble
salgsinntekter mottatt i 2014 anvendt til finansiering av investeringsprosjekter i 2014, da reglene for
avslutning av investeringsregnskapet fastslår at investeringsregnskapet skal avsluttes i balanse.
Dette er midler som skulle vært avsatt til fond, for finansiering av oppgradering av boliger.
forbindelse med behandling av disponering av årsresultatet for 2014, ble det vedtatt å korrigere for
dette i 2015. Til sammen ble kr 7,6 mill av lånemidler tilhørende 2014, tatt opp i 2015, lagt inn
investeringsbudsjettet som finansieringskilde av investeringer i 2015, og tilsvarende beløp
budsjettert avsatt til ubundet kapitalfond for oppgradering av boliger, ihht kommunestyrets intensjon

11



for salg av boliger. På grunn av strykningsreglene ble denne avsetningen avkortet med kr 355", jfr
note nr 16.

Prosjekt Kjøp leilighet Nordkjosbotn manglet kr 354' i finansiering grunnet at det ikke er fradrag for
mva-kompensasjon på kjøp av bolig. Ved en feil ble det i budsjettet lagt inn mva-komp som
delfinansiering, og prosjektet var derfor ikke fullfinansiert. På bakgrunn av dette kom
strykningsbestemmelsene til anvendelse ved avslutting av investeringsregnskapet for 2015, og kr
355' av avsetning til boligfond ble derfor strøket. Dette vil bli korrigert i 2016, og manglende
avsetning til boligfondet søkes gjennomført i 2016.

Prosjekt Ny adkomst Mestervik boligfelt har et merforbruk i forhold til budsjett på kr 948".
Prosjektet må sees i sammenheng med Gang- og sykkelvei i Mestervik, og merforbruket er knyttet
til etablering av busslomme i forbindelse med avkjøringa som er etablert. Dette er det tatt høyde for
i behandling av sak 6/16 hvor kommunestyret vedtok å realisere prosjekt gang- og sykkelvei i
Mestervik i egen regi. Nytt låneopptak vedtatt i sak 6/16 skal dekke dette merforbruket, og således
vil dette korrigeres i 2016.

For nærmere detaljer og kommentarer om det enkelte investeringsprosjekt vises til note 14 i
regnskapsdokumentet og vedlegg 1 i årsmeldinga.

Figur 6: Brutto investeringsutgifier i prosent av driftsinntekter

i
%
av
sum

driftsinntekter

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%
2010

Seriel 11,27%

1 1
2011 2012 2013

5,31% 5,01% 9,93%

2014 2015

20,46% 14,80%

Som figuren over viser, var brutto investeringsutgifter i prosent av driftsinntekter under 5 % i 2011
og 2012, for deretter å ha økt kraftig til 2014 da brutto investeringsutgifter utgjorde 20 % av
driftsinntekter med Moen Bad og Industriveien som de store kostnadsdriverne. I 2015 ble disse to
stor prosjektene ferdigstilt, og Moan barnehage og omsorgsboliger i Mestervik var de største
kostnadsdriverne i 2015. Ihht vedtatte investeringsplan, med bygging av omsorgsboliger i
Nordkjosbotn, sykkel- og gangsti i Mestervik, bygging av utleieboliger og utbygging av Bergneset
Havn som de største prosjektene, forventes det at brutto investeringsutgifter i prosent av
driftsinntekter for kommende år fortsatt vil ligge på et relativt høyt nivå. Vedtatte nye
investeringsprosjekter skiller seg fra gjennomførte investeringer de siste årene ved at nye prosjekter i
all hovedsak er selvfinansierende, og vil generere inntekter til dekning av renter og avdrag.
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Balanseregnskapet

Balanseregnskapet viser kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital, jfr hovedoversikt
balanseregnskap i regnskapsdokumentet. Balanseregnskapet gir grunnlag for å komme fram til ulike
nøkkeltall. Tabellen nedenfor viser endringer i kommunens likviditetsgrad 1 og 2. Disse gir et
inntrykk av kommunens evne til å innfri løpende forpliktelser.

Tabell 7: Likviditet (lopende priser. 1000 kr)




2011 2012 2013 2014 2015

Likviditetsgrad 1 2,1 1,9 1,7 1,6 2,1
Likviditetsgrad 2 1,1 0,9 0,8 0,6 0,9

Likviditetsgrad 1 er her omløpsmidler sett mot kortsiktig gjeld. Denne er gått opp til 2,1. Anbefalt
nivå er større enn 2.
Likviditetsgrad 2 er kassebeholdning målt mot kortsiktig gjeld. Denne er gått opp til 0,9. Anbefalt
nivå er større enn 1.

Det er verdt å merke seg at begge disse måleindikatorer er kommet opp til omlag anbefalt
minimumsnivå, en grei indikasjon på at kommunens betalingsevne ved årsskiftet var bedre enn ved
forrige årsskifte. Endringen kan i hovedsak forklares med høyere nivå på ubrukte lånemidler.

Premieavvik

Premieavviket er differansen mellom kostnadsførte pensjonskostnader i regnskapet og betalte
pensjonspremier. Differansen skal kostnadsføres i kommuneregnskapet seinere år4. Bakgrunnen for
reglene om prernieavvik var et ønske om utjevning av regnskapsførte pensjonskostnader fra år til år.

I regnskapet er det inntektsført kr 0,3 mill i premieavvik, jfr note 5 i årsregnskapet. Samtidig er det
utgiftsført kr 4,6 mill i amortisert premieavvik, dvs utgiftsføring av tidligere inntektsførte
premieavvik. Disse regnskapsføringene gjøres i forbindelse med årsavslutningen. Det oppsamlede
(dvs akkumulerte) premieavvik er redusert med kr 4,3 mill til kr 30,1 mill ved utgangen av 2015, og
skal kostnadsføres i driftsregnskapene de kommende år.

I tabell nedenfor er det oppsamlede premieavvik, i prosent av brutto driftsinntekter for
sammenlignbarhetens skyld, for Balsfjord og andre kommuner satt opp. Av denne fremkommer at
Balsfjord ligger litt over fylker, kommunegruppe og landet. Det oppsamlede premieavvik
representerer uansett betydelige utfordringer for kornmuneøkonomien kommende år.

Tabell 8: Oppsamlet premieavvik (Kilde:SSB, kommunekonsern, foreløpige regnskapstall for 2015)




Balsfjord Median i fylket
Median i

kommunegruppa

Landet

(inkl Oslo)

2011 4,3 4,0 3,7 3,5

2012 6,5 6,2 5,5 5,3

2013 6,1 5,9 5,2 5,0

2014 8,0 7,6 7,0 6,4

2015 6,6 5,9 5,5 5,1
Netto premieavvik i balansen (eiendel - gjeld) målt i prosent av brutto driftsinntekter. Kilde: SSB,Kostra, kommunekonsern

4 For premieavvik oppstått tom 2011 skal de kostnadsføres med 1/15-del pr år seinere år. For premieavvik som oppsto
2012 og 2013 skal disse kostnadsføres med 1/10-del pr år. For premieavvik som oppsto i 2014 eller seinere skal disse
kostnadsføres med 1/7-del pr år. Når en andel av et gammelt premieavvik belastes i driftsregnskap et seinere år,
benevnes dette «amortisert premieavvik».
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Garantiansvar

Kommunens garantiansvar er på kr 3,8 mill pr 31.12.2015, jfr note 11 i regnskapsdokument. Det er
ikke innvilget nye garantier i 2015.

Kommunal beredskap og samfunnssikkerhet

Sivilbeskyttelsesloven pålegger kommunene aktiv innsats for å redusere sannsynligheten for
alvorlige hendelser og for å minske konsekvensene hvis de likevel skjer.
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) ble utarbeidet og behandlet av kommunestyret i
oktober 2013. Denne skal rulleres i hver valgperiode.
Arbeidsområdet hadde irnidlertid forholdsvis lav prioritet i 2015. Det ble anskaffet to satellitt
telefoner, en til legetjenesten og en til kommunens kriseledelse.
Det gjenstår fortsatt å sammenfatte tjenesteenhetenes beredskapsplanlegging på de enkelte
kommunale tjenestestedene arbeid.
Øvrige nye tiltak fra ROS-analysen har ikke blitt fulgt opp i 2015.
Balsfjord kommune deltar fortsatt i Nordnorsk skredovervåking med egen målestasjon og observatør
i Tamokdalen.
Også i 2015 ble beredskapen høynet i rådmannen stab fordi Fv87 gjennom Tamokdalen ble stengt i
perioden 13.02.15 —16.02.15, grunnet skredfare.
Arbeid med helhetlig ROS-analyse bør få høy prioritet i 2016 og sluttføres senest i 2017.

Diskrimineringslov/ funksjonshemmede

Diskrirnineringslovens § 3 og § 3a pålegger kommunen å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for
å hindre diskriminering, både som arbeidsgiver og offentlig myndighet. I årsmeldingen skal det
redegjøres for hva som er gjort for å oppfylle aktivitetsplikten i loven.

Kommunalt råd for funksjonshemmede tas med på råd i utbyggingsprosjekter for å sikre
ivaretakelsen av universell utforming. I 2015 har det vært avholdt 4 møter og det er behandlet 20
saker. Rådet ble også invitert til å komme med innspill til økonomiplanen 2016-2019 under
budsjettprosessen høsten 2015.

HMS

I henhold til arbeidsmiljølovens §7-1, har Balsfjord kommune opprettet et sentralt
arbeidsmiljøutvalg. Utvalget skal følge utviklingen i forhold som angår arbeidstakernes sikkerhet,
helse og velferd. For å sikre en kontinuerlig oppmerksomhet og gode rutiner, er det satt opp 4 faste
møter i kommunens møte plan. I tillegg er det utarbeidet retningslinjer som beskriver
arbeidsmiljøutvalgets oppgaver og funksjon.

Det utarbeides årlige orerordnede HMS-planer for kommunene, og det utføres systematisk helse-,
miljø og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Sikkerhetsarbeidet omfatter kartlegging og
risikovurdering i samarbeid med verneombud/ansattes representant.
Avvik rapporteres i IKT-verktøyet Compilo.

For å imøtekomme kravet om opplæring i HMS, organiseres det HMS-kurs for verneombud og
ledere. Kursene holdes i regi av bedriftshelsetjenesten. Bedriftshelsetjenesten er en viktig
samarbeidspartner for å ivareta HMS arbeidet. Det er inngått avtale med Inveni bedriftshelsetjeneste,
som omfatter alle ansatte.
Balsfjord kommune har i 2015 benyttet veileder som støttefunksjon til ledere. Veilederen har også
bistått i spesielt utfordrende situasjoner som berører de ansattes velferd.
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Likestillingsarbeid

Likestillingslovens §la pålegger arbeidsgiver å ivareta likestilling mellom kjønnene gjennom en
aktivitets- og redegjørelsesplikt. "Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning, skal i
årsberetningen redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten. Det
skal også redegjøres for tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre
forskjellsbehandling i strid med denne loven."

Balsfjord kommune har pr i dag ingen konkrete tiltak hva gjelder likestilling.

Personalpolitiske satsinger ved seniortiltak og kompetansetiltak er gjennomført, og brukes som
virkemiddel. Spesielt innen sektor bamehage og helse/omsorg er størstedelen av de ansatte kvinner.
Her er man i rekrutterings-sammenheng bevisst på å få mannlige søkere til ledige stillinger.

Sykefravær

Det er stort fokus på sykefraværs oppfølging i hele virksomheten, og det arbeides inn mot flere felt
for å få ned sykefraværet. Arbeidsmiljø og trivsel, fysiskaktivitet i arbeidstiden, tilrettelegging på
arbeidsplassen og tett samarbeid mellom ledelse og ansattrepresentant for å nevne noe.

Administrasjonen ser på ulike prosjekter som kan avdekke hvorfor og hva som er årsaken til
sykefravær.
Før påske i 2016, vil det starte opp et forskningsprosjekt i regi av NAV arbeidslivssenter, som tar
sikte på å unngå-og redusere sykefravær. Prosjektet går under navnet «Best iLag».

Å peke konkret på årsak til sykefravær har vært vanskelig. Dette er noe vi kan se også for andre

kommuner og for hele landet for øvrig.

I dialog med legene i kommunen, er det enighet om at legene i større grad skal henvise de ansatte til

å benytte egenmelding framfor sykemelding. Videre rapporterer enhetslederne jevnlig om

sykefraværet for sin enhet. Rapportene inneholder begrunnelse og hvilke tiltak som innføres

Etiske retningslinjer

Balsfjord kommunestyre vedtok reviderte etiske retningslinjer 19.2.2014.

Økonomisk internkontroll

Det er etablert rutiner for å ivareta de ulike deler av økonomiforvaltningen. Det er stort fokus på å
oppdatere og å etterleve disse.

Avsluttende kommentar

Driftsregnskapet er avlagt med regnskapsmessig mindreforbruk på kr 9,7 mill (etter budsjetterte
avsetninger til disp.fond). Av dette utgjorde mindreforbruket på overordnet nivå (rentebesparelser,
skatt og rammetilskudd mv) kr 6,1 mill. På rammeområdene ble det mindreforbruk på kr 3,6 mill.

På inntektssiden ble 2015 et spesielt år fordi skatteinngangen til kommunene første del av året var
dårlig, og kommunene fikk i revidert nasjonalbudsjett økte rammeoverføringer for å dekke tapet. Så
kom imidlertid skatteinngangen godt opp siste del av året, og ble høyere enn opprinnelig budsjettert
for året. Kommunene fikk dermed ekstra inntekter, som bidro til at regnskapsresultatet i kommunene
ble det beste på mange år.
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I forhold til økonomirapporteringen til kommunestyret så endte årsresultatet bedre enn prognostisert.
Ved 1.tertialrapport ble det presentert et forventa mindreforbruk på kr 3,1 mill, og i 2.tertialrapport
et mindreforbruk på kr 4,0 mill. Det var mange årsaker til at resultatet ble noe bedre enn
prognostisert. Største enkeltårsak var den økte skatteinngangen på slutten av året, men også andre
inntekter (sykepengerefusjoner, egenbetalinger, tilskudd ressurskrevende tjenester) ble noe høyere
enn prognostisert. Det ble også noe lavere utgifter på enkelte områder enn lagt til grunn i
prognosene, eksempelvis på strøm og lønnsvekst.

Det er også interessant å vurdere de viktigste forklaringsfaktorer på årsresultat opp mot økonomiplan
2016-2019. Når det gjelder skatt/rammetilskudd er det selvstendige beregninger det enkelte år. I mai
2016 vil man få mer informasjon om endringene inntektssystemet som skal gjelde fra 2017. Den
informasjon man pr mars sitter med tilsier at Balsfjord vil komme negativt ut. Når det gjelder
rentebesparelsene i 2015 så er potensialet i stor grad tatt ut i budsjett 2016 i og med at budsjettrenta
er satt ned til 2,0%. Når det gjelder mindreforbruket på rammeområdene vil det være et viktig fokus
å fange opp de forhold som ikke var «engangsbesparelser», først gjennom økonomirapporteringa for
2016, og dernest ved rulleringen av økonomiplan til høsten.

Det er grunn til å peke på at selv om regnskapsresultatet for 2015 er godt, så er det mange
underliggende forhold som gjør at økonomien er skjør, og mer skjør enn gjennomsnittet av
kommunene i landet. Lånegjelda og følsomhet for renteendringer, pensjonsforpliktelsene, det
oppsamlede premieavvik, kommende endringer i befolkningssammensetning (flere eldre) og
signaliserte endringer i inntektssystemet kan nevnes spesielt. Det er også viktig å være oppmerksom
på at Balsfjord i motsetning til mange andre kommuner ligger på maksimalsatsene på eiendomsskatt,
og dermed har tatt ut det største potensialet på inntektssiden. Det er derfor nødvendig å fortsatt holde
fokus på økonomistyring, og samtidig gjøre grep for å tilpasse kommunen til de fremtidige
utfordringer.
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Ordfører og folkevalgte organ

Innledning/ansvarsområde
Ordføreren er kommunens øverste politiske leder og representerer Balsfjord kommune utad.
Ordføreren er kommunens juridiske person.
Kommunestyret, Formannskapet, Administrasjonsstyre, og Kontrollutvalget utgjør de formelle
politiske organ i kommunen.
I tillegg har kommunen følgende andre folkevalgte organ: Eldrerådet, Ungdomsrådet, Brukerrådet
for funksjonshemmede, Skatteutvalget og Skattetakstnemnda.

Avvik mellom budsjett og regnskap
1000 kr




Regnskap

2014

Regnskap

2015

Rev. Budsjett

2015

Avvik

2015*

Utgift 2 523 3 479 3 306 173
Inntekt -82 -159 -53 -106
Netto utgift 2 441 3 321 3 253 67

• positivt fortegn tilsvarer merutgift/mindreinntekt, negativt fortegn (- ) tilsvarer merinntekt/mind -eutgift.

Merforbruket skyldes feil ved omperiodisering av lønnsutgifter. Forholdet ble oppdaget etter at
regnskap var avlagt, og derfor ikke rettet. Hvert år blir variable lønnsutgifter, i hovedsak fra
desember måned, utgiftsført på neste regnskapsår (ved første lønnskjøring året etter). Deretter blir
kostnaden tilbakeført til korrekt regnskapsår, og i denne operasjonen ble kostnader tilhørende annet
rammeområde ved feil henført til rammeområdet.

Personellressurser
Det er ikke øremerket eget personell for å ivareta ordfører eller folkevalgte organ.
Funksjoner som møtesekretær, arkivtjeneste, sentralbord- og skrankepersonale er imidlertid
tilgjengelig.

Aktivitet/tjenesteyting
Kommunestyret har avholdt 7 møter i 2015 og behandlet 149 saker, mot henholdsvis 6 og 112 året
før. Formannskapet har avholdt 11 møter og behandlet i alt 141 saker i 2015, mot henholdsvis 10 og
128 året før.

17



Rådmannen og rådmannens stab

Innledning/ansvarsområde
Rådmannen er den øverste leder for den samlede kommunale administrasjon, og har ansvar
for den helhetlige forvaltning av kommunale tjenester, inkludert koordinering av
overordnede planer og tverrfaglige utredninger. Rådmannen er ansvarlig for forsvarlig
saksutredning og iverksettelse av politiske vedtak. Kommunalsjefene utgjør sammen med
rådmannen kommunens topplederteam og er ikke et hierarkisk ledd mellom rådmann og
enhetene. I tillegg representerer kommunalsjefene kommunen som faglig eier av de ulike
tjenestesektorene.

Avvik mellom budsjett og regnskap
1000 kr




Regnskap
2014




Regnskap
2015




Rev. Budsjett
2015

Avvik
2015*




Utgift




7 763

L




7 732 7 716
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Inntekt




-808




-986 -819




-167
:Netto utgift




6 954




6 746 6 897




-151
• positivt fortegn tilsvarer merutgift/mindreinntekt, negativt fortegn (- ) tilsvarer merinntekt/mindreulgi ft.

Mindreforbruk skyldes dels sparte lønnsmidler i forbindelse med at rådmannsstillingen
høsten 2015 var besatt med intern rekruttering, og dels sykepengelønnsrefusjoner.

Personellressurser
Personellgruppen består av rådmann, kommunalsjef kultur/oppvekst, kommunalsjef
helse/sosial/omsorg, seniorrådgiver, 1,5 still personalrådgiver, 2 økonomirådgiverstillinger. I
tillegg har det i 2015 vært 0,5 årsverk relatert til prosjekt friskvcer.

Aktivitet/tjenesteyting
Rådmannens støttegruppe gir støtte til enhetslederne innen fagområdene økonomi og personal,
opplæring gjennom interne kurs i arbeidsgiver-/lederrollen for enhetslederne, overordna
saksbehandling og utredning, koordinering av tjenesteproduksjonen og oppfølging av avvik gjennom
samarbeid i forhold til statlige tilsynsmyndigheter og kommunerevisjonen.

Fremtidige utforclringer/satsingsområder
Den største utfordringen er å lede kommunen gjennom omstillinger for tilpasning til
bærekraftig økonomisk nivå og samtidig opprettholde fokus på vekst og utvikling av
kommunen.
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Økonomikontoret og interntjenesten

Innledning/ansvarsområde
Enheten skal dekke ØK/INT's virksomhet innen; Post/arkiv, IKT drift, Økonomi/Regnskap,
valg/møtesekretariat.
Enheten er en støttefunksjon for de andre enhetene i kommunen innenfor ovennevnte områder, samt
ivareta publikumskontakt mot kommunens innbyggere.

