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Om rapporten 
 
Rapporten gir en nærmere beskrivelse av alle driftstiltak som fremkommer i 
Rammeområde 7 i økonomiplandokumentet. 
 
Rapporten dekker alle typer driftstiltak (dvs tiltak knyttet både til endrede utgifter, 
inntekter eller oppgaver, og også innsparingstiltak). 
 
Tiltakene er sortert etter rammeområde, uavhengig om det er innarbeidet i 
budsjettforslaget eller ikke. For slik sortering henvises det til kapittel 7 i 
økonomiplandokument.  
 
Tall er i 1000 kroner. På de fleste tiltak er nettoutgiften synliggjort. Der tiltaket 
inneholder både utgifter og inntekter er dette synliggjort. 
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Politisk Styrings-/folkev.organer 
Rammeområde : Politisk Styrings-/folkev.organer 

Tiltak  035: Valg 2021 og 2023 

Beskrivelse Stortingsvalg 2021 og Kommunevalg 2023.   

Budsjett er lagd med utgangspunkt i sist kjente regnskap for stortingsvalg (valg 2017), og 

tilsvarer budsjett for kommunevalg 2019. I tillegg er det lagt inn et påslag på kr 12 000 relatert 

til sannsynlig behov for ny scanner. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  381 0 381 0 761 

- 

Rådmannen m stab 

Rammeområde : Rådmannen m stab 

Tiltak nr 2 091: 50% stilling HMS-ansatt 

Beskrivelse Det er behov for en ansatt som dedikert kan ivareta HMS-oppgaver for kommunen.  

Reise rundt til alle enhetene og bistå i gjennomføring og oppfølging av HMS.  Være oppdatert 

på regelverk og jobbe forebyggende. Være med i prosjektgruppe når nye bygg settes i gang. 

Ha dialog opp mot f.eks. Arbeidstilsynet for å få prosessene godkjent. Oppfølging av ulike 

kontroller slik som branntilsyn mm. Være tilgjengelig for innkjøpsforum når nye anbud skal 

behandles. Kommunen behøver noen som har slik kompetanse for å jobbe mer effektivt, 

sikkert og forebyggende i hverdagen. Det vil skape forutsigbarhet og man vil kunne ta tak i 

situasjoner/hendelser på en trygg og god måte med en som har utvidet kjennskap på området. 

Dagens personalavd. består av 150% og har ikke kapasitet å ivareta alle oppgavene. Ved å se 

denne stillingen i sammenheng med dagens 50% stilling på personal vil man bli mindre sårbare 

på personalavdelingen. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  321 321 321 321 1 283 

- 

Økonomi og interntjenesten  

Rammeområde : Økonomi og interntjenesten 

Tiltak nr 3  037: Bistand til uttrekk - elektronisk arkiv 

Beskrivelse Lovpålagt oppgave. Vil etter hvert kunne gjøre deler jobben selv, men det vet vi ikke før vi har 

fått satt oss inn i nytt lovverk. Legges dermed inn kun for budsjettåret 2021 i håp om 

avklaringer i løpet av budsjettperioden. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  60 0 0 0 60 

- 

Tiltak 050: House of Control 

Beskrivelse Innkjøp av dataverktøy som gjør det enklere å holde oversikt over alle avtaler. Letter 

regnskaps- og budsjettprosessen. Avtaler som er flerårig legges inn med pris for hvert år og 

varsler i forkant av at avtalen går ut. Antydet pris fra leverandør er ca. kr. 7 000,- pr mnd. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 
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SUM NETTO TILTAK  84 84 84 84 336 

- 

Tiltak 036: Kartlegging, kommunal fiber 

Beskrivelse På grunn av manglende oversikt over kommunens fiberkabler er det ønskelig med bistand til 

kartlegging og kontinuerlig kontroll over hvor fiber ligger. En overgraving av fiberkabel koster ca 

20 - 30 000,- å reparere. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  25 25 25 25 100 

- 

Plan og forvaltning  

Rammeområde : Plan og forvaltning 

Tiltak 055: Kjøpe kompetanse til overordnet avløpsplanlegging 

Beskrivelse Kommuneplanens arealdel legger opp til en større satsing på industriområder, men også 

boligfelt og fritidsfelt. Det fordrer også at kommunen gjør investeringer på avløpssiden for å 

kunne realisere områdene. 

Det foreslås at kommunen bidrar med et tilskudd til Balsfjord kommunalteknikk på kr 400 000,- 

for å utarbeide avløpsplanen uten at det medfører økte gebyrer for innbyggerne. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  400 0 0 0 400 

- 

Tiltak 052: Lisens rettsdata kommune 

Beskrivelse VI bruker i dag Lovdata pro, som er for avansert hvis du ikke er jurist. Det resulterer at det 

brukes lite. Rettsdata kommune tilbyr en flåteavtale som gir alle i organisasjonen tilgang. Det er 

lettere å bruke, sikrer riktigere vedtak, og de ansatte kan støtte seg til faglitteratur som er 

samlet i en base. Lisens for 2021 koster 69740 pluss mva, men vi sparer 17900 pluss mva ved 

å si opp lovdata pro. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  52 52 52 52 207 

- 

Tiltak 053: 100% stilling byggesak/ulovlighetsoppfølging 

Beskrivelse Kommunen har et lovpålagt ansvar innen ulovlighetsoppfølging som ikke lar seg løse med 

dagens ressurser. 

Det foreslås opprettet ei stilling som finansieres av økte byggesaksgebyrer og gebyrer for 

ulovlighetsoppfølging. 

Etter nærmere vurdering anbefales at det lages egen sak til politisk nivå hvor man vurderer 

nærmere inndekningen og konsekvenser for befolkningen. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sum utgifter  653 653 653 653 2 614 

Sum inntekter  -653 -653 -653 -653 -2 614 

SUM NETTO TILTAK  0 0 0 0 0 
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- 

Tiltak 054: 100% 1 år prosjektstilling innen planavdeling 

Beskrivelse Vi har mange eldre reguleringsplaner med kart og bestemmelser som trenger revisjon for å 

sikre en smidig byggesaksbehandling. Det er ikke kapasitet innenfor dagens ressurser for 

planlegging å både ta nye planer som kommer inn og revidere alle de eldre planene. 

Det foreslås opprettet ei prosjektstilling innen planlegging for å jobbe dedikert med dette i ett år. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  594 0 0 0 594 

- 

Brann og redning  

Rammeområde : Brann og redning 

Tiltak 023: Brannbekledning 

Beskrivelse Redningshjelmer og brannbekledning, jakker sko bukser slites hvert år. Skifte ut 2 sett bukser 

og jakker i 2021 og 2 sett i 2022. 

