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Om rapporten 
Rapporten gir en nærmere beskrivelse av alle driftstiltak som fremkommer i kapittel 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 

Tiltak 023: Valg 2023 og 2025 

Beskrivelse Kommunevalg 2023 og Stortingsvalg 2025.   

Budsjett er lagd med utgangspunkt i regnskap to siste valg (kommunevalg 2019 og 

stortingsvalg 2021). 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  337 202 0 337 202 0 674 404 

 

Personalenhet 

Tiltak 043: Digipro helse 

Beskrivelse Nytt ikt system for helse som heter Digipro. Dette er et program som ivaretar 

interkontrollsfunksjoner. kostanden for anskaffelsen i 2023 kr 178000,- går på investering, 

slik at driftskostnader i 2023 er kr 0,-. 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  0 168 000 168 000 168 000 504 000 

- 

Tiltak 091: Nærværs- og sykefraværsprosjekt 

Beskrivelse Vi ønsker å redusere sykefraværet ved å ha mer systematisk fokus på nærværs- og 

sykefraværsarbeid. Hensikten er å gi bedre service/kvalitet/stabilitet i tjenestene til 

innbyggerne, få bedre arbeidsmiljø og redusere kostnader. Erfaringer viser at økt fokus bidrar 

til at fraværet går ned. Ved å få midler til ca 50 % stilling som prosjektleder som kan drive 

prosjektet, der tidsrammen er et år - hele 2023. Ved å bare tenke at man skal redusere 

korttidsfraværet fra 2,8 til 1,4 % så vil man kunne ha en økonomisk gevinst på over 3 mill kr. 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  500 000 0 0 0 500 000 

- 

Tiltak 087: Ordning og avlevering av avsluttet arkivmateriale 

Beskrivelse Arkivprosjektet der man har gjennomgått og ordnet 140 av totalt 400 hyllemeter avsluttet 

arkivmateriale i hht forskrift. Vi har i prosjektperioden 2019 - mai 2022 brukt 1 mill kr der vi 

har leid inn ressurs til å gjøre dette. Arkiv Troms tilbyr kjøp av denne tjenesten der en erfaren 

arkivmedarbeider vil kunne gjøre 8-10 hyllemeter pr mnd for kr 72000,-. Dette vil utgjøre kr 

864000 pr år for ca 120 hyllemeter. Det gjenstår ca 260 hyllemeter arkivmateriale. 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  864 000 864 000 0 0 1 728 000 
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Plan og forvaltning 

Tiltak 098: Kjøp av tjenester- oppmåling 

Beskrivelse Balsfjord kommune har fra 2019 kjøpt tjeneste for oppmåling, for 2021 utgjorde dette kr 725 

000,-. Dette har vært finansiert av ledige lønnsmidler og sykelønnsrefusjoner, samt gebyrer i 

avdelingen. Det er i dag 50% ledig hjemmel som oppmåler. Det utgjør en lønnskostnad på kr 

300 000,- som er avsatt i budsjettet. Når denne stillingen er besatt kan kjøp av tjeneste 

halveres for 2023, og ytterligere tas ned i 2024. Oppmåling, for- og etterarbeid pågår i 8 mnd. 

Kundene pålegges gebyr ut fra selvkost. Dersom Balsfjord kommune skal kjøpe 

oppmålingstjenesten må det påregnes at gebyr øke kraftig i forhold til det som det blir hvis vi 

utfører tjenesten selv i henhold til hjemmel 

. 

Den ledige hjemmel på 50% oppmåling kombineres med ledig 50% eiendomsskatt, slik at en 

får utlyst en 100% stilling. 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  360 000 0 0 0 360 000 

- 

Tiltak 086: Planleggerkapasitet for å ivareta vedtatt planstrategi 

Beskrivelse I ksak 054/21 ble det bevilget kr 1,3 mill av disposisjonsfondet til et prosjekt over 2 år for å 

revidere eldre reguleringsplaner. Disse midlene brukes delvis i 2022, og delvis i 2023 (frem til 

sommeren).  

Det vil være behov for kapasitet fremover til å ivareta vedtatt planstrategi og andre 

planoppgaver fra fortrinnsvis interkommunalt plankontor. 

Det gjøres oppmerksom på at fast beløp til interkommunalt plankontor på kr 140 000 er 

innarbeidet i basisbudsjett ihht ksak 029/22, 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  350 000 500 000 500 000 500 000 1 850 000 

 
Brann og redning  

Kapittel : Brann og redning 

Tiltak 025: Grunnkurs brannkonstabel 

Beskrivelse 3 nyansatte trenger grunnkurs brannkonstabel. Må gjennomføres innen 2 år etter 

ansettelsen. 