1000 kr




Regnskap
2014




Regnskap
2015




Rev. Budsjett
2015




Avvik
2015

Utgift 17 045 18 661 17 006 1 655
Inntekt -4 624 -5 411 -3 442 -1 969
Netto utgift 	 	 12
421 13
250 13 564 -314 


t vt fortegn tilsvarer merutgift/mindreinntekt, negativt fortegn (-) tilsvarer merinntekt/mindreutgift.

Både utgifter og inntekter har avvik som skyldes at utbedrings- og etableringstilskudd fra
Husbanken med påfølgende fondsføringer som ikke blir budsjettert (funksjon 283). For 2015
utgjorde det 720'. Økt lønnsutgifter basert på sykelønn/fødselspermisjon som er inntektsregulert
med refusjon fra NAV. For netto utgift har disse avvikene ingen betydning. Og netto driftsresultat
viser en mindreforbruk på kr 314 000.
Aktivitetsnivået har vært høyt i 2015 med mange oppdateringer innenfor IKT.

Personellressurser
Enheten har 18,3 årsverk
Enheten hadde et lavt egenmeldt sykefravær for 2015, og en total fraværsprosenten på %. Det
har vært flere kortere sykemeldingsperioder og 1 person har vært sykemeldt i 40% siste halvår, samt
svangerskapsperrnisjon.

Aktivitet/tjenesteyting
Enheten har ansvaret for regnskapet til Balsfjord kommune, Balsfjord kommunalteknikk KF og
Balsfjord kirkelig fellesråd. Kommunen er vertskommune og har ansvar for regnskapet til PPT og
Ishavskysten friluftsråd. I tillegg føres regnskap for Midtun boligstiftelse og et legat.
Fristen for å avlegge regnskapet for Balsfjord kommune og Balsfjord kommunalteknikk er 15.
februar påfølgende år, og vi leverte begge regnskapene innenfor fristen. De andre regnskapene ble
levert forlopende etter det. Årsrapport og årsregnskap for skatteoppkreveren i Balsfjord er avlagt og
levert innen fristen. Vi klarte ikke kravet om arbeidsgiverkontrollene.
Å kunne tilby innbyggerne digitale tjenester er i dagens samfunn viktig, og flere prosjekt er
igangsatt, og det vises til utredning om effektivisering/utbedring av kommunens servicetorg.

IKT
Investeringene i IKT planen har gått som planlagt, og flere større programoppgraderinger er utført i
2015.

Eiendomsskatt
Det har også i 2015 vært jobbet aktivt med eiendomsskatt gjennom hele året. Arbeidet med å
taksere Statnett sine anlegg har startet opp, og et samarbeid mellom kommunene som blir berørt av
den nye linjen fra Ofoten til Balsfjord er etablert.
Det er gjort en god ryddejobb i matrikkelen som danner grunnlag for eiendomsskatt, men det
gjenstår fortsatt en del rydding, og dette vil være et arbeid som kombineres med digitaliseringen av
byggesaksarkivet hvor scanning og registreringen pågår for fullt..
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Startlån
År Søknader mottatt Utbetalte Iårt Totalt utbetalt Gjennomsnitt pr lån

2013 61 27 10 576 500 391 722
2014 57 30 10 772 497 359 083
2015 38 22 6 622 000 301 000

Av rest lånemidler overført 2016, er det forhåndsgodkjent, men ikke utbetalt for 16 personer, sum
kr. 6 581 000 av disse er det innvilget tilskudd til 6 personer.

Totalt i år 2015 er det innvilget kr. 1 400 000 i tilskudd til 6 personer.

G eldssaker
År 2011




2012




2013




2014




2015




Antall saker




1




40




45




28




34

34 registrerte personer til gjeldsrådgiver i 2015. 5 av de registrerte sto på venteliste ved årsslutt. 10
av de registrerte hadde oppstart i 2014, og var aktive inn i 2015.
1 av de registrerte hadde ekstra ordinær forvaltning5. Forvaltningen ble avsluttet i en av de siste
måneden i 2015. 1 av de registrerte var i oppstart av ekstraordinær forvaltning ved årsslutt. 1 av de
registrerte tilhører annen kommune. Balsfjord kommune er settekommune i saker der det er
vanskelig å behandle saker i hjemmesteds kommune på grunn av inhabilitets forhold.
9 av de registrerte hadde varsel om/eller dom om tvangssalg av eiendom, som motivasjon til å
kontakte økonomisk rådgiver. 8 personer av de 34 hadde tidligere vært i kontakt med gjeldsrådgiver
i løpet av perioden 2013-2014.

Innfordring
Antall saker og hovedstol viser en nedgang siste året. I et 10 års perspektiv er det 133 saker som
ligger til overvåkning med hovedstol kr 896 000.

År
Antall saker
overført til
Kredinor

Total skyld på overførte
saker

Utstående
hovedstol 23.02.16

Fortsatt
aktiv

2013 947 3 295 000 87 000 21

2014 873 3 652 000 304 000 73

2015 755 3 199 000 612 000 162

Fremtidige utfordringer/satsingsområder og muligheter
For 2016 har enheten følgende mål for sin drift og tjenesteproduksjon:
- Tilby digitale tjenester til kommunens innbyggere

Effektivisere og videreutvikle enheten med tanke på bruk av programvare.
Være serviceinnstilt og kvalitetsbevisst på vår kontakt med innbyggerne.

5
Ekstraordinær forvaltning: personene får detaljert tilrettelegging og praktisk bistand til å utføre sine økonomiske

forpliktelser.

20



Plan og forvaltning

Innledning/ansvarsområde
Plan og forvaltning er en enhet med stor kontaktflate mot lokalsamfunnet og med mange eksterne
kunder. Kjerneoppgavene innenfor enheten omfatter ansvar for overordnet arealplanlegging,
reguleringsplaner, geodata- og karttjenester, eiendomsendring, oppmåling, matrikkelføring,
byggesaksbehandling, forurensningssaker, kommunale veier, veiforvaltning, kommunale
eiendommer og kommunalt havneanlegg.

Avvik mellom budsjett og regnskap
1000 kr




Regnskap
2014




Regnskap
2015




Rev. Budsj
2015




Avvik
2015




Utgift 26 446 20 198 15 910 4 288 '
Inntekt -13 686 -8 825 -5 095 -3 729
Nettoutgift 12 760 11 373 10 814




559
*positivt fortegn tilsvarer merutgift/mindreinn ekt negativt fortegn (-) tilsvarer merinntekt/mindreutgift.

Merforbruket i 2015 er knyttet til veivedlikehold, både sommer og vinter. Ekstratiltak knyttet til
is/vannproblematikk inngår ikke i våre vedlikeholdskontrakter. Dette medførte ekstra kostnader.
Andre akutte tiltak som stikkrenneskift medførte også store merkostnader. Videre ble det lappet noe
mer enn det sommervedlikeholdskontrakten tar høyde for, dette utgjorde kr 24709 . Totale
merkostnader for veivedlikehold er 1,46 mill.

Merforbruket ble redusert til 559 000 kroner ved besparelser som følger:
- Større saksmengde på byggesak
- Høyere antall oppmålte saker
- Vakante stillinger deler av året
- Sykefravær uten bruk av vikarer

Personal, bemanningsressurser og arbeidsmiljo
Ved utgangen av 2015 hadde plan og forvaltning 6 årsverk lokalisert på rådhuset, et 40%
engasjement på vei, og en avtale på konsulenttjenester havn som har løpt siden 2013. Første halvår
bar enheten preg av å være underbemannet. Foreldrepermisjon, sykemelding, vakanser og fravær av
fast enhetsleder var utfordrende. Ansatte gjorde en god innsats og løyste oppgavene best mulig. I
oktober fikk enheten to nyansatte, og dette har ført til en bedre arbeidshverdag for ansatte på
enheten. Arbeidsmiljøet er godt. Det oppleves god takhøyde og gode faglige diskusjoner som
involverer flere av fagområdene på enheten.

Framtidige utfordringer og satsingsområder
Bemanningen ser ut til å stabilisere seg i 2016. En utfordring for enheten er å sikre kompetanse.
Fagområdene som enheten skal dekke er bredt, og oppbygging av tverrfaglig kompetanse er en
forutsetning. Mye kompetanse kan en bygge opp internt, gjennom den daglige saksbehandlingen, de
gode faglige drøftingene og samarbeid. Men det er også viktig å være tilstede på faglige arenaer.
Både for faglig påfyll, og for å knytte kontakter på tvers av kommunegrensene. Dette vil gjøre oss
bedre rustet til å takle utfordrende saker. Kart er et verktøy som blir stadig viktigere i dagens
samfunn, og på flere plattformer (pc/mac, nettbrett, smarttelefon). Enheten bør styrke sin
kompetanse for å være i stand til å levere gode og til enhver tid oppdaterte karttjenester til publikum.
Å se den enkelte ansatte og enheten som gruppe er viktig for å være i stand til å opprettholde trivsel
og et godt arbeidsmiljø. I 2016 vil adressering og kommuneplanen, både arealdel og samfunnsdel,
være satsingsområder.
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Havn

Innledning/ansvarsområde
Havnen tilrettelegger for operasjon ved Bergneset Havn for alle foretak som har behov for
havnetjenester. Den største aktøren ved den kommunale terminalen ved Bergneset er EWOS men
også følgende aktører benytter terminalen i betydelig grad; Bergneset Pukk og Grus AS,
Felleskjøpet, Fiskå Mølle, Metal og gjenvinning. Også andre private og offentlige foretak bruker
havnen for transport av gods. Som eksempel nevnes Perpetuum, Statnett og flere
bygningsentreprenører.

Re nska




Regnskap
2014

Regnskap
2015

Rev. Budsjett
2015

Avvik
2015

Utgift 0 2 349 792 1 557
Inntekt 0 -2 349 -1 280 -1 068
Nettoutgift 0 0 -489 489

• positivt fortegn tilsvarer merutgift/mindreinntekt, negativt fortegn (-) tilsvarer merinntekt/mindreutgift.

Havna drives etter selvkostprinsippet, noe som medfører at regnskapet avsluttes hvert år i 0,-.
Mindreforbruk avsettes på et eget fond, likeledes som eventuelle underskudd finansieres av det
samme fondet. Også i 2015 hadde havna økende aktivitet sammenlignet med året før. Inntektene
var 1.069' mer enn budsj ettert. Samtidig var samlede driftsutgifter var også noe lavere enn
budsjettert. Det ble i 2015 avsatt 1.181' til havnefondet. Budsjettert mindrekostnad er ment å
finansiere kostnader utenfor selvkostområdet. Avvik mellom rev budsjett og regnskap kommer av at
man i 2015 overførte driftsansvar for et lagerbygg som ikke hører til selvkostområdet, til
byggforvaltning, og alle kostnader og inntekter på ansvaret er således knyttet til drift av havna.

Personellressurser
Det er per i dag ikke ansatt noen dedikert for havnens tjenesteområde. Administrasjonen av havnen
og havnetjenestene skjer via innleid kompetanse i form av konsulenttjenester. Det har vært engasjert
en konsulent i en begrenset stillingsstørrelse til formålet.

Aktivitet/tjenesteyting
Aktiviteten har vært konstant økende ved Bergneset, antall anløp har øket mer eller mindre konstant
de 5 siste år. Økning i antall anløp fra 2014 til 2015 er på 10 %, fra 512 anløp i 2014 til 562 anløp i
2015. Antall tonn gods over kai, både import og eksport, øker tilsvarende.
Den største aktøren ved Bergneset, EWOS, er en del av oppdrettsindustrien og det ligger an til en
volumøkning av produsert laksefor. Dermed kan man anta at godsmengden over kai også vil øke i
tiden fremover da oppdrettsnæringen er et uttalt satsingsområde nasjonalt.

Fremtidige utfordringer/satsingsområder og muligheter
Det gjennomføres per i dag ny regulering av det nærliggende området omkring havneterminalen.
Terminalen ved Bergneset er i sesongen overbelastet og det er til tider kø ved terminalen av fartøyer
som ønsker å anløpe. Situasjonen har utviklet seg over år og det jobbes med utbyggingsprosjektet for
å øke kapasiteten.
EWOS etablerer i 2016 bulklasteanlegg for eksport av fiskefor, noe som muligens vil medføre
endringer i fartøystørrelse for eksport av fiskefor fra terminalen. Dette er positivt for å frigjøre
kapasitet ved terminalen til andre formål. Det ses på muligheter for utvidelse av eksisterende kai og
på etablering av et eget kai avsnitt øst for eksisterende kai med hovedfokus utskipning av bulklaster
for å avlaste eksisterende kai.
Det bør være em målsetning å oppnå økt kapasitet ved Bergneset for å imøtekomme det fremtidige
behovet for havnetjenester.
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Brann og redning

Innledning/ansvarsområde
Brann og rednings hovedoppgaver fremgår av "Lov om vern mot brann, ulykker med farlig stoff
og om brannvesenets redningsoppgaver" (brann- og eksplosjonsvernloven).

Være innsatsstyrke ved brann og andre akutte ulykker, jfr. § 1 og 3.
Gjennomføre tilsyn i særskilte brannobjekter
Utføre feiing og tilsyn i boliger
Gjennomføre motivasjons- og informasjonstiltak i kommunen
Beredskap mot tilfeller av akutt forurensning

Avvik mellom budsjett og regnskap
1000kr




Regnskap
2014

Regnskap
2015

Rev. Budsjett
2015

Avvik
2015

Utgift 5 445 6 459 4 399 2 060
Inntekt -1648 -1 824 - 924 - 899
Netto utgift 3 797 4 636 3 474 1 161

• positivt fortegn tilsvarcr merutgiftimindreinntekt, negativt fortegn (-) tilsvarer rnerinntekt/rnindreutgift.

Avviket skyldes i hovedsak merforbruk på lønn for medgått tid på hendelser/utrykninger, samt
uforutsette utgifier til reparasjon av brannbil og vaktbil som følge av skade. I 2015 var det totalt
87 hendelser. Året i gjennom har det vært mange og langvarige hendelser. Trafikkulykker og
bygningsbranner, brann i kjøretøy, samt hendelser som går under kategorien annen assistanse/
bistand, som redning av dyr og bistand ambulanse. Dette var hendelser som alle krevde mannskap
og som utløser forbruk av lønnsmidler.

Personellressurser
Brannsjef i 30 % still., forebyggende 70 % still., feier 100 still., brannmester 100 still. 16
brannmannskap i 1 % still. på Storsteinnes hovedstasjon stasjon, 7 brannmannskap på Meistervik
brannstasjon i 0,5 % still. Herav 4 Utrykningsledere og 14 godkjente røykdykkere på Storsteinnes.

Aktivitet/tjenesteyting





Utført feiing og tilsyn i boliger: 2013 2014 2015
Antall piper feid 833 803 471
Antall tilsyn boliger 244 357 563
Sum feiing og tilsyn 
 1077 1160 1034

Fremtidige utfordringer/satsingsområder og muligheter
Den største utfordringen Brann og redning står ovenfor fremover, er lokalene på hovedstasjon på
Storsteinnes. Brannvesenet har vokst ut av lokalene, og tilfredsstiller ikke kravene til ren og
skitten sone. I lokalene er det svært utfordrende å ivareta mannskapenes og ledernes HMS, samt
ivareta krav om at utstyr og kjøretøy kan vaskes og vedlikeholdes etter hendelser. Tiden er derfor
inn til å se på hvordan optimalisere lokalene. Samtidig må en ha fokus på utskifting av
utrykningsledere pga av høy alder, kursing av mannskap på Meistervik, hvor 2 av 7 er
grunnutdannet. Balsfjord kommune har også fått mange nyetableringer som krever en hel del av
Brann og Redning dersom uhellet skulle være ute. Det være seg kompetanse av redning,
håndtering av farlig stoff, brann/røyk i store komplekse industribygg samt krav om stor slagkraft.
Med dettes om bakteppe må man ha sterkt fokus på øvelser for mannskap og ledere.
Ny forskrift utløser krav om tilsyn og feiing av fritidsboliger, og krav om tilsyn av boliger uten
ildsted. Disse elementene gir store utfordringer for enheten. Slik en ser det nå, vil det ikke la seg
gjøre å oppfylle kravene som ny forskrift stiller med de ressursene en har.
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Landbruk

Innledning/ansvarsområde
Tromsøregionens landbruksforvaltning er et vertskommunesamarbeid mellom Balsfjord kommune
som vertskommune, og Tromsø, Karlsøy og Storfjord kommuner som deltakerkommuner.
Storfjord valgte å trekke seg ut til 31.12.2015. Tromsøregionens landbruksforvaltning ble skilt ut
som egen enhet fra juni 2015.

Kjerneoppgavene er kommunal landbruksforvaltning med oppgaver innenfor næringsutvikling på
landbruksområdet, tilskuddsforvaltning, arealforvaltning gjennom jordlov og konsesjonslovssaker,
planoppgaver, landbruksforurensning, nydyrkingssaker og drenering, kartarbeid (oppdatering av
kartbasen AR5), veterinærtjenester og skogbruksforvaltning, herunder skogsveier og skogkultur.

Avvik mellom budsjett og regnskap
1000 kr




Regnskup
2014

Regnskap
2015

Rev. Budsjett
2015

Avvik
2015*

Utgift 0 7 498 6 143 1 355
Inntekt 0 5 080 -3 678 -1 403
Netto utgift 
 0 2 417 2 465 -48

• positivt fortegn tilsvarer merutgiftlmindreinntekt, negativt fortegn (-) tilsvarer merinntekt/mindreutgift.

Utgiftssiden var større i 2015 enn budsjettert og skyldes i hovedsak nyetablering av kontoret, og
nødvendige investeringer i forbindelse med dette, leasingbil og utbetalinger av vaktordning
veterinærer for veterinærvaktområdet i Tromsø og Karlsøy som ikke lå inne i budsjettet. Det siste
punktet førte også til merinntekter i forhold til budsjett med økte refusjoner fra staten til
vaktordningen. Det ligger også inne større gebyrinntekter enn budsjettert, samt vakanse på ei
stilling i ni måneder og sykefravær uten bruk av vikarer.

Enheten gikk med overskudd på ca kr 48 000,- i forhold til budsjett. Overskuddet burde vært
større. Det ligger inne et merforbruk på skogbruk i forhold til budsjett, som skyldes at ei
skogsveiprosjekt ved Juksavatn ble igangsatt før tilsagnet om finansiering var på plass. Et vedtak i
kommunen om at det ikke skulle være skogsdrift ved Juksavatnet gjorde at Fylkesmannens
landbruksavdeling holder tilbake bevilgning til dette prosjektet. Pengene ville normalt sett ha
kommet inn i 2015. Enheten har endret rutinene slik at en slik situasjon ikke oppstår igjen.

Personellressurser
Ved utgangen av 2015 hadde Tromsøregionens landbruksforvaltning 8 ansatte fordelt på 6,6
årsverk. Ved inngangen på året stod ei stilling vakant, men opphoping av restanser gjorde at en
person ble engasjert for avhjelpe dette. Dette engasjementet er et vikariat ut 2016, men en bør ta
sikte på å omgjøre det til en fast stilling for å unngå å komme i en ny situasjon med opphopning av
saksmengde.

Aktivitet/tjenesteyting
Enheten har tatt unna sakene som har kommet inn i 2015. Det var visse innkjøringsproblemer med
tekniske løsninger for etableringen, egen database i ePhorte som siden viste seg å ikke være
nødvendig, samt problemer med oppkobling for de ansatte fra Tromsø når de jobbet på rådhuset i
Tromsø. Men når disse ut på vinteren var løst fortsatte de ansatte stort sett med de
arbeidsoppgavene de hadde jobbet med før etableringen av kontoret.

Det ble valgt å la den ene stillingen fra Tromsø stå vakant. Dette medførte at en person måtte
prøve å ta unna saksmengde som to personer tidligere hadde jobbet med i Tromsø. Dette
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kombinert med noe sykefravær og permisjon gjorde at restanselista på jordlov og konsesjonssaker
ble uholdbar lang. Det ble derfor engasj ert en person for å jobbe innenfor dette fagfeltet.
Restanselista har så langt blitt redusert til ca 1/4av det den var i begynnelsen av desember 2015.

Fremtidige utfordringer/satsingsområder og muligheter
Enheten skal i 2016 fortsette vertskommunesamarbeidet mellom Balsfjord, Tromsø og Karlsøy.
Det har vært en prosess hvor enheten har blitt evaluert, og det er satt ned noen forbedringspunkt.
Disse vil bli tatt tak i.