Hvis man ikke skulle få ekstreme hendelser som storbrannen på Moan må det skiftes 2 sett 

sekvensen for å skifte ut nye to sett i 2025 og 2026. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  30 30 0 0 60 

- 

Næringsarbeide  

Rammeområde : Næringsarbeide 

Tiltak 090: Vakanse næringssjefstilling 12 mnd 

Beskrivelse Stilling som næringssjef foreslått holdt vakant 12 mnd inntil nærmere gjennomgang av 

organisering rundt næringsarbeidet. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -844 0 0 0 -844 

- 

Fellesutgifter sentraladm  

Rammeområde : Fellesutgifter sentraladm 

Tiltak 110: Driftstilskudd bygdekino 

Beskrivelse I henhold til vedtak i KST 28.10.20 sak 106/20 om tildeling av driftsstøtte til Sagelvvatn 

bygdehus for å sikre bygdekino 2021 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  10 0 0 0 10 

- 

Tiltak 111: Driftstilskudd Sætersletta 

Beskrivelse Viser til vedtak i formannskapet 14.10.20 sak 151/20 om innarbeides av kr 5000 i årlig tilskudd i 

økonomiplanperioden 2021-2014 til vedlikehold av Sætersletta -  et området som er regulert til 

Allmennyttig formål, plan ID 154. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  5 5 5 5 20 
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- 

Tiltak 112: Driftstilskudd Sørkjosleira fugletittertårn 

Beskrivelse Kommunestyret 05.06.19 sak 50/19 at det skal innarbeides kr 15000 i driftstilskudd til grunneier 

vedrørende Sørkjosleira fugletittertårn. Forutsettingen er her at driften av tåret er kommet i 

gang. Nå er ikke tåret kommet i gang, men veien over grunneier eiendom er utført. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  15 15 15 15 60 

- 

Tiltak 001: Frikjøp hovedvernombud 10% still. 

Beskrivelse Arbeidsmiljøloven omtaler plikten til å velge verneombud og at i virksomheter med mer enn ett 

verneombud skal det også velges hovedverneombud. Hovedverneombudet har ansvar for å 

samordne verneombudets virksomhet. 

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud får nødvendig tid til å utføre vernearbeidet på en 

forsvarlig måte. 

 

Arbeidsgiver har ikke satt begrensninger i forhold til tidsbruk for hovedverneombud, men ser at 

det kan være utfordrende å samkjøre vernearbeidet med den ordinære stillingsfunksjonen valgt 

hovedverneombud måtte inneha. Det synes hensiktsmessig at hovedverneombudet kan ha 

definert tidsramme til vernearbeid og til å samordne verneombudene, for å nå rådmannens 

målsetting.  

 

I tillegg til arbeidsgivers behov for samhandling med hovedverneombud, vil fast avsatt tid gjøre 

vernetjenesten mere tilgjengelig for de ansatte.  Ordningen med frikjøp/ kjøp av definert 

arbeidstid for hovedverneombud ble første gang praktisert og vedtatt av AMU i 2011 og 

videreført i 2012, 2013 og 2014. Ordningen med fast tildelt tidsramme for hovedverneombud 

gjelder en videreføring av denne ordningen. 

 

Vedtak fra AMU 09.09.20 

1. Hovedverneombudets ramme for tidsbruk settes tilsvarende 10 % stilling. HVO disponerer 

selv denne tiden og setter opp møtetid som passer med ordiner stilling.  

2. Frikjøpt dag er til hovedverneombudets disposisjon, men samarbeid med arbeidsgiver, 

bedriftshelsetjenesten og øvrige verneombud må prioriteres.  

3. Frikjøpt dag avtales med nærmeste leder og planlegges for minst ett halvt år av gangen 

4. Finansiering av tidsbruk : Rådmannens ramme 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  60 60 60 60 239 

- 

Tiltak 071: Juridisk bistand 

Beskrivelse I basisbudsjettene ligger det bare er det kun budsjettert med juridisk bistand på barnevern (kr 

343 000) og et mindre beløp (kr 5 000)  på plan og forvanling. 

Erfaringsmessig dukker det opp saker hvor det er behov for bistand på ulike områder, f.eks 

personalsaker, tvistesaker innenfor innkjøp mv. Kr 100 000 vil ikke kunne dekke opp for tyngre 

enkeltsaker, men vil kunne dekke opp for  mindre enkeltsaker. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  100 100 100 100 400 
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- 

Tiltak 089: Omplasseringer- pott 

Beskrivelse Det følger av Aml bestemmelser § 4-6 at arbeidsgiver har plikt til å tilrettelegge for 

arbeidstakere med redusert arbeidsevne. Denne loven bidrar også til å oppfylle formålet om et 

inkluderende arbeidsliv. 

Arbeidsgivers plikt omfatter så langt det er mulig. Bedriftens størrelse og omfang vil være 

avgjørende for om plikten er oppfylt. Innenfor kommunen vil det være flere tilretteleggings 

muligheter som ikke benyttes i dag. Flytting av ansatte mellom enhetene foretas i liten grad, og 

en av grunnene til dette er mangel på lønnsmidler for en ansatt som kommer på topp. For å 

eliminere dette hinderet ønskes det opprettet en lønnspott hos rådmann for å finansiere 

tilrettelegging/arbeidsutprøving mellom enhetene. Det ansatt at ordningen vil kunne få ansatte 

tidligere tilbake i arbeid i sykemeldingsperioden, og avklaring av arbeidsevne.   

 

Lønnspotten vil omfatte 10 % av den ansattes lønn. Resterende vil være dekket av NAV når 

den ansatte er sykemeldt. I første omgang vil det være mulig å plassere 5 ansatte på denne 

ordningen. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  225 0 0 0 225 

- 

Tiltak 100: Panikkbeslag og nytt låssystem Malangen kirke og Balsfjord kirke 

Beskrivelse Søknad fra kirkeverge. 

Riksantikvaren godkjente 27.11.2019 vår søknad om å utbedre hoveddører i Malangen kirke og 

Balsfjord kirke, etter pålegg fra Tromsø Brann og Redning.  

Vi har mottatt et foreløpig tilbud som vil ligge innfor rammen av kr 50 000.-  

Etter råd fra Tromsø Brann og Redning vil dette arbeidet gjøres vår/forsommer 2021.  

Informasjon fra økonomirådgiver. 

Kirken ble bevilget kr 45 000 til dette formålet i 2018 som ble benyttet til annet påkrev 

vedlikehold av kirkene. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  50 0 0 0 50 

- 

Tiltak 104: Tilskudd til 1. gangs etablering 

Beskrivelse Kommunestyret vedtok i forbindelse med årsbudsjettet for 2020 at det skulle avsettes kr 500 

000 til tilskudd til 1. gangs etablering. 

Bevilgningen var gitt som en gangs bevilgning og må derfor fremmes på nytt dersom dette skal 

videreføres. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  500 0 0 0 500 

- 

Tiltak 056: Tilskuddsportalen 

Beskrivelse Tilskuddsportalen er en portal som gir oversikt over de aller fleste relevante tilskuddsordninger 

for kommuner og frivillige organisasjoner. Portalen oppdateres løpende, og er tilrettelagt for 

avgrensede søk på særskilte områder, fagfelt, geografi, og dekker både offentlige og private 

tilskuddsordninger. Konseptet er at kommuner abonnerer, og gir frivillige organisasjoner 
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mulighet til å bruke tjenesten.  