15000 i kursavgift + 25000 frikjøp fra hovedarbeidsgiver. 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  133 403 53 361 53 361 53 361 293 486 
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- 

Tiltak 026: Kode 160 - utrykningkjøring 

Beskrivelse For å kunne kjøre utrykningsbil (også vaktbil) med blålys må man ha dette. I dag har 11 av 21 

dette. Alle i brannkorpset skal ha dette kurset for å slippe egen bakvakt. Kurset koster kr 

28000 + 14 dager frikjøp pr person.  

Av de som har lastebilsertifikat er det 2 stk som mangler kurset. Første prioritet. Legger inn 2 

tar kurset pr år. 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  97 255 97 255 97 255 97 255 389 020 

- 

Tiltak 101: Ledelse B kurs 

Beskrivelse 2 stk trenger ledelse B kurs på norgesbrannskole i forbindelse med lovkrav om utdannelse til 

stilling som varabrannsjef og brannmester. 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

Sum netto  70 000 0 0 0 70 000 

SUM NETTO TILTAK  70 000 0 0 0 70 000 

- 

Tiltak 024: U-leder kurs 

Beskrivelse 2 stk mangler utrykningsleder kurs. Lovkrav, 2 år kan man gå disp. 2 år er nå passert så 

dette må gjennomføres i 2023 

Kursavgift 15000- person 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  30 000 15 000 15 000 15 000 75 000 

- 

Tiltak 103: Årlig øvelser akutthjelper. Lønn utrykninger 

Beskrivelse pliktig årlig opptrening. 3 timer årlig x 21 konstabler = 15.000,-  

Lønn akutthjelper, snitt 5 per år i Balsfjord kommune. 3000,- per hendelse x 5 stk= 15.000,- 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  30 765 30 765 30 765 30 765 123 060 

 
Landbruk  

Kapittel : Landbruk 

Tiltak 102: Økt husleiekostnader for kommunal veterinærtjeneste 

Beskrivelse Det må legges inn et tiltak på kr 55810,- for å betale hele husleien for veterinærene hos Tine 

Meieriet AS. Vi betaler i dag 50% og veterinærene betaler 50%. Dette er et sterkt ønske fra 

veterinærene for å sikre stabil veterinærdekning i kommunen. 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  55 810 55 810 55 810 55 810 223 240 
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Næringsarbeide 

Kapittel : Næringsarbeide 

Tiltak 088: Midlertidig vakanse 100% næringskonsulent fram til 1.8.2023 

Beskrivelse Stillingshjemmel var vedtatt holdt vakant i 2021 og 2022. Stillingen foreslås hold vakant 

videre til 1.august 2023 i påvente av vurderinger rundt fremtidig næringsarbeid. 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -476 784 0 0 0 -476 784 

 
Fellesutgifter sentraladm  

Kapittel : Fellesutgifter sentraladm 

Tiltak 108: Prosjekt økonomisk omstilling 

Beskrivelse Det anbefales å leie inn eksterne ressurser for å bistå i arbeidet med økonomisk omstilling. 

Omfanget av bistand vil være avgjørende for kostnad. 

Et beløp på 350 000 antas å dekke opp for en ekstern virksomhetsanalyse. 

Ekstern bistand til å kjøre full omstillingsprosess vil koste vesentlig mere. 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  350 000 0 0 0 350 000 

 
Veg  

Kapittel : Veg 

Tiltak 061: Generelt vedlikehold av bruer 2023 

Beskrivelse Etter tilstandsrapport utført av Safecontrol er det avdekket stort behov for generelt 

vedlikehold av bruer på kommunale veier. Utvasking av såletå (brukar), rekkverk, dårlig 

topplag og rust i bærekonstruksjoner er blant de mest prekære ting som er påpekt. 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  1 000 000 250 000 250 000 250 000 1 750 000 

 
Storsteinnes skole, SFO  

Kapittel : Storsteinnes skole, SFO 

Tiltak 044: 100 % Miljøarbeider Storsteinnes skole 

Beskrivelse Barns utfordringer kan være sammensatte. I tillegg til lærere og assistenter, har skolen behov 

for fagarbeidere som kan møte barn og ungdom på arenaer utenfor klasserommet. 

Miljøarbeid rettet mot elevgrupper og enkeltelever er et reelt behov ved vår skole. 

Forebyggende virksomhet med tanke på å fange opp barn som er umotiverte, som synes 

skoledagen blir altfor lang eller av andre årsaker faller utenfor, er et viktig anliggende. Å 

satse på barn og unge er å komme disse elevene i møte. Egen miljøarbeider på huset vil 

kunne gi gevinst i form av mindre assistentbehov og i noen grad redusere behovet for 

gårdsskole/alternative arena. 