Enheten vil i tillegg til de vanlige arbeidsoppgavene sette fokus på driveplikt i kommunene, samt
jobbe mot noen fellesprosjekter i kommunene med tanke på bioenergi, og melkeproduksjon frem
mot løsdriftskrav i 2024.

Kompetanseutvikling ses på som et viktig område, slik at de ansatte vil delta på nødvendig kursing
innenfor budsjettets rammer.

Næringsarbeid

Innledning/ansvarsområde
Bistand og veiledning til næringslivet i Balsfjord kommune. Saksbehandling av næringssaker for
politisk organ. Ivaretakelse av næringsinteresser i kommunale planprosesser.

Tidligere inngikk næringskonsulentstillingen ved Plan og næringen. Tjenesten ble omorganisert
og næringskonsulenten inngår nå i rådmannens stab, og tjenesten er skilt ut som et eget
rammeområde i regnskapet.

Avvik mellom budsjett og regnskap
1000 kr




Regnskap
2014

Regnskap
2015

Rev. Budsjett
2015

Avvik
2015*

Utgift 0 3 857 1 686 2 171
Inntekt 0 -2 817 -820 -1 997
Netto utgift 0 1 040 866 174

• positivt fortegn tilsvarer merutgift/mindreinntekt, negativt fortegn (- tilsvarer merinntekt/mind -eutgift.

Merforbruk kr. 174 000 skyldes kostnader i forbindelse med prosjektet Kreative Balsfjord og at
avtalen med Visit Tromsø ikke er budsjettert.

Personellressurser
1 årsverk.

Aktivitet/tjenesteyting
Førstelinjetjeneste innen næringsfeltet, herunder; bistand til næringsaktører/bedrifter,
saksbehandling næringsfondssaker, arbeid med strategisk næringsplan.

Fremtidige utfordringer/satsingsområder og muligheter
Politisk behandling og vedtak av strategisk næringsplan. Kapasitet og kompetanse til å følge opp
et lokalt/dynamisk næringsliv med regionale og (inter-)nasjonale ambisjoner.
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Fellesutgifter sentraladministrasjon

Innledning/ansvarsområde
På rammeområdet håndteres en rekke forhold; lisenser KS, personalforsikringer, lønn
hovedtillitsvalgte, sentral avsetning lønnspott (som fordeles etter hvert), bevilgningsgebyrer og
kontroll, de fleste kommunale tilskudd etc.

Avvik mellom budsjett og regnskap
1000 kr




Regnskap
2014

Regnskap
2015

Rev. Budsjett
2015

Avvik
2015*

Utgift 17 107 15 987 14 008 1 980
Inntekt -3 339 -2 299 -249 -2 050
Netto utgift 13 768 13 688 13 759 -71

• positivt fortegn tilsvarer merutgift/m ndreinntekt, negativt fortegn (-) tilsvarer merinntekt/mindreutgift.

Mindreforbruket på kr 71 000 er nettobeløp av en rekke forhold. De største enkeltforhold er at
mindreforbruk på avsatt lønnspott og tilskudd Midt-troms museum dekker opp for merutgiftene i
forbindelse med en arbeidsrettssak samt rekruttering ny rådmann.

Aktivitet/tjenesteyting
Rammeområdet består stort sett av administrativ håndtering av de forhold nevnt i innledningen, og
dermed ikke ordinær tjenesteyting/ aktivitet.
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Laksvatn Oppvekstsenter

Innledning/ansvarsområde
Laksvatn oppvekstsenter har ansvaret for undervisning av elever fra 1. til 10. klasse, samt gi et
barnehagetilbud for barn i skolekretsen. I tillegg har vi et SFO- tilbud for barn fra 1. til 4. klasse.

Avvik mellom budsjett og regnskap
1000 kr




Regnskap
2014




Regnskap
2015




Rev. Budsjett
2015




Avvik
2015*




Utgift 15 813 16 580 14 505 2 074
Inntekt - 3 580 - 3 847 - 1 745 - 2 102
Netto utgift 12 234 12 733 12 761
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Regnskapet for 2015 balanserer med et overskudd på kr 28000.-. Resultatet er oppnådd ved å ha et
stramt økonomisk opplegg på vikarbruk både i skolen og barnehagen. 1 tillegg har vi hatt noen
langtidssykemeldte som har gitt oss bra med sykelønnsrefusjoner.

Personellressurser
Laksvatn oppvekstsenter hadde i 2015 i alt 30 ansatte.
Rektor/styrer: 100% stilling
Undervisningsinspektør: 100% stilling
Fagleder barnehagen: 100% stilling
Pedagogisk leder: 100% stilling
Lærerstillinger: 13,25 stillinger
Assistentstillinger skole: 2 stillinger
Assistentstillinger barnehage: 4,1 stillinger
SFO: 50% stilling
Kontorfullmektig: 50% stilling
Renhold: 1,8 stillinger

Aktivitet/tjenesteyting
Laksvatn oppvekstsenter har 57 elever skoleåret 2015/16. Barnehagen hadde pr. 15. desember
2015 22 plasser og 19 unger. På SFO har vi 13 barn som benytter seg av tilbudet. Vi gir også
tilbud om leksehjelp til elever i 1.- 4.klasse.

Dette bamehageåret har følgende tema vært prioritert:
Danning og kulturelt mangfold
Begrepsundervisning for alle barn i barnehagen
Overgang barnehage/ skole.
Kommunikasjon, språk og tekst
Atferd

På skolen har følgende tema/områder vært prioritert:
Ungdomstrinn i utvikling
Mobbing
Trivsel
Begrepsundervisning for elever på 1. til 4.trinn
Vurdering med spesielt fokus på elev —Vurdering for Læring.
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Nordkjosbotn skole og SFO

Innledning/ansvarsområde
Nordkjosbotn skole er en 1 —10 grunnskole med 118 elever (per 31.12.15) samt SFO.
Ved utgangen av 2015 fordelte elevene seg slik på følgende trinn:

1.- 4. klasse: 51 elever
5.- 7. klasse: 34 elever
8.- 10. klasse: 33 elever

Per 31.12.15 var det 27 barn som benyttet seg av SFO- tjenesten.
Enheten leverer følgende tjenester:

Undervisningstilbud i grunnskolen i henhold til Opplæringsloven, gjeldende læreplaner,
særskilt tilrettelagt undervisning, lokale og sentrale vedtak og lokale tilpasninger.
SFO- tilbud gis til skolens elever fra 1. —4. klasse.

Avvik mellom budsjett og regnskap
1000 kr




Regnskap
2014




Regnskap
2015




Rev. Budsjett
2015




Avvik
2015*

Utgift 14 761 15 220 14 704 516
Inntekt -2 137 -2 264 -1 262 -1 002
Netto utgift 12 624 12 956 13 442 -486

Tallene viser at Nordkjosbotn skole har en mindreforbruk på kr. 486.000.-
Årsaken til avviket kan forklares på følgende måter:

Ledelsen var restriktiv i forhold til innkjøp de første månedene i 2015.
Store sykelønnsrefusjoner.
Premieavvikene for pensjonspremiene og premieavvik gikk i pluss samlet med 145 000kr.

Personellressurser
Antall hele årsverk per 31.12.15 fordeler seg slik:

Lærerstillinger inkl ledelse: 16.07
Assistenter skole og SFO: 3.64
Merkantil ressurs: 0,50
Renhold: 1,19

Aktivitet/tjenesteyting
Skolens viktigste arbeid er å jobbe kontinuerlig for å fremme elevenes helse, trivsel og læring.
Skolens handlingsplan mot mobbing er en aktiv plan som alle ansatte kjenner ti, og som
iverksettes ved mistanke om mobbing. Fem elever benytter seg av leksehjelpordning som tilbys 2
timer ukentlig. Skolen har i løpet av året flere samarbeidsprosjekt med det lokale næringslivet, og
det et er god og nyttig samfunnsskolering av våre elever. Høsten 2015 gikk skolen inn i
Veilederkorps. Veiledningskorps vil kunne være med å bidra til at skolen gjør de riktige
prioriteringer i forhold til valg og implementering av utviklingsområder og bruk av fellestid.
Kalenderåret 2015 har skolen deltatt på UDIR satsninga «Ungdomstrinn i utvikling».
Rektor fullfører rektorskolen høsten 2016.

Fremtidige utfordringer/satsingsområder og muligheter
Videreføre «Ungdomstrinn i utvikling». Dette er et stort satsningsområde der målsettinga er et
mer praktisk, variert, relevant og utfordrende ungdomstrinn, som skal øke elevens motivasjon og
læring. Målsetninga er at dette skal være implementert i elevens skolehverdag.
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Det er også ønskelig at vi skal komme oss med i nytt internasjonalt prosjekt der skolen
samarbeider, utveksler erfaringer og besøker sine samarbeidsland.
Fortsette samarbeidet med det lokale næringslivet og Nordkjosbotn videregående skole.
En større sykkeldag i samarbeid med NAF og Rema 1000 organiseres hver vår.
Bibliotek og auditorium ved videregående brukes jevnlig.
Videreføre satsning på å dra på ekskursjoner til Vitensentret, Myrefjell, teater og 3 dagers skitur
annen hvert år. Det er stort behov for flere grupperom samt musikkrom. En del elever har behov
for å trekke seg tilbake for å ha spesialundervisning. Musikkrommet må inn i godkjente lokaler,
der universell utforming er ivaretatt. Dette er et behov som er meldt inn over flere år. Deler av
lekeuteområdet på baksiden av skolen danner «innsjøer» som danner farefulle situasjoner der
risikoanalyse viser farge gul. Må utbedres.
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Storsteinnes skole, SFO og Voksenopplæring

Innledning/ansvarsområde
Storsteinnes skole og voksenopplæring omfatter grunnskoleopplæring for 1.-10.trinn,
skolefritidsordning og leksehjelp for elever på 5.-10.trinn, samt voksenopplæring på
grunnskolenivå, spesialundervisning etter Opplæringsloven og norsk m/samfunnsfag for
fremmedspråklige, Introduksjonsprogram (jmf. Introduksjonsloven) og salg av norskkurs.

Avvik mellom budsjett og regnskap
1000 kr




Regnskap
2014




Regnskap
2015




Rev. Budsjett
2015




Avvik
2015*




Utgift 32 428 34 336 30 400 3 936
Inntekt -4 867 -6 693 -3 010 -3 683

Netto utgift 27 562 27 643 27 390




253

Overforbruket skyldes at skolen har brukt opp store deler av sitt reservemateriell og en god del
utstyr er nedslitt. Dette ble erstattet i 2015, og har medført økte kostnader dette året.
Skolen har i tillegg, av ulike hensyn, satt inn ekstra ressurser særlig på vårhalvåret. Høsten har vi
hatt en periode hvor LGA-organisering har vært prøvd ut, noe som har vært svært ressurskrevende
og kan forklare noe av overforbruket på lønnspostene. LGA er Læring Gjennom Arbeid og er en
måte å organisere undervisningen for elever som trenger særlig tilrettelegging jf. Sakkyndig
vurdering fra PPT. Skolen har også gitt fremmedspråklig norskopplæring for flyktninger.
I tillegg har vi over en lang periode utvidet ledelsesressursen på Voksenopplæringa på grunn av
mange nye oppgaver i forbindelse med bosetting av flyktningene.

Personellressurser
Pr desember 2015 fordeler ressursene seg slik:
Administrasjon: Merkantilt: 1,00

Ledelse: 3,00
Undervisning: Pedagogisk personale: 32,2

Assistenter: 7,62
Renhold: 3,00
Voksenopplæring: Pedagogisk personale: 4,64

Fagleder: 0,2
Renholder: 0,13

Ca 2 årsverk av pedagogisk personale og assistenter betales gjennom refusjoner internt,
andre kommuner og NAV.

Aktivitet/tjenesteyting
Storsteinnes skole gir opplæring til 299 elever. I SFO gis tilbud til ca 25 barn. Voksenopplæringa
har ca. 41 deltakere innenfor grunnskole, norskopplæring m/samfunnskunnskap og Introprogram.

Opplæringa på skolen gis i samsvar med gjeldende læreplan med lokale tilpasninger. Skolen har
fortsatt hatt fokus på implementering av Kunnskapsløftet og arbeidsmiljøet for elevene og de
ansatte på skolen. I f.jor fikk vi et løft hvor 4 assistenter tok videreutdanning med spes.ped for
assistenter, og flere lærere bygde på sin fagkrets i matematikk, IKT og norsk.

Skolen har vært aktiv i arbeidet med «Ungdomstrinn i utvikling» (UIU). UIU er et nasjonalt
satsingsområde for å gjøre undervisningen mer praktisk, variert, utfordrende og relevant. På vår
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skole har satsingsområdene vært klasseledelse og regning i alle fag. Denne satsingen ble videreført
til arbeidet med Veilederkorpset hvor Balsfjord kommune får ekstern veiledning for blant annet å
heve resultatene i Balsfjordskolen, samt jobbe med skolebasert kompetanse/organisasjons-
utvikling.
Personalet ved Storsteinnes skole er utviklingsorienterte og bidrar i de krevende prosessene både
UIU og Veilederkorpset tar oss igjennom.
Vi fokuserer fortsatt på hvordan det nye skolebygget kan brukes på en effektiv og fleksibel måte,
både med tanke på rombruk og pedagogiske tilpasninger. Dette har medført at noen av rommenes
opprinnelige funksjon er endret og endel vinduer med innsyn er «shaded», slik at ikke elever med
særlige behov skal bli forstyrret.

Skolen har tidligere deltatt i Comeniusprosjekt. Disse er nå avsluttet, men dette året har vi arbeidet
mot et tosidig samarbeidsprosjekt med en skole i Kroatia. Det er meningen det skal foregå
elevutveksling våren 2016.

Voksenopplæringa (VO) har gått fra et deltidstilbud til et heltidstilbud når det gjelder
norskopplæringa. Grunnskoletilbudet er også utvidet. I tillegg har vi videreført de tre
arbeidsområder; grunnskole for voksne, norskopplæring med samfunnskunnskap for
fremmedspråklige og spesialundervisning. Alle områdene er lovpålagte, etter Opplæringsloven og
Introduksjonsloven. I tillegg har VO organisert Introduksjonsprogrammet som er en del av det
lovpålagte tilbudet flyktninger som skal bosettes, har krav på. Salg av norsk-kurspakker for
arbeidsinnvandrere har blitt organisert som kurs til selvkost.

Organisering av Introduksjonsprogrammet for bosetting av flyktninger har medført en økning av
pedagogisk personale, for å legge til rette for fulltidstilbudet.
I takt med at elevmassen øker, øker også de lovpålagte oppgavene ved at den enkelte
rettighetselev skal kartlegges, ha egne individuelle opplæringsplaner, samt ha tett oppfølging.
Fylkesmannen fører tilsyn med kommunene ift Introduksjonsloven.

Ved kartlegging av den enkeltes voksne sin kompetanse og plan for utdanning/jobb, har VO
organisert realkompetansevurdering for første gang og som er en lovpålagt oppgave. Dette er et
omfattende arbeid, som også stiller krav til kompetansen til personellet som skal gjennomføre
kartleggingen og selve vurderingen. Disse oppgavene skal utføres av kvalifisert personell som
underviser på ungdomskolenivå og kartlegges av en rådgiver. Her har enheten dratt veksler på
kompetansen vi har i grunnskolen, både av faglærere og rådgiver. Dette vil vi fortsette med, og å
lete etter smidige ordninger for å flytte ressurser internt mellom avdelingene.

Fremtidige utfordringer
Kommunen skal i løpet av 2016 bosette ytterligere 20 flyktninger. Storsteinnes skole og VO vil i
den forbindelse ha ansvar for opplæring av både barn og voksne. Skolen har allerede etablert et
godt samarbeid med kommunens flyktningkonsulent, og er i rute i forhold til dette arbeidet.
Realkompetansevurdering og grunnskole for voksne er begge områder innenfor
Voksenopplæringa, som vil være svært ressurskrevende i årene som kommer, både økonomisk og
faglig. Her må vi ha fokus på gode løsninger, både når det gjelder disse områdene og de øvrige
oppgavene som også øker i omfang.

Andelen spesialundervisning ved skolen er ennå høy. Dette tar fra oss noe handlingsrorn, og
skolen har hele tiden fokus på hvordan ressursene skal komme den enkelte elev til gode. Med et
synkende elevtall, vil vi i fremtiden måtte omstille oss i og med at ressursene vil gå ned på sikt.
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Sand skole

Innledning/ansvarsområde
Sand skole har 116 elever.
Elevene er delt inn i 7 elevgrupper fra 1.-10.klasse.
Pga manglende søkere har det ikke vært SFO.

Avvik mellom buds ett o re nska




Regnskap
2014

Regnskap
2015

Rev. Budsjett
2015

AvNik
2015*

Utgift 14 834 15 519 14 155 1 365
Inntekt - 1 674 -1 796 -457 -1 339
Netto utgift 13 159 13 723 13 697 26

Det har vært et netto merforbruk på ramme 2300 på kr. 25.599 for året 2015. Dette kommer på
grunn av 3 enkeltvedtak på spesialundervisning 1:1 i skoleåret, som hat medført økt assistent og
spesialundervisning. Merforbruket har fortløpende vært rapportert i økonomirapporter.

Personellressurser
Enheten har 18,2 (+ 0,31 tilført fra annen kommune) lærerstillinger, inkl. adm.ressurs.
2,18 (+0,34 fra armen kommune) årsverk assistentstilling, 0,5 årsverk merkantilstilling, 2,2
årsverk renhold

Aktivitet/tjenesteyting
Oppfølging og videreføring av planene for Balsfjordskolen. Gitt et pedagogisk tilbud til alle elever
etter Opplæringsloven og Kunnskapsløftet, inkl, tilpasset undervisning og spesialundervisning.
Fulgt skolens handlingsplan 2012-2015. Tatt i bruk «Kvalitetsplan for Balsfjordskolen», der eget
fokusområde er uteskolen. Rapporterer etter Opplæringslovens § 13.10. Det har vært jobbet
systematisk med «Ungdomstrinn i utvikling», lærere har deltatt på skolering og kompetansen er
hevet.

Fremtidige utfordringer/satsingsområder og muligheter
For 2016 har Sand skole følgende mål for drift og tjenesteproduksjon:

- Ha fokus på at kvaliteten på undervisningstilbudet opprettholdes både faglig og sosialt, og
at alle elevene ved skolen får individuell opplæring i tråd med K-06, og lover og forskrifter
for Grunnskolen blir fulgt.
Følge opp nasjonale og kommunale planer, skolens Handlingsplan og andre lokale planer.
Videreføre MOT.
Benytte Veilederkorpset for utviklingsarbeid i egen enhet.
Videreføre uteskolen, da denne gir store muligheter for motivasjon og praktisk læring.
Fortsatt fokus på kultur og praktiskiestetiske fag koblet mot teorifag for størst
læringsutbytte. (Praktisk, relevant og utfordrende undervisning)
Videreutvikle skolen gjennom «Ungdomstrinn i utvikling» og delta i ferdigstillelse av
lokale læreplaner i alle fag for Balsfjordskolen.
Videreføre bruken av Mobilskole for å sikre godt skole-hjem-informasjon.
Rektor fullfører rektorskolen høst 2016.
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Malangseidet skole

Innledning/ansvarsområde
Malangseidet skole, ansvar 2400, gir tilbud om grunnskoleopplæring for elever fra 1.-7. trinn.
Enheten tilbyr også leksehjelp for elever på 1.-4.trinn, og skal ved behov gi tilbud om SFO for
elever på 1.-4. trinn.

Avvik mellom budsjett og regnskap
1000 kr




Regnskap
2014

Regnskap
2015

Rev. Budsjett
2015

Avvik
2015*

Utgift 6 704 4 349 4 072 277
Inntekt -1 288 -432 -16 -416
Netto utgift 5 416 3 917 4 056 -139

Overskuddet skyldes sykelønnsrefusjon og pensjonspremieavvik.

Personellressurser
Malangseidet skole hadde ved utgangen av 2015 i alt 8 ansatte, fordelt over 5,29 årsverk til
undervisning.
Årsverkene er fordelt på følgende måte:

Enhetsleder 1/1 stilling
Lærerstillinger 4/1, fordelt over 5 ansatte.
Assistentressurs 7/10 stilling.