Et abonnement vil koste kr 36 000 pr år. 

Første år vil det være oppstartskostnad på omlag kr 22 000 (installasjon/oppstartskurs) 

Det er mulighet å begrense abonnement til enten å gjelde kommunal ansatte ELLER frivillige 

lag/foreninger. Et slikt begrenset abonnement vil koste kr 24 000 pr år. Av de omlag 130 

kommuner som abonnerer har de de aller fleste fullt abonnement. 

For mer informasjon vises det til nettstedet tilskuddsportalen.no 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  58 36 36 36 166 

- 

Tiltak 101: Vedlikehold, Storbukt kirkestue 

Beskrivelse Storbukt kirkestue meldte inn et sterkt behov av noen nye vinduer, samt nye takrenner og 

nedløpsrør, samt maling.  I svar fra Byggforvaltning, vei og havn, kommune  skulle dette bli tatt 

med i deres forslag rundt budsjett. I kontakt med foreningen rundt huset i Storbukt ga vi i 

kirkelig fellesråd grønt lys til å skifte vinduer og takrenner/nedløpsrør. Vi har betalt og ønsker å 

søke om dekning av dette arbeidet som ble en utgift på kr. 46 545.- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  47 0 0 0 47 

- 

Veg  

Rammeområde : Veg 

Tiltak 059: Rekkverk 

Beskrivelse oppretting av rekkverk alle kommunale veier 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sum utgifter  250 250 250 250 1 000 

Sum inntekter  -50 -50 -50 -50 -200 

SUM NETTO TILTAK  200 200 200 200 800 

- 

Tiltak 108: Vedlikehold deler av Hølveien 

Beskrivelse Utskifting av masser og reasfaltering av to partier i Hølveien, - i bakken ved Lunde og ved 

Hjalmar Hilmarsen. Her er det snakk om korte partier maks 50 meter. 

Utbedringene ønskes for at asfalten er helt ødelagt og det er leir i grunnen. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sum utgifter  1 000 0 0 0 1 000 

Sum inntekter  -200 0 0 0 -200 

SUM NETTO TILTAK  800 0 0 0 800 

- 

Tiltak 109: Vedlikehold deler av Storbuktveien 

Beskrivelse Storbuktveien ved bygdehus ca.50 meter. 

Utskifting av masser og reasfaltering  

Utbedringene ønskes for at asfalten er helt ødelagt og det er leir i grunnen. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sum utgifter  1 250 0 0 0 1 250 
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Sum inntekter  -250 0 0 0 -250 

SUM NETTO TILTAK  1 000 0 0 0 1 000 

- 

Tiltak 099: Vedlikehold veger i boligfelter på Storsteinnes 

Beskrivelse Utskifting av masser i veibane og asfaltering 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sum utgifter  1 875 0 0 0 1 875 

Sum inntekter  -375 0 0 0 -375 

SUM NETTO TILTAK  1 500 0 0 0 1 500 

- 

Laksvatn Oppvekstsenter  

Rammeområde : Laksvatn Oppvekstsenter 

Tiltak 096: Assistent ( midlertidig)  Laksvatn barnehage 

Beskrivelse Som følge av enkeltvedtak i barnehageloven § 19g) er det behov for 100% assistent vår-21. 

For barnehageåret 21/22 antar man at 50% assistent vil være gjeldende. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  333 124 0 0 457 

- 

Tiltak 039: Inventar klasserom 

Beskrivelse I de siste tiåret er det kun et klasserom som er blitt fornyet med nye pulter og stoler. Vi har et 

stort behov for å fornye klasseromsmøbler generelt. Vi tenker å fornye et klasserom pr. år med 

nye elevpulter, stoler og reoler og lærerbord. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  60 65 70 0 195 

- 

Tiltak 024: Oppgradering av uteområder/leker 

Beskrivelse Behov for oppgradering av utearealet- innkjøp av lekeutstyr. Vi ønsker en befaring bygg for å 

legge en plan for uteområdet. Arealene er ikke gjort noe nevneverdig med på svært mange år 

og trenger sårt en oppgradering. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  150 100 70 0 320 

- 

Tiltak 106: 50% barnehagelærer Laksvatn barnehage i bemanningsnorm 

Beskrivelse 50 % stilling barnehagelærer i forhold til bemanningsnorm for barnehager 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  297 297 297 297 1 188 
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- 

Sand skole  

Rammeområde : Sand skole 

Tiltak 014: Aktivitetstiltak og falldemping rundt lekeapparater samt utbedring av uteområdet- Sans skole 

Beskrivelse Sand skole har benyttet egne fondsmidler til innkjøp av lekeapparater i 2015(57.000). Dette er 

en begynnelse, men området trenger ytterligere oppgradering og beplanting. Vi ser at vi også 

trenger noe falldemping for å sikre elevene i lek og friminutt. Økt aktivitet gir mindre risiko for 

mobbing og plaging, og større trivsel. Falldemping vil kunne gjenbrukes ved evt nytt skolebygg. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  50 20 0 0 70 

- 

Tiltak 016: SFO Malangen skolekrets 

Beskrivelse Oppstart av SFO-tilbud på både Sand og Meistervik. Det må ansettes morgen og 

ettermiddagsvakter begge steder, samt en hel dag onsdager. Det er lovpålagt at det skal være 

20% adm ved SFO tilbud. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  437 437 437 437 1 749 

- 

Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl.  

Rammeområde : Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl. 

Tiltak 072: Funksjonstillegg kontaktlærer økning i sats Balsfjord skolen 

Beskrivelse Tiltak er et felles tiltak innmeldt av skolenettverket.  

Kontaktlærernes ansvar og tidsbruk til oppfølging av klassen og enkeltelever er tids- og 

ressurskrevende. En oppgave det er viktig å verdsette. Derfor ønsker vi å heve 

kontaktlærertillegget fra 12.000 til 20.000 pr kontaktlærer. 

Storsteinnes 20 kontaktlærere, Nordkjosbotn  9 kontaktlærere 

Laksvatn 4 kontaktlærere, Sand 8 kontaktlærere 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  373 373 373 373 1 491 

- 

Tiltak 070: Funksjonstillegg kontaktlærer økt sats med kr 4000 i Balsfjord skolen 

Beskrivelse Tiltaket er et alternativ til tiltak meldt inn fra skolenettverket 

Kontaktlærernes ansvar og tidsbruk til oppfølging av klassen og enkeltelever er tids- og 

ressurskrevende. En oppgave det er viktig å verdsette. Derfor ønsker vi å heve 

kontaktlærertillegget fra 12.000 til 16.000 pr kontaktlærer. 

Storsteinnes 20 kontaktlærere, Nordkjosbotn  9 kontaktlærere 

Laksvatn 4 kontaktlærere, Sand 8 kontaktlærere 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  186 186 186 186 745 

- 

Tiltak 017: Leirskole 2021 

Beskrivelse Som følge av endring i opplæringsloven §13-7b skal kommunen sørge for å tilby 
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leirskoleopphold eller annen skoletur med minst tre sammenhengende overnattinger. 