SUM NETTO TILTAK  0 0 0 0 0 

- 
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Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl.  

Kapittel : Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl. 

Tiltak 050: Leirskole - nullstille vedtak fra budsjett 2022-2023 

Beskrivelse Leirskole legges inn hvert år i økonomiplan perioden som eget tiltak. Det innebærer at tiltaket 

må nullstilles året etter for å ikke få dobbel effekt. 

 

For årene 2023-2024 legges det inn nytt tiltak etter oppdatert informasjon om elevtall 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -152 244 -297 470 -233 563 -259 347 -942 624 

- 

Tiltak 051: Leirskole 2023-2026 

Beskrivelse Som følge av opplæringsloven §13-7b skal kommunen sørge for å tilby leirskoleopphold eller 

annen skoletur med minst tre sammenhengende overnattinger. Nærmeste leirskole tar kr 

2990 pr elev i 2022.Kjøring og ekstra utgifter kr 6600 til lærer i jmf SGS 1010 kommer i 

tillegg.  

1:1 elever krever ekstra voksne. 

Oversikt deltakelse i år 2023: 

Sand 10 elever + kr 18000 i reise +  2 lærer  

Storsteinnes: 20 elever + reise kr 13000 + 3 lærere  

Nordkjosbotn skole 0 elever i år 2023. Reiser i 2024. 

Laksvatn skole: 0 elever i år 2023. Reise annen hvert år på leirskole. 

 

År 2023-2026 er beregnet etter dagens kjente situasjon. 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  158 286 347 546 258 080 331 059 1 094 971 

- 

Tiltak 081: Miljøarbeider i Balsfjordskolen 2023 

Beskrivelse Målet med tiltaket er å styrke laget rundt elevene i skolene. Balsfjordskolen ønsker å ansette 

miljøarbeidere for å bidra til dette. Behovet vil være 50 % stilling på hver av de tre minste 

skolene, mens Storsteinnes skole bør ha en hel stilling. Ungdata-undersøkelsen viste økende 

tendens til ensomhet og mistrivsel, og Elevundersøkelsen viser betydelig høyere mobbetall 

på fjorårets 7. trinn i Balsfjord enn i resten av landet. Ungdomsrådet har drøftet behovet for 

flere yrkesgrupper inn i skolene i forbindelse med tilstandsrapporten for 2021-2022. 

Miljøarbeidere i skolene kan være et viktig bidrag for bedre psykososialt miljø i skolene. 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  1 356 555 1 356 555 1 356 555 1 356 555 5 426 220 
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- 

Tiltak 080: Oppheve gratis SFO til 1.trinn fra oppstart av skoleåret 23/24 

Beskrivelse Regjeringen har innført gratis kjernetid i SFO for elever på 1. trinn, 12 timer per uke.  

12 timer gratis SFO pr uke tilsvarer 50% av tiden ved 100% plass. Dvs i istedenfor å betale kr 

2809 for full plass betales det kr 1354 pr mnd. 

I oktober 2022 er det 57 elever på 1.trinn utav disse er det 29 elever som benytter 100% 

plass i SFO. 

Prosentvis utgjør det pr skole:  

Laksvatn 100% - Nordkjosbotn 67% - Storsteinnes 48%. 

I årene som kommer reduseres antall elever i 1. trinn fra 57 til 42-40-43-42 for skoleårene 

23/24-26/27 

Med forutsetning at det er samme prosentvise andel som benytter 100% plass i SFO de 

påfølgende år som i dag vil en oppheving av gratis SFO til 1 trinn gi en merinntekt på rundt kr 

280000 pr år. For 2023 er merinntekten beregnet med 4,5/12 effekt. 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -132 694 -273 439 -283 364 -285 349 -974 846 

- 

Tiltak 105: Oppheve søskenmoderasjon mellom barnehage-SFO 

Beskrivelse Oppheve søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO. Vil gi en merinntekt på kr 142 

070,-. Oktober 2022 er lagt til grunn for beregningen. Merinntekten har 5/12 effekt i 2023 da 

det foreslås virkning fra barnehageåret 23/24. 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -63 931 -142 070 -142 070 -142 070 -490 141 

- 

Tiltak 048: Økning lokalt funksjonstillegg for kontaktlærere i Balsfjordskolen 

Beskrivelse Tiltaket er et felles tiltak for Balsfjordskolen. Kontaktlærerne har ansvar for oppfølging av 

elevgrupper, enkeltelever og samarbeid med foresatte. Det er en ressurskrevende oppgave 

og bør sees opp mot oppgaver og avspeile ansvar. Balsfjordskolen erfarer at det er blitt mer 

krevende å rekruttere kvalifiserte lærere og det er få søkere til ledige stillinger. 