I tillegg er det ved Malangseidet skole 0,34 stilling til renhold. Enheten har ikke egen vaktmester,
men har fast avtale om utføring av vaktmestertjenester.

Aktivitet/tjenesteyting
Virksomhetens tjeneste er knyttet til Opplæringsloven med forskrifter, og lokale planer for
Balsfjordskolen. Skolen hadde ved årsskiftet 24 elever, fordelt på 1.-7. trinn. Malangseidet skole
er fådelt, og har siden 01.08.15 vært organisert i 3 klasser. På 1.-4. trinn var det ved årsskiftet 17
elever, og på 5.-7.trinn 7. Skolen har i 2015 benyttet «Inn på tunet» som alternativ arena for
opplæring. 2 elever benytter seg inneværende skoleår av tilbud om leksehjelp. Det har i løpet av
året ikke vært gitt tilbud om SFO.

Malangseidet skole har i regnskapsperioden deltatt i den nasjonale satsninga «Ungdomstrinn i
utvikling» og i utviklinga av lokale læreplaner for Balsfjordskolen. I desember 2015 inngikk
Balsfjordskolene som veisøker i Veilederkorpsets 2016-portefølje. Veilederkorpset er et tilbud fra
Utdanningsdirektoratet til kommuner som ønsker å forbedre skolen gjennom systematisk
utviklingsarbeid, gjennom forbedring av læreprosessene i skolen, slik at flere elever lærer mer, og
gjennomfører og består videregående opplæring.
Rektor fullfører rektorskolen høsten 2016.

Fremtidige utfordringer/satsingsområder og muligheter
Drive systematisk utviklingsarbeid og utvikle skolen som organisasjon i samsvar med sentrale
føringer og lokale satsinger for Balsfjordskolen.

Fullføre prosessen med utvikling av lokale læreplaner for Balsfjordskolen.
Arbeide videre for å gi praktisk, relevant, utfordrende og variert undervisning for å sikre at
flere elever lærer mer, og slik at de senere gjennomfører og består videregående opplæring.
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Fellesutgifter grunnskole, SFO og Voksenopplæring

Innledning/ansvarsområde:
Ramme 2900 dekker fellesutgifter for grunnskole og Sfo. Ansvaret dekker utgifter til skoleskyss,
kjøp av tjenester for elever fra Balsfjord kommune som går på skole i andre kommuner og private
skoler, samt lønnsutgifter for ekstraressurs for barn med særskilte behov i Sfo.
Inntekter for ordinær undervisning for elever fra andre kommuner inntektsføres på ramma.

Avvik mellom budsjett og regnskap
1000 kr




Regnskap
2014

Regnskap
2015

Rev. Budsjett
2015

Avvik
2015

Utgift 7 658 7 957 7 454 503
Inntekt -3 123 -2 242 -1 360 -882
Netto utgift 4 534 5 715 6 094 
 -379

Rammen har et mindreforbruk på kr 379 000. Avviket forklares i hovedsak med:
Refusjoner for gjesteelever/fosterhjemsbarn fra andre kommuner, som går på skole i
Balsfjord.
Skysskostnadene ble noe mindre enn budsjettert

Fremtidige utfordringer/satsingsområder og muligheter
Største utfordring for en mer oversiktlig/forutsigbar økonomistyring innenfor ramme 2900, er
vedtak som påvirker økonomien i all hovedsak fattes av andre instanser, samt kostnader i
forbindelse med enkeltelevers rettigheter. Skysskostnader bestemmes dels av retningslinjer fra
fylkeskommunen, og dels av hvor elevene bor i forhold til skolen. Et fåtall elever har vedtak
grunnet ulike forhold, som gjør at de får gå på annen skole enn nærskolen. Her kan det påløpe
ekstra busskostnader. Denne muligheten må fortsatt være til stede for at elevene skal ivaretas
blant annet i forhold til § 9a i Opplæringsloven om retten til et psykososialt miljø. Det
kommunale skoleskyssvedtaket er en stor økonomisk utfordring, særlig i de tilfeller der det må
settes inn ekstra buss og/eller drosje. Kostnader for både skoleplass og spesialundervisningstiltak
i forbindelse med fosterhjems-plasseringer kan føre til både ekstra utgifter og ekstra inntekter.
Dette gjelder for elever fra Balsfjord som går på skole i andre kommuner (utgift) og for elever fra
andre kommuner som går på skole i Balsfjord (inntekt). Dette er uforutsigbare forhold vi ikke kan
påvirke. Det er vanskelig å budsjettere riktig, da slike forhold kan variere mye fra år til år og i
løpet av ett skoleår. Når det gjelder kostnader for barn med særskilte behov i Sfo, har dette blitt
noe mer kostnadskrevende fordi dette ikke lengre medfører friplass. Dermed er det kun kostnader
for lønn til ekstra personale som påvirker ramma.

Satsingsperioden med «Ungdomstrinn i utvikling» er avsluttet, men det vil bli videreført på den
enkelte skole. «Lærende nettverk» med rektorer, inspektører og skoleeier skal gjennomføres i
2016 med bistand fra utviklingsveileder for «Ungdomstrinn i utvikling». For å løfte kvaliteten
med utviklingsarbeid på skolene, har Balsfjordskolen fått deltakelse i «Veilederkorpset» på inntil
2,5 år.

Balsfjordskolen har i 2015 utarbeidet en egen IKT-plan, som er en del av kommunens
overordnede IKT-plan.
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Storsteinnes barnehage

Innledning/ansvarsområde
Storsteinnes barnehage gir primært barnehagetilbud til barn i sitt lokalområde.
Virksomheten er et pedagogisk tilbud til barn under skolealder, knyttet til Barnehageloven og dens
forskrifter, i henhold til Rammeplan med lokal tilpasning.
Barnehagen skal også ivareta særskilt tilrettelagt tiltak for bam under skolealder.

Avvik mellom budsjett og regnskap
1000 kr




Regnskap

2014

Regnskap

2015

Rev. Budsjett

2015

Avvik

2015*

Utgift 4 050 4 347 3 855 493
Inntekt -1 053 -1 346 -831 -515
Netto utgift 2 997 3 002 3 024 -22

Avviket/merforbruket skyldes hovedsakelig vikarutgifter, sykdom, ferie o.a. fravær. Avviket med
negativt fortegn (mindreforbruk) på inntektssiden skyldes hovedsakelig refusjoner fra NAV,
(sykelønn), og fra fellesområdet ramme 3900 (barn med særskilte behov). Foreldrebetalingen
ligger 69 000 kr. under det budsjetterte. Det skyldes hovedsakelig en del ledig kapasitet i de første
månedene i året.
Nedtrekket på 34 000 kr ble fordelt på noen få forbruksposter samt vikarer og overtid, i tillegg til
fjeming av 25 000 kr av lønnsmidler, (ekstra 1/2-time til 1-åringene).
Det endelige resultatet ble et mindreforbruk på 22 000 kr.

Personellressurser




Pedagogiske ledere 200 %
Assistenter 350 %
Styrer 100 % (50 % adm. / 50 % på avd.)
Renholder 33,23 %
Ekstraressurser for 2 barn med særskilte behov f.o.m. medio august utgjorde ca. 0,4 årsverk.

Aktivitet/tjenesteyting
Storsteinnes bamehage har to avdelinger med i alt 34 plasser for barn i alderen 0-6 år. Det var noe
ledig kapasitet det første kvartalet, men god utnyttelse resten av året.
Storsteinnes bamehage legger stor vekt på brukertilpasning. Behovet for sommeråpent
imøtekommes i henhold til vedtektene. I 2015 holdt bamehagen stengt i bare 2 uker.

Fremtidige utfordringer/satsingsområder og muligheter.
Barnehagene i Storsteinnesområdet har dette året hatt stor etterspørsel etter plasser. Storsteinnes
barnehage legges ned, og bamegrupper og personale flytter inn i den nye Moan barnehage,
sammen med Fuglelia barnehage, når den åpner på nyåret 2016. Begge barnehager deltar i
fellesprosjektet for Balsfjordbarnehagen, «Danning og kulturelt mangfold». Inkludering av
flyktningbarn har vært og vil fortsatt være et sentralt tema i den forbindelse.
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Nordkjosbotn barnehage

Innledning/ansvarsområde
Nordkjosbotn barnehage er en 4 avdelings barnehage som primært gir barnehagetilbud til sitt
lokale område, men også til barn som tilhører Laksvatn og Storsteinnes. Barnehagen har
bemanning til 66 plasser, og areal til 74 plasser. Barnehagen er et pedagogisk tilrettelagt tilbud til
barn under skolepliktig alder og drives i samsvar med Barnehageloven og dens forskrifter, i
henhold til Rammeplan med lokal tilpasning.

1000 kr




Regnskap

2014

Regnskap

2015

Rev. Budsjett

2015

Avvik

2015*

Utgift 7 096 7 543 7 400 144
Inntekt -2 754 -2 983 -2 373 -611
Netto utgift 4 342 4 560 5 027 -467

Regnskapet for 2015 viser et overskudd på kr 467.000,-. Årsaken til avviket kan forklares på
følgende måte:

Enheten har hatt økte inntekter/refusjoner pga. langtidssykemeldte og fødselspermisjoner.
Vi har personal som har frikjøp når skolen har stengt. Det er ikke bestandig behov for å ta
inn vikarer i disse periodene.
Det er ikke tatt inn stedfortreder for en pedagogisk leder som har vært delvis sykemeldt i
en lang periode.
Spart lønnsutgifter pga. bruk av lavere lønnet vikarer for ansatte med høy ansiennitet i
forbindelse med permisjon uten lønn/frikjøp.
Personalet velger permisjon uten lønn dersom de har brukt opp avspasering når det er lite
barn i barnehagen.
Enheten fikk vedtak på økt fastlønn budsjett på kr. 185.000,-
Enheten har hele tiden vurdert behovet for ulike innkjøp.

Personellressurser
Styrer 1 årsverk, pedagogisk leder 4 årsverk, assistenter 8 årsverk, renholder 47,75 % stilling,
spesial pedagog 40 % stilling, assistent 13,33% + 66,6 % stilling.

Aktivitet/tjenesteyting
Satsingsområder i 2015 har vært vennskap og inkludering, sosial kompetanse. I tillegg brukes
ulikt pedagogisk materiell i ulike tema som det jobbes med gjennom hele året. Man bruker også
pedagogiske opplegg som fokuserer mye på språk og kommunikasjon. I tillegg favnes alle
rammeplanens fagområder i dette arbeidet. For øvrig arbeides det bredt med mange ulike tema
som til sammen er med på å gi barna et helhetlig og spennende pedagogisk tilbud.

Fremtidige utfordringer/satsingsområder og muligheter
Enheten skal fortsatt ha fokus på trygge rammer for barna, foreldresamarbeid, og et godt
arbeidsmiljø. Den skal drives i samsvar med Barnehageloven og dens forskrifter og i henhold til
Rammeplan med lokal tilpasning. Enheten skal fortsatt fokusere på språkmiljøet, med kommunal
BU- plan som en særlig viktig del av dette. HMS er et annet viktig satsingsområde, som
innebærer utfordringer både praktisk og økonomisk. Enheten har en stor utfordring i forhold til
utelekeplassen. Utelekeplassen trenger en oppgradering, da det er få lekeapparat til barna. Vi har
vært nødt til å fierne lekeapparat etter hvert, da de er ødelagte og ikke forsvarlig å bruke. Det
ligger særlige utfordringer i forhold til å planlegge og finne økonomiske rammer for dette.
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Fuglelia barnehage

Innledning/ansvarsområde
Fuglelia barnehage gir tilbud til barn under skolepliktig alder.
Tilbudet i barnehagen er i henhold til Barnehageloven, Rammeplan, årsplaner, Opplæringsloven,
lokale og sentrale vedtak og lokale tilpasninger, samt IUP.

Avvik mellom budsjett og regnskap
I000 kr




Regnskap
2014

Regnskap
2015

Rev. Budsjett
2015

Avvik
2015*

Utgifi 3 710 3 408 3 129 278
Inntekt -I 349 -1 008 -793 -215
Netto utgift 2 361 2 400 2 336 64

Enheten har hatt en utdanningspermisjon uten lønn, med lønn på lese og eksamensdager. Vikarer
for utdannings permisjon uten lønn har blitt lønnet som fastlønn.
Enhetsleder har deltatt på møter i forbindelse med både planlegging/innkjøp av Moan barnehage,
og møter i ressursgruppa rundt ny-bosetning. Dette har ført til økte vikarutgifter.
Ped.ledere har også vært noe frikjøpt i forbindelse med prosjektjobbing (kommunens egenandel),
i tillegg til ulike kursdager (mellomledersamlinger) og annen møtevirksomhet i barnehagen.
Det øvrig personalet deltar på avdelings og personalmøter hver tredje uke.
Så langt det lar seg gjøre prøver vi ta ut avspasering på dager da det ikke trengs vikarer. I og med
at barnehagen består av bare en avdeling, er dette ofte ikke gjennomførbart. For at overtidsarbeidet
skal kompenseres, må det leies inn vikar. Alle ansatte har også vært frikjøpt 1 dag for å
gjennomføre nettkurset «Vold og seksuelle overgrep». Det er blitt benyttet faglært vikar, noe som
tilsier høyere vikarlønnsutgifter.
Renholdsvikaren har hatt fødselspermisjon, og det har vært vikar med høyere lønn enn den fast
ansatte. Det er et merforbruk på lønn renholder, da det også med en feil er lagt inn kun 7 av 12
måneder.
Sykefravær har også ført til merforbruk, da enheten har hatt stort korttidsfravær i tillegg til en del
sykemeldinger i kortere perioder. En av de ansatt har 6 uker ferie, samt at en annen har 4 uker
ferie fra 2014 pga sykemelding.

Personellressurser
Enhetsleder 50%
Pedagogisk leder 200%
Assistenter 270% fast
Renholder 26.67%

- 40% vakant men er besatt.

Aktivitet/tjenesteyting
Fuglelia barnehage er en —avdelings barnehage med 28 plasser fordelt på barn i alderen 0-5 år.
Barnehagen har hatt full utnyttelse av kapasiteten mesteparten av 2015.
Sommeråpen barnehage avgjøres etter behovsundersøkelse. Sommeren 2015 var barnehagen
stengt 3 uker.

Fremtidige utfordringer/satsingsområder og muligheter
Fuglelia barnehage skal februar 2016 legges ned og barn og personalet skal flytte til Moan
barnehage i nye lokaler.
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Malangen barnehage

Innledning/ansvarsområde
Virksomheten er et pedagogisk tilrettelagt tilbud som gis til barn under skolepliktig alder et
omsorgs og læringsmiljø tilpasset enkeltbarnet og til fellesskapets beste. Barnehagen er regulert av
Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Enheten består av avdelingene Mestervik,
Malangseidet, Skrållan og Harnnvåg og tilbyr til sammen 77 plasser. Enheten har ansvar i forhold
til resultat, personal, som arbeidsgiver, økonomi og nettverk.

Avvik mellom budsjett og regnskap
1000kr




Regnskap
2014

Regnskap
2015




Rev. Budsjett
2015




Avvik
2015*




Utgift




9 256 8 636 620




Inntekt




-2 521 -1 699




-821
Netto utgift




6 736 6 973




-201

Enheten har et mindreforbruk, og dette kan forklares med at det er blitt benyttet billigere vikarer
ved sykemelding av fagpersoner, og enheten har da fått større refusjoner enn budsjettert lønn.

Personellressurser
Malangen barnehage har 22 ansatte og 14,61 årsverk.

Aktivitet/tjenesteyting
Lek, språk og utvikling av sosial kompetanse er en sentral del av barnehagens innhold.
Barnehagens avdelinger jobber med prosessmål og har progresjonsplaner som følges ifb med
fagområder vi skal igjennom. Vi har også fulgt kommunale planer som er førende for noe av
innholdet i barnehagen. Enheten har deltatt i kompetansehevende prosjekt med midler gitt av
Fylkesmannen, tema er «Danning og kulturelt mangfold».
Vi har vært igjennom vårt første år som ny enhet, og vi prøver oss frem i hvordan vi skal skape en
«vi-kultur» , samtidig som vi skal være selvstendige avdelinger. Vi har hatt 2 felles kurs- og
planleggingsdager med tema om førstehjelp og ergonomi.
Enhetsleder og fagledere har felles møtearena hver 4 uke på dagtid. Planlegging av det daglige
innholdet gjøres på ettermiddagstid, når avdeling er stengt.

Fremtidige utfordringer/satsingsområder og muligheter
Det erfares at det er svært utfordrende for fagleder å drifte egen avdeling med 10% adm tid .
Det er 4 ulike avdelinger som også har ulike satsingsområder med lokal tilpassing ut i fra
forutsetningene i den enkelte avdeling, og dermed blir det 4 ulike årsplaner. Avdelingene har en
felles Virksomhetsplan. Det har vært venteliste på plass i avdeling Mestervik gjennom hele året.
Hamnvåg har hatt mye ledig kapasitet, mens både Skrållan og Malangseidet har hatt fulle
avdelinger. Det er utfordringer med å få tak i vikarer og vi kan vanskelig nyttiggjøre oss av
hverandre pga avstand mellom avdelinger. Barnehagen er hele tiden i endring og følger
kommunale planer og ulike veiledere gitt av litdanningsdirektoratet.
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Fellesutgifter barnehage

Innledning/ansvarsområde
Innenfor ramme 3900 ligger ressurser til funksjonshemmede barn i barnehagen og til
spesialpedagogiske tiltak etter Opplæringsloven for barn i førskolealder. Ramma skal også dekke
kostnader for kommunens egne barn som går i private barnehager i andre kommuner. Tilskudd til
private barnehager og andre felleskostnader dekkes over ramma.

Avvik mellom budsjett og regnskap
1000 kr




Regnskap
2014




Regnskap
2015




Rev. Budsjett
2015




Avvik
2015*




Utgift 9 332 9 631 8 424 1 208
Inntekt




-336




-91




0




-91
Netto utgift 8 995 9 541 8 424 1 117

Ramme 3900 har et merforbruk på kr 1 117 000,-. Avviket kan i all hovedsak forklares med:

Økning i behov for spesialpedagogisk hjelp i egne barnehager.
Økning av støtte til funksjonshemmede barn/barn med særskilte behov i egne barnehager.

Fremtidige utfordringer/satsingsområder og muligheter
Vi ser en øking av antall barn med behov for ekstra støtte og hjelp i barnehagene. Dette har vært
utfordringer knyttet opp mot barn med noe atferds- og konsentrasjonsproblemer. Barnehagene har
også mottatt flere fremmedspråklige barn med dertil språkutfordringer. Samtidig har det vært en
økning av antall barn som trenger spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. Her er PPT sakkyndig
instans og vurderer og avgjør hvorvidt det enkelte barn har rettigheter etter Opplæringsloven § 5-
7. Dette gjelder både kommunale og private barnehager. I et perspektiv med fokus på tidlig innsats
vil det være viktig og riktig å sette inn disse ressursene i barnehagene, men samtidig må vi se på
hvordan barnehagene organiserer og gjennomfører dette arbeidet for å sikre at det ytes best mulig
tjenester for de ressursene som settes inn.

Barnehagene styres etter Rammeplan for barnehagene og Barnehageloven. Ny rammeplan for
barnehagene er under utarbeidelse og vil tre i kraft i 2017.
Barnehagene har allerede i dag krav om tetthet på pedagogisk bemanning. Det er varslet at en ny
generell bemanningsnorm vil fases inn fra og med 2020.

Balsfjordbarnehagen har jobbet i 2015 med prosjektene «Vennskap og deltakelse» og «Danning
og kulturelt mangfold».
Den videre satsningen vil også omhandle realfag med hovedfokus på IKT og digitale ferdigheter.
Balsfjordbarnehagen har utarbeidet en egen IKT-plan for perioden 2016-2019, og som er en del av
kommunens overordnete IKT-plan.

Balsfjordbarnehagen skal framstå som et trygt, inkluderende og utviklende sted å være for alle.
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Hjemmetjenesten Laksvatn

Innledning/ansvarsområde
Enheten har ansvaret for tjenesteyting til hjelpe —og pleietrengende i området østsiden av
Balsfjorden fra Seljelva og nordøstover til kommunegrensen mot Tromsø. Det ytes
hjemmesykepleie, praktisk bistand og oppfølgingstiltak til ulike brukergrupper. Enheten betjener
også Laksvatn eldresenter som har 6 leiligheter med fellesareal / serviceareal for beboerne og de
eldre i området.
Avvik mellom budsjett og regnskap

1000 kr




Regnskap
2014

Regnskap
2015

Rev. Budsjett
2015

Avvik
2015 *

Utgift
3 861 3 964 4 401 - 437

Inntekt - 214 - 305 - 123 - 182
Netto utgift 3 648 3 659 4 278 - 619
*positivt fortegn tilsvarer merutgift/mindreinntekt, negativt fortegn (-) tilsvarer
merinntekt/mindreutgift.