Nærmeste leirskole tar kr 2595 pr elev. Kjøring og ekstra utgifter til lærer i jmf SGS 1010 

kommer i tillegg. 1:1 elever krever ekstra voksne. 

 

Oversikt deltakelse i år 2021: 

Sand 17 elever + kr 16432 i reise +  kr  13200 ekstra utg. lærer = 75721 

Storsteinnes 0  

Nordkjosbotn skole 19 elever + reise kr 12324 + kr 13200 ekstra utg. lærer =76803 

Laksvatn skole 0 

 

Åe 2022-2024 er beregnet etter dagens kjente situasjon 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  152 297 233 259 942 

- 

Tiltak 107: Oppheve gratis SFO til 1.trinn fom skoleåret 21/22 

Beskrivelse Oppheving av vedtaket om gratis SFO til 1.trinn vil ut i fra dagens antall barn i SFO utgjøre en 

merinntekt på kr 87186 pr mnd=kr 871860 pr år  

Det er november-20 er det 44 elever i 1. trinn, utgjør 53% av sfo barn. Oppheves vedtaket om 

gratis SFO til 1. trinn  kan det forventes at antallet når ned fra 44 til 30 elever. En nedgang på 

31%. Forventet merinntekt vil da være 69% utav 871860= 601853. Det må forventes at flere vil 

komme inn under regelverket at ingen skal betale mer enn 6% av inntekten for en 100% plass 

og flere vil få søskenmoderasjon. Hensyntatt dette kan forventet merinntekt utgjøre kr 400000 

på årsbasis. Høst effekt 4,5 mnd 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -180 -400 -400 -400 -1 380 

- 

Tiltak 098: Oppheve gratis SFO til 1.trinn fra 01.01.21 

Beskrivelse Oppheving av vedtaket om gratis SFO til 1.trinn vil ut i fra dagens antall barn i SFO utgjøre en 

merinntekt på kr 87186 pr mnd=kr 871860 pr år  

Det er november-20 er det 44 elever i 1. trinn, utgjør 53% av sfo barn. Oppheves vedtaket om 

gratis SFO til 1. trinn  kan det forventes at antallet når ned fra 44 til 30 elever. En nedgang på 

31%. Forventet merinntekt vil da være 69% utav 871860= 601853. Det må forventes at flere vil 

komme inn under regelverket at ingen skal betale mer enn 6% av inntekten for en 100% plass 

og flere vil få søskenmoderasjon. Hensyntatt dette kan forventet merinntekt utgjøre kr 400000 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -400 -400 -400 -400 -1 600 
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- 

Nordkjosbotn barnehage  

Rammeområde : Nordkjosbotn barnehage 

Tiltak 034: Drift av bredbånd 

Beskrivelse Det ble bevilget penger til å legge bredbånd til enheten, men det er ikke tatt høyde for driften av 

bredbånd. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  36 36 36 36 144 

- 

Tiltak 028: Lek og syselsettingsmateriell Nordkjosbotn barnehage - varig 

Beskrivelse I forbindelse med at barnehagen skal renoveres og bygges ut er det stort behov for opprusting 

av lekematerialer både ute og inne. Det som er nå er gammelt og reparert flere ganger, slik at 

det ikke kan restaureres mer. 

De er behov for å øke denne posten i årene fremover da det ikke er mulig å opprettholde lek og 

sysselsettingsmateriell for ca. 50 barn, for kr. 11.000,- som enheten har i dag. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  35 35 35 35 140 

- 

Tiltak 092: Midlertidige økt overtidskostnader i renoveringsperioden Nordkjosbotn barnehage 

Beskrivelse Som følge av at barnehagen skal driftes i to lokasjoner vil det være behov for å avvikle 

avdelingsmøter på ettermiddagstid og innenfor ord. arbeidstid som i dag da det kun er en 

avdeling pr lokasjon og man kan ikke samkjøre avdelinger for å frigjøre tid til møte. 

Beregnet 1 møte pr mnd for alle fast ansatt i 10 mnd, varighet pr 2 timer pr møte 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  16 0 0 0 16 

- 

Tiltak 033: 13,25% økning renholdstilling - fast. 

Beskrivelse Ved renovering og utbygging av Nordkjosbotn barnehage vil man måtte øke renholdstillingen. 

Stillingen er i dag 47,75 og må økes med 13,25%.  

Tidligst oppstart 01.11.2021. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  10 58 58 58 185 

- 

Tiltak 048: 5% midlertidig økning renholdstilling - Nordkjosbotn barnehage 

Beskrivelse Foreløpig beregning av behov for økt renholdstilling i ombygging/ renoveringsperioden av 

Nordkjosbotn barnehage da renholder skal ivareta to bygg som ligger 11 km fra hverandre. 

Renholder har iflg lovverket krav på km T/R mellom byggene 

Beregnet for 10 mnd 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  39 0 0 0 39 
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- 

Malangen barnehage  

Rammeområde : Malangen barnehage 

Tiltak 008: Justering av feriestengt barnehage fra 4 til 3 uker 

Beskrivelse Barnehagen har tidligere år kunne holdt stengt i 4 uker på sommeren og behovet for ferievikar 

har derfor vært minimalt. Muligheten for å ha stengt i 4 sammenhengende uker viser seg å bli 

reduser i henhold til behovsprøving og det er nå mulig å holde stengt 3 uker.  Tidligere budsjett 

ikke tatt høyde for behov for ferievikarer utover 1 uke. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  109 109 109 109 438 

- 

Tiltak 007: Overbygg rullestolrampe 

Beskrivelse Enheten har en foresatt i rullestol og vinterstid så snør rullestolrampen ned og det hindrer 

adkomsten. Det er behov for et tak på ca 2x1,5 meter. Stipulert kostnad 50 000,- 

SUM NETTO TILTAK  0 0 0 0 0 

- 

Tiltak 057: 100% ny assistentstilling Malangen barnehage 

Beskrivelse Malangen barnehage har 3 nye søkere , barn født i 2020, med ønske om oppstart i januar (2 

barn) og april. Det er ikke ledig kapasitet å ta inn disse barna med dagens bemanning. Barna 

er ikke søkt inn innenfor hovedopptaket og har ikke rett til plass ihht barnehageloven og 

kommunens vedtekter . Dersom barna skal tildeles plass kreves økt bemanning (ihht 

bemanningsnormen) og det må tilføres 100% assistent  stilling fra januar 2021 ut 

barnehageåret 2020/2021.  Hovedopptak for barnehageåret 2021/2022  vil vise om det er 

behov for videre økt bemanning. Dersom ja bemanningen ukes i 1.tertailrapport 2022. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  305 0 0 0 305 

- 

Moan barnehage 

Rammeområde : Moan barnehage 

Tiltak 019: Bod til oppbevaring av sesong leker 

Beskrivelse bhg har ikke plass i egen utebod for å lagre leker som for eksempel sykler, akebrett og 

lignende. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  50 0 0 0 50 

- 

Tiltak 018: Brøyte/snømåking 2020 

Beskrivelse da det er mye snø, snør gjerdene ned. det medfører at om ikke det måkes rundt gjærdenen 

kan barna gå over gjerdet og ut på vei og lignende. det må måkes frem porter, vinduer og 

andre steder i bhg.. ca pris pr gang vil være 4000 kr 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  70 70 70 70 280 
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- 

Tiltak 020: Sovekrybber 

Beskrivelse ha sovekrybber til alle barn. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  60 0 0 0 60 

- 

Tiltak 022: Strøm gapahuk 

Beskrivelse slik at vi kan bruke gapahuken hele året, også i mørketiden til aktiviteter, spising, samlinger og 

lignende.har ikke noe pris på dette pr dags dato 

SUM NETTO TILTAK  0 0 0 0 0 

- 

Tiltak 103: Vakanse 100% assistent Moan barnehage 7,5 mnd 

Beskrivelse Ut fra dagens barnetall har Moan barnehage vakanse i 100% assistent fram til nytt 

barnehageår. 