Godtgjøringen for å være kontaktlærer i Balsfjord er på et minimum, som er det sentralt 

forhandlet funksjonstillegg på 12 000 kr. I følge SFS 2213 pkt. 9.1 kan 

undervisningspersonale som tillegges midlertidige funksjonsoppgaver gis et kronetillegg så 

lenge de har slike oppgaver. Godtgjøring for funksjonsoppgaver fastsettes i forhandlinger. 

Sammenlignet med nabokommunene er godtgjøringen i Balsfjord lav, noe som også kan ha 

konsekvenser for rekruttering. I Målselv er årlig kontaktlærertillegg 27 000 kr, i Storfjord er det 

på 23 000 kr og i Lyngen 24 000 kr. På bakgrunn av dette foreslås det å gi en pott til lokale 

forhandlinger om lokalt kontaktlærertillegg gjeldende f.o.m. skoleåret 2023/2024. 

Ressursfordelingsmodellen skal legges til grunn for budsjettildeling. Per i dag tilsier 

ressursfordelingsmodellen 41 kontaktlærere i Balsfjordskolen. Tiltaket innebærer en 

opptrappingsplan for funksjonsgodtgjørelsen. 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  140 094 280 186 373 581 373 581 1 167 442 
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Nordkjosbotn barnehage  

Kapittel : Nordkjosbotn barnehage 

Tiltak 010: Leasing av skriver 

Beskrivelse Ved renovering av barnehagen ble det inngått avtale om leasing av skriver og 

utskriftstjeneste. Det er høyst nødvendig med en skriver som fungerer slik den skal og har 

scannerfunksjon, da en del administrativt arbeid scannes og sendes til rådhuset. Personalet 

bruker skriveren mye til arbeid ute på avdeling. 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  12 516 12 516 12 516 0 37 548 

- 

Tiltak 009: 100% stilling pedagogisk leder nedbemanning 

Beskrivelse På bakgrunn av barnetall kan vi nedbemanne en pedagogisk lederstilling 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -565 774 -565 774 -565 774 -565 774 -2 263 096 

 
Malangen barnehage  

Kapittel : Malangen barnehage 

Tiltak 106: Avvikle Skrållan barnehage fra barnehageår 2023/2024 

Beskrivelse Avvikle Skrållan barnehage fra barnehageåret 23/24. Besparelser første år 4,5/12 effekt. 

Selv om barnehagen avvikles vil det påløpe kostnader til strøm og forsikring inntil bygget er 

solgt eller sanert, noe som forventes gjennomført i løpet av 2024.  

 

Fra høsten 2023 gir Skrållan tilbud til åtte barn, tilhørende fem familier. Det foreligger i tillegg 

en ny søker på søkerlisten.  

Barnas bosted og foresattes arbeidsted er som vist i tabellen under: 

 
 
Praktiske konsekvenser: 

1. Lengre reisevei for levering/henting i barnehagen. 

2. Foresatte og barn må bli kjent med noen nye ansatte og barn i tillegg dem 

de kjenner fra før, ny gruppesammensetning med aldersdelte grupper.  

3. Mestervik barnehage må gi plass til barna fra Skrållan. 

Familiene vil få inntil 17 km lenger reisevei til barnehagen i Mestervik, tilsvarende ca 15 

minutter. For dem som skal tilbake til Mortenhals-området for arbeid, vil det tilsvare 30 

minutter. For de foresatte som har arbeidssted Storsteinnes, vil levering/henting kanskje 

kunne være en del av reisen til jobb.  

De foresatte som har arbeidsted Sand skole, vil høsten 2024 få arbeidsted Mestervik.  
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Mestervik barnehage har tilstrekkelig godkjent areal til å gi plass til barna fra Skrållan. 

Bemanningsbehovet fra høsten 2023 estimeres til å være totalt inntil 8 stillinger, hvorav fire 

pedagogstillinger. Administrasjonsressurs (styrer) kommer i tillegg.  
 
 
Konsekvenser for ansatte: 

De tre ansatte ved Skrållan bhg har bosted hhv på Mortenhals og Sletta, mens renholder bor 

ved Storsteinnes. De ansatte som bor på Mortenhals vil dermed få 17 km lenger reisevei til 

arbeid, mens de ansatte på Sletta og ved Storsteinnes vil få kortere reisevei enn de har i dag.  
 