Regnskapet viser et positivt avvik på kr 619 000. Beløpet er et resultat av de innsparinger vi har
gjort i løpet av året med blant annet tett oppfølging av vikarinnleie. Vi har holdt stilling vakant for
å ha sisteårs lærling inne i 8 måneder, og dermed spart fastlønn. Det har vært lite
korttidssykefravær, og sykepengerefusjonene dekker all innleie av sykevikarer, samt gir ett
positivt avvik.

Personellressurser
Enheten har opprettet 6,83 årsverk som er fordelt på 12 stillingshjemler. Det er en høy andel
deltidsstillinger for å få turnusen til å gå sammen. Stillingene er fordelt slik:
1,0 stilling enhetsleder / sykepleier, 2,75 stilling sykepleier, 2,08 stilling hjelpepleier, og 1,0
stilling hjemmehjelp. Vi har også hatt helsefagarbeiderlærling i 8 måneder av året.

Aktivitet/tjenesteyting
Behovet for hjemmetjenester har økt og det har samtidig vært behov for mer sykepleiefaglig
kompetanse på de tjenestene som befolkningen og 2.1injetjenesten har bestilt av oss. De fleste nye
brukere i 2015 ble meldt i fra UNN HF, og de gir de største utforingene når det gjelder å ha
tilgjengelig sykepleieressurs. Resultatet blir at spesielt de eldre brukerne søkes til sykehjemmet
selv om de kunne klart seg hjemme med tettere og nok faglig oppfølging. For å styrke
fagkompetansen omgjorde enheten ei 80 %-sykepleiestilling til fagleder, og hun startet på
videreutdanning i eldreomsorg i høst.
Enheten har også hatt oppmerksomhet mot forebyggende helsearbeid slik at vi har prøvd å være i
forkant med kartlegging og tilrettelegging før store pleie —og hjelpebehov oppstår.

Fremtidige utfordringer/satsingsområder og muligheter
En stor utfordring er å rekruttere helsepersonell til faste stillinger og til vikariater. HMS og
fagutviklingsarbeid skal ha fokus i 2016.
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Hjemmetjenesten Nordkjosbotn

Innledning/ansvarsområde
Hjemmetjenesten i Nordkjosbotn består av hjemmesykepleien, Kløverlund alderspensjonat og
eldreboliger. Det ytes tjenester som hjemmesykepleie og hjemmehjelp.
Det ytes døgnkontinuerlige tjenester ved Kløverlund alderspensjonat.
Hjemmetjenesten yter tjenester til beboere på Kløverlund alderspensjonat, i eldreboligene og til
pleie og omsorgstrengende i egne hjem .
Geografisk omfatter enheten Nordkjosbotn, Tamokdal, deler av Seljelvnes, Lakselvdal, Kila med
grense Storfjord og til Sandbukt. Det ytes tjenester i henhold til Helse og omsorgstjenesteloven.

Avvik mellom budsjett og regnskap
1000 kr




Regnskap
2014

Regnskap
2015

Rev. Budsjett
2015

Avvik
2015*

Utgift 7 599 8 266 8 022 243
Inntekt -284 -914 -117 -798
Netto utgift 7 314 7 351 7 906 -554

positivt fortegn tilsvarer merutgift/mindreinntekt, negativt fortegn (- tilsvarer merinntekt/mindreutgi ft.

Positivt avvik skyldes i hovedsak vakante stillinger og billigere vikarer. Enheten har også mottatt
tilskudd for å starte opp med dagsenter for demente.

Personellressurser
På enheten er det ansatt sykepleiere, helsefagarbeidere, hjemmehjelp og assistenter, totalt 12,03
årsverk.

Aktivitet/tjenesteyting
Antall bruker har i snitt i 2015 vært mellom 65-70. Det som har vært vedvarende forandring i
løpet av året, er at det har blitt flere omfattende pleiesituasjoner, terminalpleie og kreftpasienter.
Det er også en økning av antall brukere med demensdiagnose. På bakgrunn av det er det gitt tilbud
om dagsenter for demente en dag i uka, med plass for inntil fem brukere. Tilskudd har gjort dette
mulig. I 2015 har en hatt fokus på godt arbeidsmiljø, nærvær og trivsel. Det er gjennomført
belønning for ikke å ha fravær, videreføring av alternativ juleturnus og veiledning med Annabell
Stefanussen i forhold til arbeidsmiljø. Kompetanse har vært viktig å fokusere på, og to har tatt
videreutdanning/mastergrad, masterstudiet i eldreomsorg og Helse og omsorg i plan. Det har også
vært gjennomført økt sykepleierbemanning ved omgjøring av stilling. Dette i tråd med
kompetanseplanen for helse og omsorg som peker på kompetansebehovet.

Fremtidige utfordringer/satsingsområder og muligheter
Fortsatt fokus på nærvær og godt arbeidsmiljø. For å kunne stå rustet i forhold til utfordringer som
kommer med flere eldre og mere omfattende pleie, så vil satsningsområde være
kompetanseøkning for alle ansatte.
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Omsorgstjenestene Malangen

Innledning/ansvarsområde
Omsorgsregionen Malangen består av Malangstun sykehjem og Eldresenter, hjemmetjenesten,
dagopphold og kjøkkendrift. Det er tatt i bruk 6 omsorgsboliger som var innflytnings klar
september 2015.
Malangstun sykehjem har fire sykehjemsavdelinger. Boavdeling med 8 langtidsplasser, skjermet
avdeling med 6 plasser, Eldresenter med 10 plasser, korttids avdelingen med 6 plasser. Det har
vært gitt tilbud om dagopphold til 17 hjemmeboende tjenestemottakere, tilbudet organiseres to
dager i uken. Hjemmetjenesten hadde ved årsskiftet ca. 90 tjenestemottakere . Tjenesten ytes etter
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Tjenestemottakerne har behov for tjenester på
bakgrunn av både fysiske og psykiske lidelser. Malangstun driver storkjøkken som produserer
mat til sykehjemmet og salg av mat til hjemmeboende som fyller kriteriene for vedtak om
matombringing. Enheten har eget vaskeri for vask og stell av beboernes klær.

Avvik mellom budsjett og regnskap
1000 kr




Regnskap
2014




Regnskap
2015




Rev. Budsj.
2015




Avvik
2015




Utgift 30 004 29 611 29 495




116
Inntekt -6 110 -6 614 -4 905




-1 709
Netto utgift 23 893 22 996 24 590




-I 593
• positivt fortegn tilsvarer merutgift/rnindreinntekt, negativt fortegn (-) tilsvarer rnerinntekt/rnindreutgift.

Regnskapet for 2015 viser driftsresultat innenfor budsjettets rammer. Overskudd for 2015 med kr
1 593,- Resultatet bygger på økte inntekter for vederlag institusjonsopphold, for høyt budsjettert
tillegg for aften/natt og helgevakter, premieavvik på pensjoner og sykepengerefusjoner
sykefravær. Besparelse på å innleie av kortere vakter ved sykefravær og vakanse i ledige
sykepleierstillinger gjør at de er overskudd på refusjoner kontra utgifter til sykevikarer.

Personellressurser
Omsorgsregionen Malangen har 41,95 årsverk fordelt på 66 stillinger. Stillingsstørrelsen varierer
fra 100% stilling til 10% stilling.
Enheten er organisert med enhetsleder og to fagledere. Faglederne inngår i helgeturnus. Ansatte
på enheten har ulik faglig kompetanse som; Sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, kokk,
assistenter i renhold og på kjøkken. Det er flere ansatte som har videreutdanning innen psykisk
helsevern, eldreomsorg og flere har fulgt Demensens ABC som kompetansehevende kurs.
Samtlige sykepleierstillinger og hjelpepleierstillingen var besatt av kvalifisert personell i 2015.

Aktivitet/tjenesteyting
I 2015 har det vært full utnyttelse av sykehjemsplasser. Korttidsavdelingen har ved årsskiftet
ingen korttidsplasser, dette på bakgrunn av at avdelingen har langtidsbeboere i påvente av
langtidsplass. I oktober 2015 tok en i bruk 6 nye omsorgsboliger. Disse er utleid til brukere med
tjenestebehov og i tråd med retningslinjene for tildeling av omsorgsbolig. Det er stor etterspørsel
etter korttids- og langtidsopphold på sykehjem. Samhandlingsformen og økning av eldre over 80
medfører et større press på plasser, og ekstra behov fra hjemmetjenesten. Et økende antall brukere
av hjemmetjenesten er yngre og med sammensatte bistandsbehov. Det er til tider faglig krevende
oppgaver i hjemmetjenesten, noe som medfører behov for fagpersonell.

Tilbud om dagopphold er økt til 16 plasser fordelt på to dager pr uke. Tilbudet gis til
tjenestemottakere fra hele omsorgsregionen.

42



Pasientene skrives ut tidlig i sykdomsforløpet fra sykehus. Det har medført store faglige og
personellmessige utfordringer, både ved utskrivelse til sykehjemmene og til hjemmesykepleien.
I 2015 mottok enheten prosjektmidler for å starte «inn på tunet» et tilbud til hjemmeboende med
demens diagnosen som mottar et aktivitets tilbud på gård. Dette har fungert veldig bra.

Fremtidige utfordringer/satsingsområder og muligheter
Satsingsområdet er å rekruttere personell med kompetanse, herunder sykepleiere og
helsefagarbeidere. Utviklingen og behovene hos innbyggerne kan medføre at kommunen kommer
til å mangle flere fagpersoner i årene fremover. Tilbud om desentraliserte utdanninger og
tilrettelegging på arbeidsplassene er tiltak for å møte fremtidige behov krav.
Framskriving av befolkningsutviklingen viser en stor økning i antall eldre i årene fremover, det
påvirker utforming av tjenestetilbudet.
Videre satsing på Helse, miljø og sikkerhet er vesentlig og nødvendig. Videreutvikle den
elektroniske samhandling og kvalitetssikre bruk av elektroniske systemer.

Dersom innbyggerne skal kunne fortsette å bo hjemme lengst mulig, bør det vurderes styrking av
hjemmetjeneste inkludert nattjeneste. Videreutvikling av tverrfaglig samarbeid på tvers av
fagområder er også et satsingsområde.
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Balsfjord Bo og servicesenter

Innledning/ansvarsområde
Balsfjord bo og service senter består av sykehjemsavdelinger fordelt på skjermet avdeling,
boavdelinger og korttidsavdeling, totalt 52 sengeplasser. I tillegg er hjemmebasert tjeneste med 15
omsorgsboliger lokalisert til enheten, servicekjøkken og et eget ansvar for bilhold for leasing biler
til omsorgstjenesten. Renhold for hele bygningsmassen, som også inkluderer helsesenteret, har
eget økonomiområde ved enheten.
Fom 1.juni 2015 drifter enheten 1 KAD-seng (kommunal akutt døgntilbud). KAD-senga er i
samarbeid med Storfjord kommune.
En ansatt koordinerer også kommunalt utlån av hjelpemidler og inngår i bemanningen ved BBS -
hjemmetjenesten.

Målsetningen for enheten er å gi god omsorg og pleie, herunder også å gi medisinskfaglig
oppfølging og behandling. Det grunnleggende er at samtlige tjenestemottakere skal få opplevelse
av trygghet, god omsorg, livskvalitet, brukermedvirkning og forsvarlig tjenestetilbud.

Tjenesternottakerne er i all hovedsak eldre personer som på grunn av alder og helsesvikt trenger
pleie og tilrettelagt boform, mennesker med demens, pleietrengende som bor heime som mottar
avlastningsopphold og omsorg ved livets slutt. Samhandlingsreformen har gitt økt press på
behandlingsplasser i sykehjem. Når en pasient meldes utskrivningsklar fra sykehuset må
kommunen kunne tilby sykehjemsplass, eller nødvendig sykepleie i heimen. Personer med stadig
mere sammensatt helseproblemer skrives raskere ut fra sykehus.
Hjemmetjenesten gir tilbud til eldre og yngre tjenestemottaker i eget hjem. Kommunene har en
befolkningssammensetning med stadig flere eldre, som merkes godt på etterspørselen etter
tjenester.

Avvik mellom budsjett og regnskap

1000 kr




Regnskap
2014




Regnskap
2015




Rev. Budsjett
2015




Avvik
2015*

Utgift 61 279 65 932 59 219 6 713
Inntekt -16 282 -18 730 -11 391 -7 340
Netto utgift 44 997 
 47 201 47 828 -627

• positivt fortegn t Isvarer merutgift/rnindreinntekt, negativt fortegn (-) tilsvarer merinntekt/mindreutgift.

Regnskapet viser at enheten har et netto mindreforbruk på 627.000. Dette knytter seg i all
hovedsak til budsjettpostene pensjon, vederlag for opphold i institusjon og refusjon for
ressurskrevende tjenester.

BBS har 52 plasser, men har i 2015 hatt gjennomsnittlig beleggsprosent på 112,47%. Det betyr
overbelegg i institusjonen.

Personellressurser
Ved utgangen av 2015 var det totalt 140 ansatte i enheten fordelt på 81,78 årsverk.
Faggruppene er: kokker, assistenter, grunnutdannede og spesialutdannede helsefagarbeidere og
sykepleiere, spesial sykepleiere, kontorpersonell, renholdere, fagledere og enhetsleder.
Det har ikke vært brukt vikarbyrå i 2015, men fortsatt arbeidet fra tidligere år med å bygge opp en
lokal vikarpool. Det har medført at flere er under utdanning, og enheten er positiv til å ta imot
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lærlinger. Målet er å beholde den kompetansen vi oppnår gjennom å legge til rette for
deltidsstudenter og lærlinger i enheten.

Aktivitet/tjenesteyting
Etterspørselen etter både langtids- korttids- og avlastningsplasser i sykehjemmet er fortsatt
økende. Sykehuset skriver pasientene ut raskere enn tidligere og lege på vakt etterspør opphold for
pasienter som ikke vurderes som aktuell for sykehusinnleggelse, men heller ikke kan klare seg
hjemme. Flere har tilbud om rullerende avlastning.
Også 2015 har vært et anstrengt år med hensyn til balansen mellom ressurser og oppgaver. Det er
økende behov og forventninger til at kommunen skal tilby omsorg og behandling som krever
stadig høyere kompetanse og kapasitet. Søknader på tilrettelagte og sentrumsnære omsorgsboliger
er stadig økende.

Dagsenter drift: 20 personer fikk ved årsskiftet tilbud i kombinasjonen med hjemmesykepleie
/hjemmehjelp og korttidsopphold. Dette skaper trivsel, utvidet nettverk, dagavlasting og hjelper
brukerne til å bo lenger hjemme. Det brukes 1,2 stilling til formålet.

Fremtidige utfordringer/satsingsområder og muligheter
Kompetansebygging i form av hospitering ved sykehusene, nettverksbygging, tilrettelegging for
etter- og videreutdanning og tilrettelegge for internundervisning. Bruk av lærlinger kan sikre
rekruttering og styrke grunnbemanningen.

Kompetansebehovet hos den enkelte ansatte er endret, og vil i større grad også endres i fremtiden
som følge av endrede behov hos brukerne. Når kommunens innbyggere skal få et best mulig
tilrettelagt tilbud nærmest der de bor, er det også forventninger til kvaliteten på tjenestene. De
endringer som har skjedd, og som kommer videre, vil endre bruken av institusjonsplasser og
medføre behov for styrket hjemmetjeneste, gjerne med tilrettelagte omsorgsboliger med
døgnkontinuerlig tjenestetilbud.

Sykefravær Det er til tider høyt sykefravær ved enheten. Det gjelder både legemeldt og egenmeldt.
Så langt er det ikke pekt på arbeidsmiljø som årsak til fraværet. Enheten har mange eldre
arbeidstakere, men også yngre som har omsorgsansvar for små barn noe som kan øke
korttidsfraværet.

Rekruttering For å dekke behovet for faglært arbeidskraft trenges en nasjonal satsing for å heve
andelen søkere til helsefagutdanninger. Lokalt vil det være positivt å gi ungdommen mulighet til å
bli kjent med de arbeidsoppgaver som finnes innen omsorgstjenesten. Rekruttering gjennom
ekstravakter og tilbud om fast ansettelse i helgestillinger, som lett lar seg kombinere med
skolegang, har vist seg å være en måte å la ungdom få bli kjent med omsorgsyrkene og har
konkret ført til at noen ungdommer har valgt utdanninger som sykepleie og helsefag.
Det er økende behov for sykepleierfaglig kompetanse tilgjengelig i sykehjemmet på alle vakter.
Stadig mer sammensatte problemstillinger vanskeliggjør muligheten for sykepleiere i bakvakt.
Rekruttering av flere sykepleiere krever en helhetlig satsning for å være en attraktiv kommune,
også for bosetting av barnefamilier.

45



Boligtjenesten funksjonshemmede

Innledning/ansvarsområde
Enheten gir personlig hjelp og praktisk bistand til voksne mennesker med utviklingshemning som
bor i egen bolig. Tilbudet gis etter Helse - og omsorgstjenesteloven kapittel 3, jmf § 3-1 og § 3-2.
Enheten drifter også den kommunale avlastningen hvor kommunen i 2015 gav tilbud om
avlastning til fire familier og fulltidsplass til en familie. 25 personer mottok ved årets utgang
heldøgns omsorgstilbud i boligtjenesten ved Roffa, Barne- og avlastningsboligen, Kirkeveien og
Midttun.

Avvik mellom budsjett og regnskap
1000 kr




Regnskap
2014

Regnskap
2015

Rev. Budsjett
2015

Avvik
2015

Utgi ft 26763 30598 28839 1759
Inntekt -10618 -11479 -9177 -2302
Netto utgift 16145 19120 19662 -542

Avviket på ramma forklares i hovedsak opp mot mindre forbruk på fastlønn, ferievikarer og
sykevikarer. Mindreforbruk på fastlønn må sees opp mot ekstra lønnsmidler tilført enheten
gjennom prosjekter i samarbeid med KS. Mindre bruk av ferievikarer må sees opp mot overført
feriefritid. Besparelser på vikarbudsjett sees i sammenheng med at det ikke leies inn vikar før
etter 16 dager, samt at det søkes fritak fra arbeidsgiverperioden og da refusjon fra første sykedag.

Personellressurser
Fordelt på 5 avdelinger har Boligtjenesten 43,56 årsverk. Av disse er 11,6 årsverk bemannet med
personell med høyskoleutdanning. Ca 9 årsverk er foreløpig bemannet med assistenter, men
enheten jobber systematisk for å heve kompetansen opp til fagarbeider.

Aktivitet/tjenesteyting
Enhetens handlingsplan har hatt særlig fokus på å utbedre tilbudet gitt i avlastning og barnebolig.
Det er etablert avlastningstilbud i nye lokaler samt turnus med vakter på inntil 13 timer
sammenhengende. Der hvor vi har lange vakter opplever vi et særlig stabilt personell som igjen
fører til høy kvalitetssikring av tjenesten vi gir. Et godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten har
ført til at enheten har et godt grep om egne hms-rutiner

Fremtidige utfordringer/satsingsområder og muligheter
Enheten vil i 2016 fortsette å jobbe for å få høynet kompetansen. Assistentene vil i løpet av året få
tilbud om flere temadager som vi arrangerer internt. Gjennom prosjekt «barn med
minoritetsbakgrunn» håper vi å være godt rustet om vi skulle få tjenestemottakere med
minoritetsbakgrunn, og gjennom «dokumentert helsehjelp» har vi til hensikt å sette den enkelte
bedre i stand til å foreta gode observasjoner og samtidig få de godt dokumentert i
tjenestemottakers journal.
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Felles helse og omsorg

Innledning/ansvarsområde
Rammeområdet dekker stilling innen IT for helse og omsorgstjenesten og stilling som
saksbehandler for omsorgstjenesten.

Videre dekker rammen utgifter og refusjoner relatert til brukere som mottar tjenester
omsorgstjenester av private firma og annen kommune.