Tiltaket er ikke foreslått lagt inn i økonomiplan fordi det i sluttfasen av budsjettarbeidet ble klart 

at det var søkere som innebar at vakansen ikke kan realiseres. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -276 0 0 0 -276 

- 

Fellesutgifter barnehager  

Rammeområde : Fellesutgifter barnehager 

Tiltak 095: Økning til nasjonal barnehagesats 

Beskrivelse Den nasjonale sats er i statsbudsjett foreslått øket med 3,0%. Økning av barnehagesats til 

nasjonal sats kr 3230 som gjelder for en 100% plass.  

Økningen i inntekten er beregnet etter grunnlag antall barn pr november 2020. Reduksjon 6% 

regel, gratis kjernetid og søskenmoderasjon justert som følge økning til makspris. Økningen er 

beregnet ut i fra at dagen pris er kommunal deflator justert med 2,7%. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -289 -289 -289 -289 -1 155 

- 

 
Omsorgstjen Malangen  

Rammeområde : Omsorgstjen Malangen 

Tiltak 094: Ekstrabemanning ved økt pleietyngde Malangstun 

Beskrivelse Periodevis er det behov for ekstra bemanning, f.eks ved uto, terminalomsorg, særskilte 

prosedyrer, kompleksitet i helsetilstander mv. 

Tiltaket var opprinnelig på kr 1,8 mill, da ut fra dagens og fjorårets regnskapstall. 

Etter vurdering og mål om å få ned overtidsbruk og vikarbyrå er det i rådmannens forslag lagt 

inn budsjettstyrking på kr 0,6 mill. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  626 626 626 626 2 504 

- 
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Tiltak 013: 100% off. godkjent sykepleier 

Beskrivelse Eldresentret trenger ny sykepleierstilling for å få dekket sykepleierfaglig bemanning. På denne 

avd, er det ikke sykepleier.  Eldresentret har fått tyngre beboere og trenger forsvarlig pleie. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  630 630 630 630 2 519 

- 

Tiltak 026: 50 % helsefagarbeider 

Beskrivelse stort behov for å få dekket helg og ukedager med ekstra bemanning på eldresentret.. Trenger 

50% helsefagarbeider på avdelingen. Eldresentret har fått tyngre brukere som krever stell og 

pleie. Dette var tidligere et eldresenter som nå er en sykehjems avdeling. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  238 238 238 238 951 

- 

Tiltak 025: 50% helsefagarbeider 

Beskrivelse p..g.a. stor  arbeidsmengde i hjemmetjenesten er det behov for en 50% helsefagarbeider 

stilling i hjemmetjenesten. vi har store utfordringer som krever faglig kompetanse. 

Hjemmetjenesten har nye yngre brukergrupper i tjenesten. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  238 238 238 238 951 

- 

Balsfjord bo- og servicesenter  

Rammeområde : Balsfjord bo- og servicesenter 

Tiltak 074: Bonus/avlønning arbeide økte antall timer helg ved BBS 

Beskrivelse Arbeid med kartlegging heltid og uønsket deltid er utført, og rapporten er under ferdigstilling. 

Det er et høyt antall vakante småe helgestillinger, fra 13 - 28 %.  For å øke motivasjon  for å 

arbeide langvakter og /eller flere helger foreslås et beløp på kr 300 000 til dekning til  

motivasjon/bonus for arbeid i helger. Det legges frem egen sak/rapport til Kommunestyret fro 

status og tiltak Dette ses i sammenheng med stort overforbruk på overtid BBS, og vil redusere 

merforbruket på overtid. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  356 356 356 356 1 426 

- 

Tiltak 031: Ekstrabemanning ved økt pleietyngde 

Beskrivelse Periodevis er det behov for ekstra bemanning, f.eks ved uro, terminalomsorg, særskilte 

prosedyrer, kompleksitet i helsetilstander mv.  

Må også sees i sammenheng med utskrivningsklare pasienter fra UNN. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  1 238 1 238 1 238 1 238 4 954 

- 

Tiltak 058: Leasing bil m/ driftskostnader brukes av kreft sykepleier 

Beskrivelse Behov for egen leasingbil til kreftsykepleier 8 er pt 2 X 50 %), som arbeider ambulant til 

innbyggere i kommunen. Stillingen/e dekker hele kommunen. Det er meget utfordrende å dele 

annen leiebil med andre hjemmetjenester/enheter for å følge opp pasienter i kommunen . 
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- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  83 83 83 83 332 

- 

Tiltak 064: Nødvendig medisinsk utstyr 

Beskrivelse Nødvendig medisinsk utstyr i pasientbehandlingen, til dels diagnoseavhengig. 

Smertepumper, blærescanner og spesialseng  total sum 200 000 for 2021.  

Forutsatt 2 stk smertepumper til kr 15.000 pr stk/innbytte, 1 stk blærescanner til kr 70.000, og 

en spesialseng til kr 50 000 (som kan senkes til gulvnivå) og 3 stk spesialmadrass til kr 50000, i 

sum kr 200.000. For årene fra 2022 foreslås et beløp på kr 100.000 til spesialutstyr. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  200 100 100 100 500 

- 

Tiltak 030: Visittdager korttidsavdeling- fra 2 til 3 dager 

Beskrivelse Legene har kommet til at det ikke er mulig å ta visitter på korttidsavdeling på 2 dager. 

Må sees i sammenheng med at pasientene over tid er blitt tyngre. 

Det er derfor innført 3 visittdager pr uke. 

Dette innebærer 20% sykepleierressurs som bindes opp til ekstra visittdag. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  120 120 120 120 480 

- 

Hj tjen Nordkjosb og Laksvatn  

Rammeområde : Hj tjen Nordkjosb og Laksvatn 

Tiltak 073: 100% still personlig assistent 

Beskrivelse I forhold til lovpålagte oppgaver må det opprettes 100% personlig assistent stilling til helsehjelp 

og praktisk bistand. Her kan det bli behov for økte ressurser senere. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  511 0 0 0 511 

- 

Tiltak 015: 198 % stilling -Nattjeneste hjermmetjenesten østsiden 

Beskrivelse Økende behov for helsehjelp, trygghet og sikkerhet også på natten i hjemmetjenesten og 

Laksvatn eldresenter. Ved mulighet for bistand i hjemmet på natt, vil flere personer klare seg i 

hjemmemiljø der de bor. Dette vil være et godt tiltak, totalt sett i Balsfjord kommune fordi 

presset på sykehjemsplass vil minske. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  1 439 1 439 1 439 1 439 5 757 

- 

Rammeområde : Felles helse og omsorg 

Tiltak 005: Multidosepakking av legemidler 

Beskrivelse Multidose er et doseringstjeneste som erstatter manuell legging i dosett. De gir bedre 

pasientsikkerhet og er en kvalitetssikring som er innført i store deler av landet. 