Avvik mellom budsjett og regnskap
1000 kr




Regnskap
2014

Regnskap
2015

Rev. Budsjett
2015

Avvik
2015*

Utgift 13111 6 629 6 639 -10
Inntekt -1 068 -1 180 -949 -231
Netto utgift 12 043 5 449 5 690 -241

• positivt fortegn tilsvarer rnerutgift/rnindreinntekt, negativt fortegn (-) tilsvarer rnerinntekt/mindreutgift.

Hovedårsak til mindreforbruket var langtidssykefravær (med tilhørende sykepengerefusjon) hvor
det ikke ble tatt inn vikar.

Personellressurser
To stillingshjemler.

Aktivitet/tjenesteyting
Utarbeide rutiner for samarbeid og samhandling mellom fagtjenestene innen helse og omsorg.
Tilrettelegge og utvikle samarbeidsarena mellom Helseforetaket og Balsfjord kommune. Gi
kontinuerlig veiledning og oppfølging for ansatte som arbeider med og i fagprogrammene.
Bistå ansatte med data utfordringer.

Fremtidige utfordringer/satsingsområder og muligheter
Helse og omsorgstjenestene har i flere år brukt IT som verktøy i sin dokumentasjon på
pasientopplysninger. Dette er nå i utvikling og det er økt dokumentasjonsplikt noe som medfører
at samtlige ansatte skal arbeide med IT som verktøy. Dette krever kontinuerlig opplæring for å
trygge ansatte og sikre kvalitet. Videre skal samhandlingen utvikles med eksterne
samarbeidsparter.
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NAV- Sosialtjenesten

Innledning/ansvarsområde

Ansvarsområdet for sosialtjenesten i NAV er behandling av saker etter lov om sosiale tjenester i
arbeids- og velferdsforvaltningen.

Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk
trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til
arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.

Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet
tjenestetilbud. Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.

Avvik mellom budsjett og regnskap
1000 kr




Regnskap
2014

Regnskap
2015

Rev. Budsjett
2015

Avvik
2015*

Utgift 4 912 4 869 4 789 80
Inntekt -755 -647 -476 -171
Netto utgift 4 157 4 222 4 313 -91

• positivt fortegn tilsvarer merutgift/mindreinntekt, negativt fortegn (-) tilsvarer merinntekt/mind eutgift.

Avviket skyldes et mindreforbruk på flere ulike poster, som for eksempel husleie og reiseutgifter.

Personellressurser
Kommunen har 2,5 årsverk og 3 stillinger i NAV-kontoret. Den halve stillingen avlønnes 100
prosent fra kommunen, med 50 prosent refusjon fra statlig del av NAV. Kontoret har 6,5 statlige
årsverk, hvorav 0,5 er ubesatt.

Aktivitet/tjenesteyting
Kontoret har flinke og motiverte medarbeidere, som leverer gode tjenester til befolkningen i
Balsfjord.

Kontoret har samarbeid med flere andre kommunale tjenester, med mål om å få en bedre
tverrfaglig tjeneste til de ulike brukergruppene. Det gjennomføres blant annet ukentlige møter med
legene, faste månedlige møter med enhet for psykisk helse, rus og rehabilitering, og regelmessige
møter i boligsosialt team og gjeldsrådgivningsteam. Kontoret har også tett samarbeid med
flyktningetjenesten og voksenopplæringen, og har formalisert samarbeidet i en egen avtale.

Kontoret får årlig tildelt rammestyrte virkemidler (statlig) som benyttes i oppfølgingen med å få
brukerne ut i arbeid. Disse virkemidlene er fordelt på tiltak i det ordinære arbeidslivet og tiltak i
skjermet sektor (Sandbukt AS og Tromsprodukt). Disse statlige virkemidlene benyttes også
overfor personer som mottar sosialhjelp og kvalifiseringsstønad som livsoppholdsytelse. Kontoret
har også i 2015 erfart at virkemidler knyttet til det ordinære arbeidslivet, så som arbeidstrening i
ordinær bedrift, er særlig hensiktsmessig og effektivt virkemiddel for å få brukerne ut i arbeid.
Kontoret arbeider aktivt og kontinuerlig med å bygge samarbeid og relasjoner til arbeidsgivere i
kommunen. Kontoret erfarer at arbeidsgiverne er svært velvillige til å samarbeide om
arbeidspraksis og andre typer tiltak for å få folk ut i arbeid.

Det ble i 2015 fattet 344 vedtak om sosialhjelp (mot 422 vedtak i 2014). Den største andelen av
disse vedtakene var sosialhjelp som supplerende stønad, dvs ikke vedtak om sosialhjelp som
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hovedinntekt til livsopphold. Vedtakene er fordelte på 102 sosialhjelpstilfeller (mot 109 i 2014),
hvorav de fleste gjelder vedtak om sosialhjelp for en kortere periode (2-3 måneder).
Kontoret har i gjennomsnitt hatt 6 personer som deltakere av kvalifiseringsprogrammet og
mottakere av kvalifiseringsstønad i 2015.

Fremtidige utfordringer/satsingsområder og muligheter
NAVs visjon er «Vi gir mennesker muligheter», og visjonen skal prege det daglige arbeidet. I
praksis betyr dette at brukeren må settes i fokus, og arbeidet med å hjelpe brukeren til en bedre
hverdag må ta utgangspunkt i den individuelle situasjonen for hver enkelt bruker.
Det innebærer også at NAV må tenke helhet i brukers situasjon, hvor alle brukers forutsetninger
for å være selvhjulpen og få en bedre hverdag kommer fram. I dette ligger også arbeidet med å
bekjempe fattigdom, bedre levekårene for vanskeligstilte og sikre barn og unge og deres familier
et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.

Det å være i arbeid gir bl.a. mulighet for å være selvforsørget, reduserer risikoen for fattigdom,
bidrar til sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. NAV arbeider derfor med mottoet
«Arbeid først» og det betyr at hovedfokus i oppfølgingen av brukeme er å finne brukernes
muligheter for å være i inntektsgivende arbeid. Fokuset på «arbeid først», bekjempelse av
fattigdom, brukerfokus, osv, er sammenfallende fra både statlig og kommunal side, jf
kommunalbrevet og mål og disponeringsbrev.

NAV-kontoret skal ha arbeidsrettet oppfølging av alle brukere som er aktuelle å vurdere mot
muligheter for arbeid og arbeidsrettet aktivitet, uavhengig av hvilken ytelse bruker mottar. Per
utgangen av 2015 bestod brukergruppen som trenger arbeidsrettet oppfølging av 50 personer som
var helt arbeidsledig, ca 220 personer med nedsatt arbeidsevne og ytelsen
arbeidsavklaringspenger, ca 12 personer med ytelse kvalifiseringsstønad eller sosialhjelp som
hovedytelse, i tillegg til mange sykmeldte som har behov for oppfølging fra NAV.

For å lykkes med å få folk i arbeid kreves god innsikt i bedriftenes indre liv, herunder innsikt i
bedriftenes arbeidsoppgaver, kvalifikasjonskrav, arbeidstid, rekrutteringsbehov osv. I tillegg
kreves kunnskap om arbeidsmarkedet. Det kreves også en grundig kartlegging av den enkelte
brukers forutsetninger og muligheter for å være i arbeid. Ansatte ved NAV må inneha nødvendig
fag- og veiledningskompetanse. Kartlegging og oppfølging mot arbeid må starte så tidlig som
mulig, og NAV-kontoret må være organisert på en hensiktsmessig måte ifht arbeidsoppgavene
som skal løses. Kontoret viderefører det gode arbeidet som er igangsatt og som ivaretar de nevnte
faktorene for å lykkes i måloppnåelsen. Samtidig må kontoret ha fokus på muligheter for
ytterligere forbedringer i oppgaveløsningen.
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Lege og miljørettet helsevern

Innledning/ansvarsområde
Fagenheten har ansvar å sørge for nødvendige legetjenester for alle som bor eller midlertidig
oppholder seg i kommunen. Legetjenesten yter øyeblikkelighjelp til både Balsfjord og Storfjord
kommune. Tilbudet gis fra legevakt på Storsteinnes.
Sammen med øvrige helseenheter har lege og miljørettet helsevern utført tjenesten i tråd med
målsetningen og lovverket ved å fremme folkehelse og trivsel ved miljørettet helsevern og
medisinsk - faglig rådgivning til kommunen. Enheten har arbeidet med å forebygge og behandle
sykdom, skade eller lyte. Dette gjennom legevakt, lege ved helsestasjon og skolehelsetjeneste,
tilsynslege ved sykehjem og gjennom tverrfaglig samarbeid.

Avvik mellom budsjett og regnskap
1000 kr




Regnskap
2014

Regnskap
2015

Rev. Budsjett
2015

Asvik
2015*

Utgift l 1723 13 777 13307 470
Inntekt 3 215 - 5 441 -4 669 -772
Netto utgift 8 508 8 336 8 639 
 -303

• positivt fortegn tilsvarer merutgift/mindreinntekt, negativt fortegn (-) tilsvarer merinntektimindreutgift.

Det positive resultatet skyldes inntekter utover det budsjetterte, herunder sykepengerefusjoner,
svangerskapsrefusjoner og husleie som vikarer har betalt inn. I tillegg statlig refusjon av
veiledning fra legene, dette inntektsføres i kommunen og betales ut til legene over vårt
lønnssystem. Overforbruk på utgiftssiden skyldes sykevikarforbruk og økte lisenser.

Personellressurser
I forbindelse med etablering av interkommunal legevakt og bosetting av flyktninger ble det økt 10
% kommunal andel av legestilling.
Legedekningen har vært stabil i 2015 og det har vært hos tilgang på vikarer ved fravær
( spesialisering og studiepermisjon) hos fastlegene. Det har vært krevende å få stabilisert dekning
på faglærte helsesekretærer i 2015, vikarer har ikke hatt formell kompetanse og dermed hatt
begrenset mulighet til å løyse oppgaver som krever faglig kompetanse.
Kommuneoverlegen har tatt videreutdanning innen samfunnsmedisin.

Aktivitet/tjenesteyting
Stabilitet blant legene gir effektiv drift med forholdsvis kort ventetid, det har også i 2015 vært gitt
mulighet til konsultasjoner på ettermiddag og kveldstid. Positive tilbakemeldinger på det.
Balsfjord og Storfjord kommune som hyttekommune gir utfordringer i helger og høytider pga økt
pasientgrunnlag og kan noen ganger gi stor arbeidsmengde på vaktene.
Interkommunallegevakt ble startet i januar 2015. Tilgangen på vikarer både på dagtid og legevakt
har gitt god fordeling av vakter for legene.
Det er godt etablerte samarbeidsrutiner mellom legene og andre deler av kommunens
tjenestetilbud. Det er gjennomført kontroller, befaringer og godkjenninger i tråd med
retningslinjer.
Det ble i 2015 opprettet kommunalt akutt døgntilbud ved BBS, dette gir endrede utfordringer både
på legevakt og for tilsynslegefunksjonen.

Fremtidige utfordringer/satsingsområder og muligheter
Det er ulik pågang på henvendelser til våre to legekontor. Ventetid for pasienter med fastlege på
Storsteinnes er lengre enn på Meistervik. Det må vurderes i fht åpningstid og tilgjengelighet.
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Medisinsk faglige utfordringer i KAD senger medfører kompetansebehov og faglig oppdatering
hos legene.
Sikkerhet på legevakt er drøftet og det er planlagt og iverksatt noen tiltak for å unngå uønskede
hendelser hos lege alene på vakt.
Stabil og fagligdekning på sekretærsiden må følges nøye opp. Det er viktig å ha kompetent
personell som ofte er den første som møter innbyggerne som henvender seg til kommunens
legetjeneste.
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Ergo-/ og fysioterapitjenesten

Innledning/ansvarsområde
Tjenesten er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Ansvars- og arbeids-
områder er forebyggende helsearbeid, undersøkelse/tiltak, kurativ behandling, tilrettelegging i
bolig og andre omgivelser, hjelpemiddelformidling og tilpasning, habilitering og rehabilitering.

Avvik mellom budsjett og regnskap
1000 kr




Regnskap
2014

Regnskap
2015

Rev. Budsjett
2015

Avvik
2015

Utgift 3 384 3 154 3 177 -22

Inntekt -1 028 -983 -901 -83

Netto utgift 2 356 2 171 2 276 -105

*positivt fortegn tilsvarer merutgift/mindreinntekt, negativt fortegn (-) tilsvarer merinntekt/mindreutgift.

Avvik i budsjettet for 2015 skyldes i hovedsak sykelønnsrefusjon samt statstilskudd
ressurskrevende tjenester. Sistnevnte var ikke kjent før årsregnskapets slutt og var derfor ikke
hensyntatt i økonomirapportering.

Personellressurser
Tjenesten har 0,8 årsverk for ergoterapeut og 4 årsverk fysioterapeut, inkludert sjefsfysioterapeut
og turnusfysioterapeut. Ved inngangen av året var det 1,75 avtalehjemler for selvstendig
næringsdrivende fysioterapeuter fordelt på 3 personer. Innehaver av hjemmelen på 0,25 sa opp sin
avtale og etter vedtak i kommunestyret ble midlene omdisponert til å beholde 0.8 årsverk for
ergoterapeut.

Aktivitet og tjenesteyting

2015 Antall konsultasjoner

(vurdcring/ behandling)

Antall

personer

behandlet

Ant. personer

under 18-19

år

Antall

personcr over

68- 70 år

Antall timer

i institusjon

Ergoterapeut 437 å 80 min 50 3 29 31

Fystoterapeuter 2440 å 61 min 351 78 115 230

Selvst.nærings-drivende fysiotcr. 2919 350 18 65 0

Ergoterapeut har brukt ca 185 timer til boligtilpasning direkte knyttet til brukere og ca 29 timer til
deltakelse i planlegging av kommunale bygg. Ventetid hos ergoterapeut har vært ca 4-6 mnd.
Ventetid på kurativ behandling, tilrettelegging og hjelperniddelformidling var hos kommunalt
ansatte fysioterapeutene 4-8 mnd., personer med akutte behov har i hovedsak mottatt hjelp innen
2-3 uker. Selvstendig næringsdrivende fysioterapeutene har hatt ventetid på 1 uke til 4,5 mnd.
Erfaring viser at personer får raskere time i Malangen enn i resten av kommunen.

Det er etablert et interkommunalt sjeffysioterapeutforum med nabokommuner. Hensikten er
erfaringsutveksling og planlegging for drift og faglig kvalitet. Tjenesten har gjennomført
bassenggrupper med til sammen 20 deltakere. Tilbudet ble godt mottatt og etterspurt.

Fremtidige utfordringer/satsingsområder og muligheter
Tjenesten opplever utfordringer som følge av endringer etter samhandlingsreformen. Flere
personer har behov for tjenester fra fysioterapitjenesten. Befolkningsutviklingen med flere eldre
merkes av tjenesten og ser på hverdagsrehabilitering som en mulighet for å møte fremtidige
utfordringer. Med dagens ressurser er det ikke mulig å gå i gang med dette.
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Helsesøster/jordmortjenesten

Innledning/ansvarsområde
Tjenesten har ansvar for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, oppfølging i svangerskapet og
reise-/influensavaksinering.

Avvik mellom budsjett og regnskap
1000 kr




Regnskap
2014

Regnskap
2015

Rev. Budsjett
2015

Avvik
2015

Utgift 2 417 2 917 2 758 159
Inntekt -248 -495 -222 -273
Netto utgift 
 2 169 . 2 422 2 536 
 -114

*positivt fortegn tHsvarer merutgift/mindreinntekt, negativt fortegn (-) tilsvarer merinntekt/mindreutgift.

Avvik i budsjettet for 2015 er som forventet og samsvarer med økonomirapporteringen. Et
mindreforbruk på rammen skyldes at tjenesten i en periode på 3 måneder var uten jordmor samt
sykelønnsrefusjoner. Høyere inntekt enn beregnet skyldes sykepenge- og fødselspengerefusjon
samt noe høyere helfo refusjon for jordmortjenesten.

Personellressurser
Helsesøster- og jordmor-tjenesten har 50 % stilling for jordmor, 350 % stilling for helsesøster og
40 % merkantilt ansatt. Tjenesten fikk i januar tilført en 50 % helsesøsterressurs. Dette sees i
sammenheng med etablering av flyktningehelsetjenesten samt økt behov i den generelle
helsestasjons- og skolehelsetjenesten. I en periode på 3 måneder var tjenesten uten jordmor.

Aktivitet og tjenesteyting
Jordmor fulgte opp 46 gravide, det ble ikke gjennomførte foreldreforberedende kurs. Nye
retningslinjer for barselomsorgen gjør at jordmor har fulgt opp med hjemmebesøk etter fødsel.
Med dagens ressurs har dette vært utfordrende å få til.
Helsestasjonstilbudet ble benyttet av tilnærmet 100 % av populasjonen, og vaksinasjonsdekningen
var høy. Alle over 65 år og innbyggere som tilhører en helsemessig risikogruppe fikk tilbud om
influensavaksine. I tillegg til influensa- og reisevaksiner ble det gitt flere vaksiner til voksne for å
forebygge sykdom. Spesielt vaksiner mot lungesykdom/lungebetennelser.
Tjenesten har deltatt på opplæringsprogrammet «Tidlig inn», som skal styrke tjenesten med å
komme tidlig inn til familier som har utfordringer. Innføringen av «Tidlig inn» har gitt resultater
ved at familier har fått tidligere hjelp. Helsesøster deltok på ansvarsgruppemøter og var
koordinator for individuelle planer. Tjenesten hadde en økning i antall ansvarsgruppemøter. Det er
en fortsatt økning i antall henvendelser vedrørende psykisk helse. Det er jevnt over mange
henvendelser både fra elever og lærere. Tjenesten deltar i prosjekt god samhandling for barn og
unge med enhet for psykisk helse, barnevernstjenesten og Storsteinnes skole.

Fremtidige utfordringer/satsingsområder og muligheter
Det fremkommer et stort behov for helsetjenesten i skolen, spesielt innenfor barn og unges
psykiske helse. Rundskriv IS-13/2015 «Utvidet rekvireringsrett til helsesøstre og jordmødre for
prevensjonsmidler» viser til at ansatte kan rekvirere flere prevensjonsmidler, deriblant spiral, til
kvinner fra fylte 16 år. En endret praksis vil kreve opplæring og eventuelt eget gynekologisk
rom/utsyr. Med bakgrunn i tidligere utskrivelse fra sykehus ved fødsel ser tjenesten et behov for å
øke kompetansen innenfor amming. Sertifisering til å bli «ammekyndig helsestasjon» vurderes
som et mulig tiltak.
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Psykisk helse, Rus og Reliabilitering

Innledning/ansvarsområde
Enhetens ansvarsområde er psykisk helsearbeid, tiltak rus, og tiltak for funksjonshemmede.
Brukergruppen er i hovedsak innbyggere i alderen 0 —70 år. Enheten saksbehandler omsorgslønn,
støttekontakt, privat avlastning, brukerstyrt personlig assistent, TT-kort, parkeringskort for
funksjonshemmede og ledsagerbevis. Deltar i flere tverrfaglige team, er kommunens adresse for
individuelle planer og rehabilitering, og har ansvar for oppfølging ved akutte hendelser og behov
for psykososiale krisearbeid (i samarbeid med andre fagtjenester).

Avvik mellom budsjett og regnskap
1000 kr




Regnskap
2014




Regnskap
2015




Rev. Budsjett
2015




Avvik
2015*

Utgift 23 547 23 463 20 231 3 232
Inntekt -6 715 -7 385 -3 401 -3 984
Netto utgift 16 833 16 078 16 830 -752

positivt fortegn tilsvarer merutgift/mindreinntekt, negativl fortegn (-) tilsvarer rnerinntekt/rnindreutgift.

Enheten har merinntekt for ressurstrengende tjenester med kr. 588 utover budsjett, refusjon for
merutgifter for enkeltbrukere innen funksjonshemmede og psykisk helse. Dette må sees i
sammenheng med forbruk i regnskap på disse områdene. Vakanse i deltidsstilling/er og ved
langtidsfravær, samt mindreforbruk omsorgslønn med 70' har gitt mindreforbruk totalt i
regnskapet. Hatt nye brukere mer store bistandsbehov høsten 2015, noe som også er ivaretatt med
insparing på andre områder.
Andre merutgifter og inntekter skyldes lønn og refusjon ved sykefravær, lærlinger. Enheten hadde
eksterne prosjektmidler til styrking kommunalt rusarbeid for oppfølging av voksne, samt
forebyggende tiltak ungdom / unge voksne. Har også hatt boligsosiale tilsagnsmidler med «Ung
og bosatt i Balsfjord» frem ti130.03.2016, samt «Bo og aktivitet- Stubben».