Sykepleierressurser vil frigjøres til pasientrettede oppgaver. 

Ved innføring vil det første året være redusert kostnad pga refusjon fra NAV. 

SUM NETTO TILTAK  378 441 441 441 1 701 
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- 

NAV Sosial iks  

Rammeområde : NAV Sosial iks 

Tiltak 010: 20 % økt stilling gjeldsrådgiver 

Beskrivelse Balsfjord kommune har en 50 % stillingshjemmel for gjeldsrådgivning til kommunens 

innbyggere. En generell trend i samfunnet både før og etter Korona-krisen, har ført til at flere 

har, og vil ha behov for tjenesten gjeldsrådgivning hos NAV. For å imøtekomme dagens, og 

framtidas behov, ser vi det som nødvendig å øke stillingshjemmelen for gjeldsrådgivning fra 50 

% til 70 % stilling. Dagens stillingshjemmel er presset mtp saksmengde, tempo og kompleksitet 

i opptak av forbruksgjeld. NAV ser behov for å jobbe både mer forebyggende med økonomisk 

rådgivning, og det er behov for økt kapasitet for å kunne håndtere en generelt økende 

portefølje med gjeldssaker. Det forventes også at flere vil ta opp forbruksgjeld som følge av 

lavere inntekt pga korona-krisen.  

 

Kommunen har etter sosialtjenestelovens §17 et særlig ansvar for økonomisk rådgivning til 

innbyggere som har behov for det. Økonomisk rådgivning er sentral i kommunens 

veiledningsplikt. Økonomiske problemer har stor innvirkning på hele livssituasjonen, og det er 

viktig at de som trenger det får tilbud om økonomisk rådgivning så tidlig som mulig. 

Rådgivertjenesten skal også søke å forebygge at økonomiske problemer oppstår. 

  

Det forutsettes at tiltaket vedtas i begge kommuner. Storfjords andel utgjør 32,3 %. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sum utgifter  120 120 120 120 480 

Sum inntekter  -39 -39 -39 -39 -156 

SUM NETTO TILTAK  81 81 81 81 324 

- 

Tiltak 004: 50 % familieveileder 

Beskrivelse Viser til plan for å forebygge barnefattigdom i Storfjord kommune 2021-2024 (til politisk 

behandling). Oppstart av arbeid med en egen handlingsplan i Balsfjord kommune vurderes 

høst 2020. Målet med et slikt planarbeid er:  

1.Utarbeide tiltak som bedrer situasjonen for lavinntektsfamilier, for å kompensere for de 

belastninger og hindringer som de opplever i hverdagen. 

2. Å forebygge barnefattigdom gjennom tiltak som sikrer alle barn (og unge) et best mulig 

utgangspunkt for deltakelse i arbeidslivet. 

 

Familieveileder har vært et flerårig kommunalt prosjekt i NAV for å forebygge og redusere 

barnefattigdom og fremme sosial inkludering. Tjenesten fattes vedtak på, og gis etter § 17 

Opplysning, råd og veiledning i lov om sosiale tjenester i NAV. Tjenesten ivaretar de 

vanskeligst stilte i samfunnet, og er et sikkerhetsnett for familier som ikke får tilbud gjennom 

andre ordninger, med spesielt vekt på utsatte barn og unges behov.  

 

Familieveileder som prosjekt har tilskudd ut 2020. Fra 2021 anbefales stillingen som en fast, og 

felles tjeneste for Balsfjord og Storfjord kommune.  

 

Tiltaket var opprinnelig foreslått med 100% stilling, Etter vurdering i styret for det 
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interkommunale samarbeidet, og vurdert opp mot kommunenes øk.utfordringer, er tiltaket 

nedjustert til 50% stilling. 

Tiltaket forutsettes vedtatt i både Balsfjord og Storfjord.  

Storfjords andel utgjør 32,3 % av utgifter til stillingen. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sum utgifter  315 315 315 315 1 259 

Sum inntekter  -102 -102 -102 -102 -408 

SUM NETTO TILTAK  213 213 213 213 851 

- 

Tiltak 003: 50 % integreringsveileder 

Beskrivelse Integreringsveileder i NAV er et kostnadsbesparende tiltak for å øke sysselsettinga blant 

bosatte flyktninger i Balsfjord kommune. Tiltaket har i perioden 2017-2019 bidratt til å styrke 

arbeidsrettingen av kommunens introduksjonsprogram, slik at flere har kunnet komme i arbeid 

og bli selvforsørget. Tjenesten består av en tettere og mer spesialisert arbeidsrettet oppfølging 

av bosatte flyktninger med behov for NAV-tjenester. Eksempel på slike tjenester er bruk av 

arbeidsmarkedstiltak (lønnstilskudd, mentor på arbeidsplassen og arbeidstrening m.m.), 

økonomisk rådgivning og det kommunale kvalifiseringsprogrammet. Stillingen foreslås nå som 

en fast stilling, etter 3 år som midlertidig stilling, og foreslås vurdert dekket av 

integreringstilskuddet. Tidlig arbeidsrettet oppfølging fra NAV har vist seg å være et riktig og 

treffsikkert tiltak for å styrke kommunens integreringsarbeid. En minimums størrelse på stillinga 

er 50 % stilling. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sum utgifter  315 315 315 315 1 260 

Sted Ansvar: Flyktningefond (9205) 

Sum inntekter  -315 -315 -315 -315 -1 260 

SUM NETTO TILTAK  0 0 0 0 0 

- 

Helse og familieenhet  

Rammeområde : Helse og familieenhet 

Tiltak 042: opplæring vold og trusler for ansatte legetjenesten- HMS v1 

Beskrivelse HMS arbeid- og lukking av avvik ifb opplæring vold og trusler, omfatter 13 leger og 8 

helsesekretærer (inkl vikarer), kursavgift og lønn, med opplæring og gjenoppfrisking 

påfølgende år.  Avklare om dette kan tas innen ramme for avtale med Inveni. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  22 22 22 22 88 

- 

Tiltak 047: Spesialisering kommunepsykolog 

Beskrivelse Spesialisering som kommunepsykolog for tilsatt kommunepsykolog. Beregnet utdanningstid 

over enn 4-5.  Anslått pris for obligatorisk kurs/samlinger og reise/opphold er totalt ca kr 

200.000,- 

Tiltaket sikrer stabilitet i vår kommune for lovpålagt tjeneste. Bindingstid 2 år vil påkreves. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  50 50 50 50 200 
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- 

Tiltak 065: Ungdomstiltak   Bo- og oppfølging 

Beskrivelse Rettighet etter helse og omsorgstjenesterloven (tidligere barnevernssak/Buf-etat). 

Gjelder samme sak som kom som kostnad på ramme 59 i regnskap 2019 (se årsmelding) og 

ivaretatt i budsjett 2020, jfr 1.tertialrapport. 

Legger til grunn 1 100% stilling miljøterapeut m/tillegg samt kjøp av avlastning og omsorgslønn, 

i sum kr 2,2 mill. 

Forutsettes refusjon tilskudd ressurskrevende tjenester på kr 0,6 mill. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sum utgifter  2 148 2 148 2 148 2 148 8 593 

Sum inntekter  -611 -611 -611 -611 -2 444 

SUM NETTO TILTAK  1 537 1 537 1 537 1 537 6 149 

- 

Tiltak 046: Utdanning helsesykepleiere 

Beskrivelse Pågår prosess i fht tilrettelagt utdanning for tilsatte sykepleiere, som er konstituert i 

helsesykepleierstillinger. 

3 sykepleiere. Kommunen mangler 3 helsesykepleiere med godkjent videreutdanning.  Med 

tilrettelagt  utdanning må kommunen påregne en kommunal egenandel pga ekstraordinær 

utdanning. Utdanning pågår over 2 år. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  70 140 70 0 280 

- 

Tiltak 044: Økning nasjonale satser - interkommunal legevakt 

Beskrivelse I henhold til legeavtale SFS2305 (KS) - er det nasjonalt endret satser for interkommunal 

legevakt, satsene er vesentlig endret, noe som gir en total merkostnad på  1 278 030, hvor 

Storfjord må refundere en andel , noe som også må inngå i revidert avtale med Storfjord 

kommune. Storfjord kommune er kjent med beløpet fra møte 071020. Nettoutgift for Balsfjord 

er 940.000 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  940 940 940 940 3 761 

- 

Tiltak 093: 10 % lege for ekstra legetilsyn- Balsfjord bo- og servicesenter 

Beskrivelse 10 % legestilling for ekstra tilsyn av lege for pasienter ved BBS. Pasientsammensetning, 

helseutfordringer og nasjonal veileder viser at kommunen har lav ressurs for tilsyn i sykehjem. 

også omliggende kommuner har høyere kommunale stillinger for tilsyn i sykehjem . Ordninger 

har vært utprøvd midlertidig i 2020 med god erfaringer. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  89 89 89 89 355 

- 

Tiltak 040: 150 % sykepleier -  bemannet legevakt 2020 

Beskrivelse Behov bemanning for sykepleiere-helsepersonell for styrke faglig arbeid på legevakten.  

Omfatter faglige arbeidsoppgaver, og HMS med trygghet for ansatte og besøkende ifb vold og 

trusler, innbrudd(avvik arbeidstilsynet 2018). Grunnlag; økning  7 timer ettermiddag,  14  timer 
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på lørdag- søndag helg og helligdager. Kompetanse sykepleier ( 1,5 årsverk). Refusjon er 

beregnet ift dagens avtale med Storfjord kommune, økt refusjon forutsetter reforhandlet avtale 

med Storfjord kommune i forhold til drift av legevakt. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sum utgifter  1 244 1 244 1 244 1 244 4 976 

Sum inntekter  -326 -326 -326 -326 -1 305 

SUM NETTO TILTAK  918 918 918 918 3 671 

- 

Tiltak 043: 20 % økning jordmor 

Beskrivelse Stillingshjemmel økes pga 20% salg av tjeneste til Storfjord kommune, jmf K-styrevedtak 

september 2020. Tiltaket vil dekkes av overføring fra Storfjord kommune. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sum utgifter  146 146 146 146 585 

Sum inntekter  -146 -146 -146 -146 -585 

SUM NETTO TILTAK  0 0 0 0 0 

- 

Tiltak 045: 30,98 % BPA-ressurs (Brukerstyrt personlig assistent) 

Beskrivelse 2 brukere  har behov for økte ressurser tilsvarende totalt 11 timer pr uke ( 30,98).  

Der er ikke budsjett for å øke innen rammen. Er nødvendige bistand personlig hjelp, , helse- og 

omsorgstjenesteloven , 3-2, punkt 6b/3- 8. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  148 148 148 148 591 

- 

Kultur og integreringsenhet  

Rammeområde : Kultur og integreringsenhet 

Tiltak 062: Skyssgodtgjørelse kulturskolen 

Beskrivelse Kulturskolen har fått ansatt nye lærere og det er høy kompetanse og bredde i kollegiet. Vi har 

hatt som mål at alle skolene skal få et så godt og likeverdig tilbud som mulig. Det får vi nå til 

ved at alle lærerne i dag underviser på sine kompetansefelt på flere eller alle skolene. Det å 

kunne gi et desentralisert og likeverdig tilbud medfører økte kostnader til skyss. Det er viktig for 

kulturskolen å kunne videreføre dette neste år. Konsekvensene ved å redusere på skyss vil 

være: 

- Noen skoler vil miste store deler av tilbudet sitt, særlig Laksvatn og Sand. 

- Det vil bli færre elever. 

- Kan måtte si opp lærere som igjen medfører at de flytter for å få en stillingsstørrelse de kan 

leve av og at vi mister viktig kompetanse. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  65 65 65 65 260 
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- 

Byggeforvaltning  

Rammeområde : Byggeforvaltning 

Tiltak 069: Akustisk balansering av klasserom Storsteinnes skole 

Beskrivelse Klasserom på småskolen (2. klasserommet skoleåret 19/20) trenger tiltak for støyreduksjon. Vi 

foreslår at det monteres akustikkplater (omlag 25 stk.) og lyddempende gardiner. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sted Ansvar: Storsteinnes skole (8203) 

SUM NETTO TILTAK  50 0 0 0 50 

- 

Tiltak 085: Arbeidsmiljøtiltak Roffaveien 18 - bolig for funksjonshemmede 

Beskrivelse Inneklima er i dag ikke etter gjeldende regler. Vi bryter arbeidsmiljøloven. Det er for varmt. 

Vifter kompenserer ikke for temperaturstigningen det blir når solen skinner. Det trengs vinduer 

som kan åpnes og ventiler i veggene 

Kostnaden skal nedjusteres nå snart vi vet garasje problem som er skilt ut i eget tiltak 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  230 0 0 0 230 

- 

Tiltak 083: Branndokumentasjon oppmåling & tegninger div bygg 

Beskrivelse Flere av kommunens bygg ( tjenestebygg) mangler godkjent branndokumentasjon. Etter pålegg 

fra Tromsø brann og redning må det derfor utarbeides brannkonsept for de byggene som 

mangler det. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  80 250 250 0 580 

- 

Tiltak 077: Flytte kabelkanaler på BBS. 

Beskrivelse Kabelkanaler BBS flyttes pga skader på installasjoner. Sengegavler ødelegger utstyr ved 

flytting. 