Personellressurser
Totalt 26,60 stillinger inkl. enhetsleder. Fordelt 13,8 stillinger psykisk helse, 2 stilling rus. 6,28
stillinger funksjonshemmede inkl brukerstyrt personlig assistenter, Tirsdagsklubb-
funksjonshemmede; 0,18 stilling og
Aktivitetssenter; psykisk helse 1,36 stilling, og funksjonshemmede 2,46 stilling.
Bulahuset-møtested ungdom; 0,40 stilling„ samt renholder.
Prosjekter i 2015: Kommunalt rusarbeid: 1 stilling oppfølging for voksne, 1 ungdom/unge voksne.
Boligsosiale tiltak: 1 stilling «Bo og aktivitet Stubben».

Aktivitet/tjenesteyting
Fordeling brukere på utvalgte tiltak i 2015:

6 omsorgsboliger med heldøgntjeneste miljøtjeneste innen psykisk helse/Petersborgveien, og 8

brukere i rus-psykososiale utfordringer i renoverte boliger i Stubben.

97 personer mottok støttekontakt; 29 funksjonshemmede og 68 psykisk helse/rus. Av disse er

20 personer under 18 år (reduksjon 3 personer fra 2014)

15 barn og unge hadde privat avlastning (reduksjon 1 fra 2014)

38 omsorgslønn (økning 8 fra 2014)

4 personer har brukerstyrt personlig assistent, og 7 personer mottok miljøarbeider i eget

hjem/funksjonshemmede (økning 1 )
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13 brukere ved aktivitetssenter funksjonshemmede, og 2 elever fra vg skole, lokasjon:

Sandbukt/BULA dagtid

20 brukere aktivitetssenteret/psykiatri, 2. etg. Sandbukt

172 brukere i psykisk helse og rus (økning 15 personer) fordelt;

32 brukere er tilknyttet miljøarbeidertjenesten psykisk helse

104 brukere innen team psykisk helse og rus

36 brukere barn og ungdom

7 brukere er i gruppen særlig ressurstrengende og kommunen mottar refusjon fra staten. Noen
enkeltbrukere krever ekstra innsats pga. uforutsigbar atferd og trusler, dette krever økt bemanning
med 2 personer tilgjengelig for oppgaver og tiltak. Det er godt tverrfaglig samarbeid (helse, NAV
og politi) for å ivareta sammensatt problematikk og hjelpebehov.
Forebyggende tilbud: BULA-huset - er fritidstilbud for ungdom fra hele kommunen. 60
ungdommer arbeidet med forestillingen "BRY DÆ" som ble vist i mars 2015, et flott tverrfaglig
samarbeidsprosjekt. Kommunen er et «Lokalsamfunn med MOT» fra 2009, et opplæringsprogram
som bevisstgjør ungdom til å ta egne valg, og som tilbys i kommunens ungdomsskoler.
Prosjekter: Enheten hadde tilsagnsmidler ift styrkning av kommunal rusomsorg med bo og
aktivitet Stubben, et godt tiltak med høynet kvalitet og tilbud i bolig, samt aktivitetstilbud og
brukermedvirkning i tiltak. Videre hatt forebyggende arbeid ift unge/unge voksne med styrking av
oppfølgingstilbud, fra høsten 2014 hatt et prosjekt for tverrfaglig samarbeid ved Storsteinnes
skole, som har som formål å styrke tverrfaglig forebygging og oppfølging ift utsatt ungdom.

Fremtidige utfordringer/satsingsområder og muligheter
0,46 stilling av stillinger til psyk sykepleier dekker turnus med helgevakter i Petersborgveien,
dette medførte reduserte ambulante tilbud. Flere brukergrupper har sammensatte hjelpebehov,
gjelder særlig unge personer. Det er behov for å styrke arbeid ift personer med rus og psykiske
lidelser, boligsosialt arbeid i ft utsatte brukergrupper innen rus og utfordrende atferd. Videre er det
behov å jobbe videre med tiltak og samarbeid overfor utsatte barn, unge og familier. Området
funksjonshemmede, inkludert barn og unge med sammensatt hjelpebehov er økende. Videre er
det etterspørsel for tiltak i hjemmet til hjemmeboende eldre, eks støttekontakt og avlastning.
Satsing på tilstedeværelse på jobb med trivsel og forebyggende tiltak har gitt redusert fravær de
senere år, men i 2015 økte sykefravær til 7.85 %, en økning på 3 % fra 2014 (særlig
langtidsfravær).
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Barnevern

Innledning/ansvarsområde
Barneverntjenesten forvalter Lov om barneverntjenester i kommunen. Tjenestens formål og
virkeområde er:

Å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får
nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.
Å bidra til at barn og unge har trygge oppvekstsvilkår.

Barnverntjenestens generelle oppgave er forebyggende virksomhet. Kommunen skal følge forhold
barn og unge lever under, og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og
atferdsproblemer. Barneverntjenesten har spesielt ansvar for å søke å avdekke omsorgssvikt,
atferds-, sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og iverksette
tiltak i forhold til dette.

Avvik mellom budsjett og regnskap:
1000 kr




Regnskap
2014

Regnskap
2015

Rev. Budsjett
2015

Avvik
2015

Utgift 9 262 11 315 8 722 2 593
Inntekt -2 462 -2 536 -1 139 -1 397
Netto utgift 
 6 800 8 779 7 583 I 196

*positivt fortegn tilsvarer merutgift/mindreinntekt, negativt fortegn (-) tilsvarer merinntekt/mindreutgift.

Avvik i budsjettet for 2015 skyldes høye kostnader på institusjonsopphold for tre barn. De faktiske
kostnadene var ikke kjent før ved årsregnskapets slutt. Det var i tillegg behov for å frikjøpe
fosterfamilie på bakgrunn av store utfordringer med to barn.

Personellressurser
Tjenesten har til sammen 5 årsverk hvorav 2 stillinger dekkes av øremerkede midler. Det var flere
langtids sykemeldinger i 2015. Det har vist seg vanskelig å få tak i kvalifisert vikar for kortere og
lenge sykemeldingsperioder.

Aktivitet og tjenesteyting
Tjenesten har fokus på å legge til rette for faglig støtte og veiledning til familier.
I 2015 mottok barneverntjenesten 90 bekymringsmeldinger. Av disse ble 21 meldinger henlagt
etter meldingsgjennomgang. Det ble startet 69 nye undersøkelser. Tjenesten hadde i 2015 53 barn
på hjelpetiltak. Ved utgangen av 2015 hadde kommunen 20 barn plassert ut av hjemmet, hvorav
13 barn er under offentlig omsorg. Balsfjord kommune har 3 ungdommer på ettervernstiltak etter
fylte 18 år. Tiltak er opprettholdt etter fylte 18 som frivillig hjelpetiltak. I 2015 ble 1 sak behandlet
i fylkesnemnda.
Barnverntjenesten hadde 17 utvidede undersøkelser. Bakgrunnen for det er kompleksitet i saker.
Dette er saker som kan medfører politietterforskning, samt samhandling og innhenting av
opplysninger fra andre instanser. I flertallet av disse sakene ble det gjennomført tilrettelagt avhør.
Dette er tidkrevende og noen opplysninger mottas ikke i tide for å holde fristene. Det var 5
fristoversittelser, noen av disse er fristoversittelser utover 3-6 mnd. Dette både med og uten
grunnlag for utvidelse av undersøkelse.
Andre kommuner har plassert 16 barn i fosterhjem i Balsfjord. Dette medfører tilsynsansvar for
barnevernstjenesten. Tilsyn utføres av kommunens tilsynsførere med oppfølging i fosterhjem
minimum 4 gang pr år. Barneverntjenesten har ansvar for å godkjenne fosterhjem i kommunen.
Barneverntjenesten samarbeider på tvers av tjenester og sektorer i kommunen samt politi, Bufetat,
Barnehuset i Tromsø og BUP .
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Fremtidige utfordringer/satsingsområder og muligheter
Ha kapasitet, kompetanse og ressurser til å følge opp og behandle meldte saker i tråd med
lovverket og innen frister. I tillegg arbeidet med å videreutvikle tverrfaglig samarbeid herunder
kan «bedre tverrfaglig innsats» nevnes. Tjenesten har fokus på å rekruttere fosterhjem i
familie/nettverk og tilsynsførere, men det er til tider utfordrende. For å kvalitetssikre
dokumentasjonsplikten samt sørge for en bedre utnyttelsen av ressursene er det behov for å ta i
bruk mobilt barnevern.
Bufetat vil i 2017 overføre en del oppgaver til den kommunale barnevernstjenesten. Dette vil
kreve økt kompetanse. Det kan bli utfordrende å følge opp dette med dagens ressurser.
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Flyktninger

Innledning/ansvarsområde
Mottak og bosetting av flyktninger.
Tjenesten styres av Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere
(introduksjonsloven), som legger føringer for bosetting og oppfølging. Målet med
introduksjonsprogrammet er kvalifisering for ordinært arbeid, eller ordinær skole/studie. Det ble
bosatt 20 personer i løpet av våren 2015, og 3 personer ble bosatt i desember 2015 på kvoten for
2016.

Avvik mellom budsjett og regnskap
1000 kr




Regnskap
2014

Regnskap
2015

Rev. Budsjett
2015

Avvik
2015*

Utgift 0 5 085 4 765 320
Inntekt 0 -5 085 -4 765 -320
Netto utgift 0 0  0 0

• positivt fortegn tilsvarer merutgift/mindreinntekt, negativt fortegn (-) tilsvarer merinntekt/mind -eutgift.

Tjenesten fikk i 2015 et mindreforbruk på kr 1,85 mill. Dette ble avsatt på «flyktningefond» ihht
k-sak 131/15. Avsetningen er regnskapsført som en utgift slik at rammeområdet «går i null».
Årsak til mindreforbruket var at bosettingen og dermed utgiftene kom gravis utover året, mens
overføringene fra staten er tildelt for et helt år, uavhengig av når bosetningen skjer.

Personellressurser
En fast 100% stilling som flyktningkonsulent, og ei midlertidig prosjektstilling i 50% fra juni
2015 (særskilte prosjektmidler fra bo —bedre-prosjekt).

Aktivitet/tjenesteyting
Tjenesten er nyopprettet, og det har vært jobbet med å bygge opp rutinebeskrivelser for bosetting
og oppfølging av flyktninger. Rutiner for tverrfaglig samarbeid og samhandling har også hatt stort
fokus. Kompetanse og kvalitet er viktig nå i startfasen, men også videre i et mer langsiktig arbeid.
Veiledning til introduksjonsdeltakerne slik at de får best mulig kvalifisering ut av programtiden
som varer i ca. 2 år er en sentral oppgave, i tillegg til boveiledning.

Fremtidige utfordringer/satsingsområder og muligheter
Mottak av flyktninger er et fagområde i stadige endringer. Kommunen er anmodet om bosetting
av enslige mindreårige (mellom 15-18 år) som en del av det totale antallet på 20 personer for
2016. Dette er en sak som må utredes for kommunestyret.

Utfordringer i videre arbeid er å finne nok boliger til planlagte bosettinger. Etter programtiden til
den enkelte er utfordringen å finne aktuelle jobber i området, og evt. skole/studieplasser.
Utforming og utvikling av videre tjeneste, og søke nødvendig og relevant kompetanseutvikling i
tjenesten er en viktig oppgave. Et mål for 2016 er å gi flyktningkonsulentene deltakelse på et
modulbasert kurs for å bli ICDP veiledere (gi foreldre og familieveiledning). I tillegg er det viktig
med kontinuerlig oppdatering og opplæring i forhold til flyktningestrømmen til Norge, og
anmodning fra IMDI om bosetting i kommunen.

En eventuell bosetting av enslige mindreårige vil gi mulighet for en del arbeidsplasser i
kommunen.
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Fellesutgifter helse og barnevern

Innledning/ansvarsområde
Fellesutgifter helse er rammeområdet for enhetsleder barnevern og helse samt frisklivssentralen.

Avvik mellom budsjett og regnskap:
1000 kr




Regnskap
2014

Regnskap
2015

Rev. Budsjett
2015

Avvik
2015

Utgift 1 633 1 627 1 517 111

Inntekt -198 -246 -68 -178

Netto utgift 1 435 I 381 1 449 -68

*positivt fortegn tilsvarer merutgift/mindreinntekt, negativt fortegn (-) tilsvarer merinntekt/mindreutgift.

Avvik i budsjettet for 2015 skyldes sykelønns- og svangerskapsrefusjon for deler av året uten
tilsvarende vikarkostnader.

Personellressurser
Enhetsleder i 100 % stilling, 100 % merkantil stilling (fordelt på tre enheter) og
folkehelsekoordinator i 50 % stilling.
Enheten består av følgende deltjenester; helsesøster- og jordmortjeneste, fysioterapi- og
ergoterapitjenesten, legetjenesten, frisklivssentralen og barneverntjenesten.

Aktivitet og tjenesteyting
Det er etablert faste møtepunkt med alle avdelinger i enheten. Enhetsleder har økonomi- og
personalansvar, samt i samarbeid med faglederne sørge for at fagavdelingene gjennomfører
lovpålagte arbeidsoppgavene. Det har vært gitt tilbud om HMS og ergonomikurs for alle ansatte i
enheten. Det ble i vår gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse i samarbeid med Inveni.

Folkehelsekoordinator drifter frisklivsentralen. Det ble i 2015 gitt tilbud om samtaler/veiledning
for å endre helseatferd, fysisk aktivitetstilbud og kostholdsendring. Frisklivssentralen begynte i
2015 å føre elektronisk journal i infodoc.

Fremtidige utfordringer/satsingsområder og muligheter
Enheten vil ha fokus på tverrfaglig samarbeid, blant annet «bedre tverrfaglig innsats». Det vil
arbeides videre med HMS og utvikling av tjenestetilbudene. Den enkelte fagenhet omtaler
særegne utfordringer. Enheten opplever utfordring med psykisk helse hos innbyggerne i
kommunen og det vil derfor arbeides med å opprette psykologtilbud som en del av kommunens
helse- og omsorgstjeneste.

Folkehelsekoordinator fortsetter arbeidet med frisklivssentralen, forebyggende tiltak og utvikle
samarbeide med andre tjenester i kommunen.
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Balsfjord Folkebibliotek

Innledning/ansvarsområde
Balsfjord folkebibliotek skal drive folkebibliotek slik det kommer fram i Lov om folkebibliotek av
20.12.85 nr. 108. Bibliotekets oppgave er å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell
virksomhet gjennom informasjonsformidling, og å stille bøker og annet egnet materiale til veie.
Biblioteket har både et lokalt og nasjonalt ansvar. Lokalt; ved å skaffe kommunens innbyggere
aktuelt materiale, og nasjonalt ved å stille eget materiale til disposisjon for andre bibliotek.

Avvik mellom budsjett og regnskap
1000 kr




Regnskap
2014

Regnskap
2015

Rev. Budsjett
2015

Avvik
2015

Utgift 399 475 417 58
Inntekt 2 -60 -10 -50
Netto utgift 401 415 407 8

Biblioteket har et merforbruk for 2015 på 8 000 kr. Det skyldes større dataprogram ift bruk av
Bibliotekets registreringssystem Mikromare.

Personellressurser
Biblioteket har et hatt et halvt årsverk som biblioteksjef og renholder i 10%
Biblioteket er administrativt slått sammen med kulturskolen med felles enhetsleder.

Aktivitet/tjenesteyting
Biblioteket har fra 01.08. 2013 redusert åpningstiden til tre dager i uken. Det har vært kjøpt inn
veldig lite nytt når det gjelder bøker, DVD-filmer og lydbøker. Det medfører at biblioteket gir et
dårligere tjenestetilbud.

Fremtidige utfordringer/satsingsområder
Biblioteket har med den reduserte åpningstiden hatt store utfordringer i forhold til å opprettholde
utlåns- og besøkstallet. Fra 2016 er det vedtatt å øke stilling fra 50% til 100%. Dette vil medføre
en økning i åpningstiden. Det ansettes en ny person i den økte 50%. Biblioteket vil ha fokus på å
omorganisere driften og samtidig iverksette nye tiltak som forfatterbesøk, eventyrstund og
samarbeid med «Kreative Balsfjord». Det jobbes i tillegg med en mer synlig profil med blant
annet bruk av sosiale medier. Nye åpningstider vil iverksettes medio mars. Det vil bli en
utfordring i forhold til at stillingsprosenten til renhold ikke er økt. Det vil kunne medføre noe
redusert åpningstid.
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Kulturskolen

Innledning/ansvarsområde
Kulturskolen skal ivareta kommunens oppgaver og ansvar gitt i Opplæringslovens § 13-6, eller i
medhold av den bestemmelsen. Kulturskolen skal gi undervisning i musikk og andre
kulturaktiviteter, fortrinnsvis til barn. Enhetsleder har ansvaret for Den Kulturelle Skolesekken i
kommunen.

Avvik mellom budsjett og regnskap
1000 kr




Regnskap Regnskap Budsjett Avvik




2014 2015 2015 2015
Utgift 3 001 2 577 2 356 221
Inntekt - 1151 -901 -666 -235
Netto utgift 1 850 1 676 1 690 -14 


Kulturskolen har et mindreforbruk for 2015 på 14 000 kr. Det skyldes i all hovedsak refusjon av
sykepenger.

Personellressurser
Kulturskolen har hatt 6 lærere fordelt på ca. 3,69 lærerstillinger.
50 Administrasjon
265 undervisning av enkeltelever og smågrupper
30 % kor
24 % korps

Aktivitet/tjenesteyting
Har i 2015 gitt undervisning i følgende fag:

Musikk (gitar, sang, tangent, messing, fløyte og trommer)
Barnekor
Tilbud til psykisk helse
Kor
Korps

Har også deltatt i gjennomføringen av konserter og arrangementer for og med elever, bl.a.:
Ungdommens KulturMønstring —60 deltakere
Jubileumsturné og jubileumsfeiring av 35 år
Vårens Vakreste Musikkeventyr —60 deltakere
Bry Dæ —70 deltakere

Kulturskolen sitter i et tverretatlig fora som har fokus på ungdomssatsning i hele kommunen og
tilbud til ungdom generelt. Noe som bl.a. munner ut i forestillinga BRY DÆ.
Det er blitt gitt undervisning til over 140 elever og 60 medlemmer i kor og korps.
Kulturskolen gir undervisning på fem av kommunens skoler.

Fremtidige utfordringer/satsingsområder
Kulturskolens hovedmål er først og fremst å opprettholde flest mulig av de tilbudene som gis i
dag. Administrasjonsressursen på 50% medfører utfordringer i forhold til aktivitetsnivået til
Kulturskolen. Når det gjelder å utvide tilbudet til å gjelde flere elever og flere tilbud, spesielt dans,
er det en utfordring med de økonomiske rammene Kulturskolen rår over. Kulturskolen har satt i
gang et samarbeidsprosjekt med Storfjord og Lyngen som går på talentsatsning. Det er veldig
vellykket og målet er at det skal kunne bli en fast del av drifta.
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Byggforvaltning

Innledning/ansvarsområde
Enheten har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av alle kommunale bygg samt ivareta
saksområdet investering ved nye og gamle bygg i kommunen.

Avvik mellom budsjett og regnska




Regnskap
2014

Regnskap
2015

Rev. Budsjett
2015

Avvik
2015

Utgift 17 379 19 483 18 360 1 123
Inntekt -8 704 - 9 786 - 7 861 - 1 925
Netto utgift 8 674 9 698 10 499 -801

positivt fortegn tilsvarer merutgift/rnindreinntekt, negativt fortegn (-) tilsvarer rnerinntekt/mindreutgift.

Har i 2015 rapportert at budsjettrammen skal gi et mulig mindreforbruk på 500, ved årsslutt er
mindre nettoutgift på 801. Det skyldes flere faktorer. Bygg har utført flere oppgaver gjennom bruk
av egne ansatte. Det har vært fokus på å øke samarbeidet mellom egne ansatte og å fordele
oppgaver etter fagkompetanse. Vi har sagt opp en del rammeavtaler med eksterne firma og lagt
oppgavene inn i egne ressurser. Det viser seg også positiv effekt av det fokuset vi har på
energisparing i bygg og kan vise til besparelser der. Det er også slik at Balsfjord kommune har
hatt lave strømpriser gjennom samarbeidsavtalen med Troms fylkeskommune og Tromsgruppen.