SUM NETTO TILTAK  550 0 0 0 550 

- 

Tiltak 102: Garasje Roffaveien 18 ( bolig for funksjonshemmede) 

Beskrivelse Åpning i garasje fører til at denne fylles med snø på vinteren. Beboerene er avhengig av 

rullestol og det fører til ekstra belasting for brukere og personalet slik forholdene er i dag. 

- 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  35 0 0 0 35 

- 

Tiltak 086: Generell oppgradering og arbeidsmiljøtiltak Rådhuset 

Beskrivelse Generelt vedlikehold, oppfriskning av vegg og gulvflater. 

 Utbedring av kjøkken på økonomi 

 Utbedring av utvendig solskjerming  
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 Utbedring av ytterdør (skyvedøren) 

 Ombygging av toalettene til å bli mer private 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  300 300 300 300 1 200 

- 

Tiltak 078: Gjerde vinterhage BBS 

Beskrivelse Gjerde rundt vinterhage. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  8 0 0 0 8 

- 

Tiltak 068: Kjøkken Malangen barnehage avd. Skrållan 

Beskrivelse Kjøkkenet er gammelt og dårlig, utgått på teknisk levetid. Må regnes som kondemnert. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  120 0 0 0 120 

- 

Tiltak 011: Maling skole 

Beskrivelse Hele bygningen trenger maling, samt arbeidskraft som kan gjøre dette. Kan være mulig å få 

lag/foreninger til å utføre arbeidet. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  140 0 0 0 140 

- 

Tiltak 084: Ombygging av garasje Kirkeveien 

Beskrivelse Erstatte enkeltportene som i dag er i garasjen med en dobbel. Bil til bruker som bor der i dag er 

for bred til at denne kommer seg inn og kan stå i garasjen. Vi får ikke utnyttet muligheten og 

det er svært uheldig den tid som går til at ansatte må koste/skrape av denne bilen. Bruker har 

1:1 bemanning og har en helse som tilsier at ansatte bør være til stede eller innenfor huset til 

enhver tid. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  65 0 0 0 65 

- 

Tiltak 082: Oppgradering av utleiebygg 

Beskrivelse Dagens utleieboliger er i en slik forfatning at det stadig blir vanskeligere å få disse utleid til en 

akseptabel pris. Kommunen taper derfor mye leieinntekter. Økning i husleie kan ikke forventes 

før 2022. Det kreves en betydelig investering i mange av utleiebyggene. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  500 500 500 500 2 000 

- 

Tiltak 088: Sentralt Driftskontroll Anlegg for kommunens bygg 

Beskrivelse Kommunen har i dag et SD-Anlegg som brukes til Storsteinnes skole. Det er ikke oppgradert 

siden 2014, og det trengs lisens på årlig oppgraderings- og supportavtale for å oppgradere og 

videreføre dette. I tillegg kan flere av kommunens bygg enkelt tas inn i samme anlegg for 

enklere energi- og vedlikeholdsoppfølging. 
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- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  105 95 95 80 375 

- 

Tiltak 076: Tilrettelegging barnehagedrift 

Beskrivelse Tilrettelegging for barnehagedrift 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  300 0 0 0 300 

- 

Tiltak 081: Utbedring skadet altan - Pettersborgveien 

Beskrivelse Altan må fjernes og remonteres, og vegg repareres etter at vinterens snøtyngde brøt ned 

altanen. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  65 0 0 0 65 

- 

Tiltak 080: Utbedring takkonstruksjon Kirkeveien bofellesskap 

Beskrivelse Utbedring av lekkasjer og takkonstruksjon over inngang. Is og lekkasjer på vinteren i 

inngangspartiet og bod. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  85 0 0 0 85 

- 

Tiltak 067: Uteområder Malangen barnehage avd. Skrållan 

Beskrivelse opparbeiding av uteområde. fjerning av stubber og busker, planering, skifting av sand 

lekeapparater og husker. asfalt fra parkeringsplass til inngang (en del overflatevann om våren). 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  50 50 0 0 100 

- 

Tiltak 087: Utskifting av belysning - BBS og helsesenter gammel del 

Beskrivelse En stor andel av belysningen er defekt, og mange rom er mørklagte. Det kreves en større 

investering for å skifte ut armaturer som er kostbare å vedlikeholde, med LED armaturer. 

Det er ikke sjekket med Enova om det finnes tilskudd til slikt formål, men det vil bli sjekket 

nærmere 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  200 200 200 200 800 

- 

Tiltak 079: Utskifting av dører og vindu Mellomveien 7/9 

Beskrivelse Bygget trenger totalrenovering, men akutt nye vinduer og dører. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  125 0 0 0 125 

- 

Tiltak 075: Utvendig vedlikehold Nordkjosbotn skole 

Beskrivelse Bygget trenger utvendig vedlikehold i form av blant annet maling. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 
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SUM NETTO TILTAK  60 0 0 0 60 

- 

Tiltak 105: Vedlikehold av stellerom for de døde 

Beskrivelse Det mangler benk for transport av båren. Rommet må fremstå som mer verdig sted for å ta 

avskjed med den døde. Det innbefatter bla maling 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  150 0 0 0 150 

- 

Tiltak 066: Vinduer Malangen barnehage avd. Skrållan 

Beskrivelse Vinduer er utgått på teknisk levetid, er trekkfulle og må skiftes 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  50 50 0 0 100 

- 

Rammeområde : Renter og avdrag 

Tiltak 032: Avdragsutsettelser 

Beskrivelse Det er i basisbudsjett budsjettert med avdrag på gamle lån ihht betalingsplanene på de enkelte 

lån, samt budsjettert med avdragsutgifter på tidligere vedtatte lån hvor låneopptaket er utsatt. 

 

Kommunen har etter kommuneloven anledning til å legge til grunn det såkalte 

minsteavdragsprinsippet. Etter dette skal lånegjeld være innfridd når einedelen er fullt 

avskrevet. Som følge av at kommunen tidligere tok lån med kortere nedbetalingstid enn 

avskrivningstidene og at det har vært tilfeller med ekstra nedbetaling på lån vil minsteavdraget 

være lavere enn avdrag etter betalingsplanene. Differansen er om lag kr x,x mill. I de seinere 

års økonomiplaner har budsjettene vært saldert ihht dette. Denne praksis er etter hvert blitt 

nokså vanlig selv om det spesielt i tider med lavt rentenivå er betenkelig. 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -3 000 -1 000 -1 000 -1 000 -6 000 

- 

Rammeområde : Årsoppgjørdisposisjoner 

Tiltak 113: Sluttsaldering avsetning/bruk fond 

Beskrivelse I rådmannens forslag salderes sli mot disp.fond: 

År 2021: 0 

År 2022: bruker kr 920.000 av disp.fond 

År 2023: bruker kr 690.000 av disp.fond 

År 2024: avsetter kr 360.000 til disp.fond 

- - 

2021 2022 2023 2024 Totalt 

Sum utgifter  0 0 0 360 360 

Sum inntekter  0 -920 -690 0 -1 610 

SUM NETTO TILTAK  0 -920 -690 360 -1 250 

- 

 