Personellressurser
I 2015 har følgende personell vært tilknyttet enheten:

Enhetsleder (Totalansvar for drift og investering)

Prosjektleder investering.

Fagleder bygg (Ledende vaktmester og utleieansvarlig)

8 Vaktmestere

Badevakt og renhold Moan bad

Totalt har Byggforvaltning hatt 12 årsverk i 2015.

Aktivitet/tjenesteyting
Bygg forvaltningen har i 2015 vært tjenesteenhetenes bygg faglige rådgiver samt selv stått for
ledelsen av alle prosjekter innenfor bygg forvaltningen. Med hensyn til kommunens aktivitet
innenfor ny bygg, boligsalg, drift og renovering har 2015 vært et utfordrende (spennende) år.
Videre har året vært preget av flere krevende investerings-/ bygg prosjekter hvor flere er realisert
og igangsatt samt planlegging av prosjekter. Prosjektene løper gjerne over flere år.

Her nevnes noen av oppgavene:
Prosjekt ny barnehage Moan.

Utleieboliger.

Oppgradering av tjenestebygg.

Kløverlund 20 nye omsorgsleiligheter.

Regulering av Moan

Rådgivning for private boligeiere (Jf. Boligsosial handlingsplan)

Energispareprosjektet

Oppfølging og drift av E-save strømforbruks overvåking

Moan, oppbygging av nytt basseng.

Renovering av 2 etg helsesenter.
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Brann tekniske rapporter på bygg.

Oppfølging av kontroll og ettersyn med el-anlegg i kommunale bygg.

Renovering av stubben.

Renovering Tiurveien.

Salg av kommunale boliger

Prosjekt nye omsorgsboliger Meistervik

Omsorgsleiligheter Balsfjord sykehjem

Tomannsbolig Roffa.

Oppfølging av Balsfjord kommune sine forsikringer. (bygg er forsikrings ansvarlig for

Balsfiord kommune)

Ved utgangen av året har Bygg forvaltningen ansvaret for bygningsmassen. Lederne ved
tjenesteenhetene melder behov til byggforvaltning for tiltak som bør utføres. Byggforvaltning
vurderer løpende kostnader og behovene før igangsetting av tiltak.

Fremtidige utfordringer/satsingsområder og muligheter
Utfordringer for Byggforvaltning blir å få til bedre vedlikeholdsrutiner/vedlikeholdsplan samt
finne gode løsninger og nødvendige tiltak på en aldrende bygningsmasse. Det gjelder spesielt den
bygningsmassen som er bygd etter forutsetninger som ikke tilfredsstiller dagens norske standard.
For å få en løpende tilstandsrapportering vil vi følge opp hvert objekt gjennom året samt årene
som kommer. Varsling av endret behov fra enhetene er en utfordring som vi i samarbeid med
enhetene jobber med å finne rutiner på. Kartlegge bygg forvaltnings ansvarsområder og hvilke
oppgaver som skal ligge i enheten.
Kartlegge og anbefale hvilken bygningsmasse/boliger kommunen har behov for er gjort. Nå er
salg gjennomført og renovering av utleie boliger pågår.
Byggforvaltning vil også i år fortsette å arbeide med å utvikle rutiner og systemer for daglig drift
og ettersyn. Balsfjord kommune får fiere nye bygg som bygg forvaltning får ansvaret for, det kan
da bli utfordringer med at vaktmestrene må bli mer mobile og ikke være låst til faste bygg. Da må
man se på muligheten å anskaffe fiere biler som utstyres med vedlikeholdsverktøy. Man må også
vurdere å øke bemanningen i forbindelse med økt bygningsmasse.
Byggforvaltning jobber innenfor HMS med egne ansatte for å kunne forbedre arbeidsmiljøet.
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Vedlegg 1 —investeringsrapport

investering totan zulo-(sKjema zA)







An-
svar

An-
leggnr Tekst anlegg

Forbruk
tidl.år

Forbruk
2015

Budsj
2015

Totalt
forbruk Budsjett Avvik OpprBud

1302 611110 IKT plan anl1 4 994 486 1 268 783 1 901 347 6 263 269 6 895 832 -632 563

De fleste prosjektene som skulle utføres i 2015 er utført, eller er
i sluttfasen. Det samme gjelder de innkjøpene av HW som
skulle vært gjort i løpet av året. Noen prosjekt vil nå bli startet
etter at oppgraderingen av Milestone er ferdigstilt.

1302 612101 IKT-plan grunnskole




458 415




440 504




441 085




898 919




899 500 -581 Innkjøpene for IKT plan grunnskole er iverksatt i hht plan.

1302 614108 Bredbånd Mal.skole/BH og Hamnvåg BH




147 306




35 600




53 194




182 906




200 500 -17 594

Utbygging ferdig til Malangseidet skole, men har stoppet opp
til Hamnvåg pga problem med grunneier. Et alternativ er å
koble opp antenne i NORKRING mast på Meistervik, men det
vil påføre en del driftsutgifter i etterkant. Prosjektet må tilføres
midler for å kunne fullføres.

1302 614110 Utbygging fibernett Mestervik-Ansnes 4 681 871 3 701 493 6 525 395 8 383 364 7 988 000 395 364

Prosjektet er ferdig. Kostnadene ble lavere i det opprinnelige
budsjettert pga færre påkoblinger. Pga uforutsett faktura på
slutten av året vedr stolpeavgift, så har det vært et overforbruk i
forhold til endret budsjett.. Prosjektet kan ferdigstilles.

1304 614101 Digitalisering byggearkiv




255 201




60 962




244 799




316 162




500 000 -183 838

Prosjektet pågår og skanning av dokumenter/rydding i
matrikkel pågår. Arbeidet med rydding i matrikkel vil gå over
til Plan og forvaltning. Prosjektet videreføres.




Totalt 13 10 537 279 5 507 342 9 165 820 16 044 621 16 483 832 -439 211




1405 614104 Utbygging Bergneset havn




947 340 1 103 969 1 595 888 2 051 309 10000 000 -7 948 691 Planarbeid pågår

1406 610106 Industriveien Nordkjosbotn 43 638 183 1 584 707 6 259 841 45 222 890 46 422 000 -1 199 110 Prosjektet er i sluttfasen.

1406 612102 Overvannsleding Nordkjosbotn




22 500




0




0




22 500




250 000 -227 500 Utsatt.

1406 612103 Prosjektering og bygging GS vei Mestervik




616 406




355 540




664 660




971 946 2 312 000 -1 340 055 Venter på formell avtale vedr finansiering av fylkeskommunen

1407 607104 Bukta nedre boligfelt ,planlegging




0




0




0




0




286 000 -286 000 Utsatt.

1407 613121 Tomt (tillegg) Didriksengården




0




0




0




0




200 000 -200 000 Utsatt.

1407 614106 Tomt til boligfeltformål Mestervik




0




0




0




0




160 000 -160 000 Utsatt.

1406 614111 Veglys bru Laksvatn og Bomstad bru




0




0




0




0 2 063 000 -2 063 000
Anbudsdokumenter utformet. Må gjøres noen avklaringer ift

overtakelse/eierforhold
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An-
svar

An-
leggnr Tekst anlegg

Forbruk
tidl.år

Forbruk
2015

Budsj
2015

Totalt
forbruk Budsjett Avvik




OpprBud

1406 615101 Ny adkomst Mestervik boligfelt




0 5 577 526 4 630 000 5 577 526 4 630 000 947 526 Ferdig bygd

1406 615601 Ny adkomst Mestervik boligfelt




0




159 000




159 000




159 000




0 159 000 Ferdig bygd

1407 615102 Vei i Lundbergfeltet




0




116 306




100 000




116 306




100 000 16 306 Vei bygd, ikke asfaltert




Totalt 14 45 224 429 8 897 048 13 409 389 54 121 477 66 423 000 - 12 301 523




8101 608801 Energispareprosekt 1412 221




0




0 I 412 221 1 500 000 -87 779 Pågår løpende med oppgraderinger på el anlegg.

8101 612821 Inv.ihht tilstandsrap. formålsbygg 3 318 891




537 154




700 000 3 856 044 3 800 000 56 044 Overforbruk dekkes av prosjekt ihht Resight rapport.

8111 611804 Basseng Moan 73 818 303 3 701 803 8 148 795 77 520 105 77 707 000 -186 895
Venter på endelig godkjenning av bygg før slutt faktura fra

Asplan

8111 611805 Basseng Moan inventar ny2015




422 828




453 119




422 828




500 000 -77 172 Pågår løpende med oppgraderinger på el anlegg.

8202 612802 Brannteknisk tiltak skole




471 676




0




0




471 676




700 000 -228 324
Pågår. Kontrakt på del to ved Nordkjosbotn skole er signert i

Desember.

8202 612803
Leskur/takoverbygg med lager
Nordkj.b.skole




109 846




3 119




90 154




112 965




200 000 -87 035 venter på noe benker og utstyr som skolen skulle kjøpe inn.

8205 613801 Idrettsanlegg Sand 2 677 501




264 487




165 086 2 941 988 2 842 587 99 401
Avventes tippemiddeloversikt før endelig sluttregning til

idrettslag.

8204 614201 Lekeapparat Malangseidet skoler




135 787




0




4 213




135 787




140 000 -4 213 Ferdig!

8205 614805 Brukertilpasninger Sand skole




0




0




150 000




0




150 000 -150 000 Venter på oppstart

8302 612807 Moan barnehage bygg 1 017 207 21 723 730 23 882 793 22 740 938 24 900 000 -2 159 062
Med tilleggsbevilling for inventar, data og uteleker ser det OK

ut.

8304 610802 Vognskur Skrållan barnehage




103 125




0




46 875




103 125




150 000 -46 875 Pågår.

8321 611803 Ny barnehage Malangseidet




545 125




0




0




545 125 3 097 500 -2 552 375 Utsatt.

8302 612810 Moan barnehage inventar




0




14368




0




14 368




0 14 368
Sees i sammenheng med anlegg 612807 Moan barnehage. Sak

til KST februar 2016.

8434 614803 Tomannsbolig Nordkjosbotn bygg 3 583 931 1 948 665 4 079 069 5 532 596 7 763 000 -2 230 404 Søkt om utbetaling av tilskudd. Asfaltering i 2016.

8508 614804 Oppgradering vakseri Malangstun




0




29 429




105 000




29 429




105 000 -75 571 pågår

8516 614802 Omsorgsboliger Mestervik




143 523 14 837 031 15 685 000 14 980 553 15 828 523 - 847 969
Ser bare at det står igjen en del i forbindelse med sansehage og

lønn til AR:

8502 614813 Tomannsbolig Nordkjosbotn inventar




0




65 009




100 000




65 009




100 000 - 34 991 Ferdig

8518 615801 Omsorgsboliger Balsfj.sykeh.,3 beenheter




18200




27 260




3 18200




45 460 11000 000 - 10 954 540 Ute på anbud.

8519 615803 Kløverlund 20 boenheter




68 400




278 893




368 400




347 293 1 281 250 -933 957 Ut på anbud når regplan er kommet til godkjenning.
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An-
svar

An-
leggnr Tekst anlegg

Forbruk
tidl.år

Forbruk
2015

Budsj
2015

Totalt
forbruk Budsjett Avvik




OpprBud

8601 615805 Renovering 2.etg.Helsesenter




4 600 2 134 705 1 504 600 2 139 305 10 000 000 -7 860 695
Blirmerkostnadskrevendeenn antatt.Ny sak til KST februar

2016

8601 615806 Renovering 2.etg.Helsesenter inventar




0 51Ill




0




51 111




0 51 111 Sees i sammenhengmed615805 RenoveringHelsesenter

8501 615807 Roffa. tilpasning av byg.til annet bruk




0 1 951 640 2 500 000 1 951 640 2 500 000 -548 360 Flyttesinn n1 Mye bygg for pengene.Noe etterarbeidei 2016.

8101 615809 Renovering/oppgr. av utleieboliger




0 2 531 886 5 332 500 2 531 886 5 332 500 -2 800 614 Pågårover tid.

8101 615810 Invest.ihht Resight-rapport




0 1 117 499 1 500 000 1 117499 2 500 000 -1 382 501 Pågår

8207 615812 Varmeleveranse Moan bygg




0 227 063 250 000




227 063 6 650 000 -6 422 937
1nnvilgettilskuddkr.400'Enova. Kontraktskal skrivesmed

entreprenør.

8308 615814 Kjop tomt 5 og 6




0 308 025 352 000




308 025 352 000 -43 975
Harikkehelt oversiktpå denne.Troddealt varbetalther.Må få

tid å sjekke.

8101 615815 Kjop VW Transporter




0 0 200 000




0 200 000 -200 000 Skaloverføresdrift

8205 615820 Mestervik barnehage utbygging kontor




0 19 504 500 000




19 504 500 000 -480 496 Anbudgitt til GeirBjørn.Byggesøknadenunderbehandling.

8205 615816 Kjop leilighet Nordkjosbotn




0 2 193 222 2 285 000 2 193 222 2 285 000 -91 778 Overleveringden 18.12.2015




Totalt 80 87 428 335 54 388 429 68 720 804 141 816 764 182084 360 - 40 267 596
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Vedlegg 2 —finansrapportering

Bakgrunn
Kommunestyret vedtok 20.10.2010 (k-sak 10/71) reglement for finansforvaltning.
Reglementet fastsetter at rådmannen skal rapportere til kommunestyret mht utvikling gjennom
året, og status ved utgangen av året.

Rapporten er bygd opp slik:
1. Ledig likviditet og midler beregnet til driftsformål
2. Gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler
3. Langsiktige finansielle aktiva
4. Stresstest
5. Vurderinger

Rapporten dekker selskapet Balsfjord kommune. Rapporten dekker ikke VAR-selskapet og
selskapet Balsfjord kirkelige fellesråd.

1. Forvaltning av ledig likviditet og midler beregnet til driftsformål

I tillegg til at tidspunkt for låneopptak påvirker likviditet vil de ulike tidspunkt for innbetaling av
de ulike inntekter samt de månentlige lønnskjøringer gi en systematisk stor variasjon i likviditet
innenfor hver måned.

Likviditeten til kommunen var i 2015 tilfredsstillende. Gjennomsnittlig likviditet var kr 72,6 mill,
noe bedre enn de to forutgående år. Den betydelige styrkingen av likviditet i april 2015 skyldes
låneopptak til investeringer. Sterkere likviditet på slutten av året enn de to forutgående år sees i
sammenheng med mer ubrukte lånemidler. Det kan for øvrig presiseres at av beholdningen av
likviditet er til enhver tid kr 5-10 mill bundet opp i skattetrekkskonto som ikke skal brukes til
vanlig drift. Figur 1 nedenfor synliggjør innskudd på bank i løpet av året.

Figur I. innskudd på bank i lepet av året
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Ledig likviditet er plassert på konto hos hovedbankforbindelse ihht finansreglement, jfr tabell 1
nedenfor. Rentebetingelsene på innestående midler er regulert i hovedbankavtalen, og som en fast
+margin mot 3 måneders NIBOR-rente. 1 snitt for 2015 ble renten på innskutte midler 2,0 %. I
forhold til benchmark6 på 0,8% ble kommunens rentebetingelser 1,2% bedre. Til sammenligning
var renta på kommunens lån som hadde flytende betingelser på 1,9%, og på kommunens samlede
låneportefølje 2,0%.

Tabell 1. Saldo likviditet




31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015
Innskudd hos hovedbankforbindelse 53 491 768 42 747 232 62 130 909

Innskudd hos andre




559 612




584 141




531 588

Samlet kortsiktig likviditet 54 051 380 43 331 372 62 662 497
Avkastning side 31.12.20XX




2,5 %




2,5 %




2,0 %

Avkastning benchmark (ST1X)




1,6 %




1,3 %




0,8 %
Tidsinnskudd




in en




ingen




ingen

2. Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler

Låneporteføljens størrelse og sammensetning var ved årets utgang slik:

Tabell 2. Oversikt låneportefølje pr 31.12




31.12.2014




31.12.2015




kroner




andel




kroner




andel




Lån med pt.rente 228 709 917 57,7 % 204 295 269 46,1 %
Lån med NIBOR basert rente (3mnd) 58 022 040 14,6 % 109 926 110 24,8 %
Lån med fast rente 109 886 543 27,7 % 128 869 799 29,1 %
Samlet langsiktig gjeld 396 618 500 100,0 % 443 091 178 100,0 %
Finansiell leasing




0





0




Øvrige opplysninger:








Gjennomsnittlig rente år 20)o<




2,4 %





2,0 %




Herav gj.sn. rente flytende lån




2,2 %





1,9 %




Antall løpende enkeltlån pr 31.12.




23





20




Største enkeltlån 113 835 189




110 335 189




Rentebytteavtaler




0





0




Andel lån i Kommunalbanken 342 359 857 86,3 % -382 922 899 86,4 %
Andel lån i Husbanken 
 	 54 
258 643 13,7 % -60 168 279 
 13,6 %

Finansreglementet fastsetter at minimum 20% (og maksimalt 65%) av porteføljen skal ha fast
rente. Bindingsgraden har i løpet av året variert mellom 23,5% og 29,1%, og var ved årsskiftet på
29,1%.

6
Som benchmark brukes STI X, en statsobligasjonsindeks som er vanlig referanserente i forhold til denne type

plassering.
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Det er tatt opp følgende nye lån i 2015:

Tabell 3. Oversikt nye lån
Instans Beløp




Hjemmel Bakgrunn

Husbanken 15 000 000 K-sak 14/106 Startlån
Kommunalbanken 49 496 000 K-sak 114/13, 106/14, 107/14,

F-sak 123/13 og 37/14

Ordinære investeringer

2014/2015

Kommunalbanken 8 000 000 K-sak 13/114 Lån havn (B2014)
Sum 72 496 000




Lån til dekning av de vedtatte nye investeringer 2014 var i budsjett forutsatt tatt opp medio 2014.
Ut fra vurderinga av likviditet, fremdrift i prosjektene, og nye formalprosedyrer i forbindelse med
låneopptak, ble låneopptaket utsatt til mars 2015, og da tatt samtidig som vedtatte lån i budsjett for
2015.

Det er i tillegg i enkeltsaker i løpet av 2015 gjort vedtak om låneopptak på kr 10,6 mill, jfr
oversikt i øk.plan 2016-19, kap.2.12. Disse midlene vil lånes opp samtidig som låneopptak for
2016.

Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva

Kommunen er ikke i besittelse av langsiktige finansielle aktiva.

Stresstest

Ihht reglement skal nettoeffekten av 1%-poeng renteendring synliggjøres:

Tabell 4. Stresstest ved 1% renteendring




31.12.2015




Endrings-

parameter




Beregnet

effekt




kroner Andel




Lån:








Lån med flytende rente (p.t og 3 mnd Nibor) 314 221 379 70,9 % 1 % 3 142 214
Lån med fast rente 128 869 799 29,1 % 0 %




0

Sum lån 443 091 178






Ledig likviditet og andre midler til driftsformål 62 662 497




1 % -626 625
Grunnlag rentekompensasjon/ effekt 49 494 646




1 % -494 946

Samlet effekt (merkostnad) ved 1% renteøkning






2 020 642

Stresstest viser at det vil bli en netto merkostnad på kort sikt7 på kr 2,0 mill ved 1% renteøkning,
dvs etter at økte renteinntekter og økt rentekompensasjon er trukket fra. Usikkerhet i beregninga er
primært knyttet til størrelsen på løpende likviditet.

I analyser av effekt av rentenivå i ett lengre tidsperspektiv bør også den for tiden bundne andel av porteføljen taes
med. 1%-poeng økning på denne utgjør merutgift på kr 1,1 mill pr år.
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5. Vurdering

Likviditet for året som helhet er tilfredsstillende. Avkasting på likviditet vurderes som
tilfredsstillende.

Det rapporteres ingen avvik i forhold til vedtatt finansreglement hva gjelder forvaltning av ledig
likviditet og forvaltning av gjeldsportefølje.

Stresstest viser at kombinasjon høy lånegjeld/lav bindingsgrad gjør at kommunen er følsom for
rentesvigninger.

Det rapporteres om avvik i forhold til at finansreglementet ikke ble behandlet i forrige
kommunestyreperiode, jfr pkt 2.2 i finansreglement vedtatt i sak 71/2010 som sier at
finansreglementet skal vedtas minst en gang i hver periode. Finansreglement har vært behandlet av
det nye kommunestyret i k-sak 13/2016.
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