 
Faglige konsekvenser: 

Driften i Skrållan barnehage har vist seg å være sårbar på grunn av antallet barn. Da blir 

antallet ansatte tilsvarende lavt, og det blir svært sårbart ved sykefravær og annet fravær. 

Barnehagen har inneværende år vært nødt til å stenge ved flere anledninger fordi det ikke er 

mulig å skaffe vikar ved fravær.  

Det pedagogiske tilbudet i barnehagen er godt, med en erfaren pedagog som ansvarlig. Det 

er likevel svært krevende å drive i tråd med rammeplanen når barnegruppa blir så fåtallig. 

Spredningen i alder gjør at det er utfordrende å gi et tilbud som er tilpasset alder og utvikling, 

og det er også vanskelig å arbeide med sosial kompetanse og gi et godt skoleforberedende 

opplegg. To til tre ansatte skal simultant ivareta omsorgsbehovet til flere småbarn og legge til 

rette for utvikling og undring for større barn.  

 

Besparelse bygg 

Driftsutgifter på bygg har de senere år ligget med et snitt på totalt 78 000,- hvorav 

strømkostand utgjør kr.35 000,-.  

Budsjett 2023 for drift av bygg er på 82 332,- 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -314 619 -815 215 -832 727 -832 727 -2 795 288 

- 

Tiltak 090: 70% assistent stilling i Malangen barnehage 

Beskrivelse For at Malangen barnehagen skulle ivareta løpende opptak høsten-22 måtte det opprettes 

midlertidig 70% assistent stilling i Malangen barnehage, avd Mestervik. Kostnader for 2022 

finansieres innenfor egen ramme. Fom 2023 gjøres stillingen fast med finansiering. 

Bemanningen i barnehagen er i tråd med bemanningsnormen. 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  360 322 360 322 360 322 360 322 1 441 288 
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Moan barnehage 

Kapittel : Moan barnehage 

Tiltak 002: Strøm til gapahuk 

Beskrivelse for å kunne utnytte seg av å bruke gapahuk hele året trengs det strøm i den slik at det kan 

være belysning i den i den mørkeste tiden av året 

SUM NETTO TILTAK  0 0 0 0 0 

- 

Tiltak 038: 90% varig nedtrekk assistent Moan Barnehage 

Beskrivelse Stillingen har vært midlertidig nedtrekk og men ser at ut i fra barnetallet ikke er behov for 

stillingen 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -447 433 -447 433 -447 433 -447 433 -1 789 732 

 
Fellesutgifter barnehager  

Kapittel : Fellesutgifter barnehager 

Tiltak 099: Endring av plasstørrelse i kommunale barnehager til 50 % og 100 % 

Beskrivelse De kommunale barnehagene tilbyr i dag en rekke plasstørrelser mellom 50 og 100%. Ved å 

kun tilby hel eller halv plass, vil det kunne bidra til en mer forutsigbar drift og bemanningen 

kan utnyttes bedre, da antallet barn tilstede hver dag vil være mer forutsigbar. I dag må 

bemanningen tilpasses det høyeste antall barn som er tilstede. Behovet for pedagoger 

beregnes ut fra antall barn, ikke antall plasser. Variasjoner i plasstørrelser fører derfor til et 

kunstig høyt pedagogbehov.  

Ved beregningen er det tatt høyde for at de som har 70%-90% øker til 100% og de med 60% 

går med til 50%. Virkning fra barnehageåret 23/24 

 

Dersom tiltaket blir vedtatt, vil det føre til at barnehagevedtekten endres i henhold til tiltaket. 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -18 750 -45 833 -45 833 -45 833 -156 249 

- 

Tiltak 104: Makspris barnehage 

Beskrivelse Økning i barnehagesatsen fra kr 2976,- til makspris kr 3000,- for 100% plass.  

Økning i inntektene er gjort på bakgrunn av antall barn og plasstørrelse som er kjent for 

barnehageåret 22/23, og at barnehagesatsen som ligger inne i basisbudsjettet er økt med 

prisvekst på 3,7%. Økningen er beregnet med virkning fra barnehageåret 23/24 og utgjør 

4,5/12 effekt i 2023. 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -14 277 -38 077 -38 077 -38 077 -128 508 
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Omsorgstjenesten Malangen  

Kapittel : Omsorgstjen Malangen 

Tiltak 033: Virksomhetssystemet Matilda - Håndtering av måltid sykehjem 

Beskrivelse Mat skal merkes med allergener som finnes i mat. Dette er pålagt. 

En har i dag et system som heter Aivo som vil bli erstattet av dette nye systemet. Pris i dag 

22 000 fodelt 50/50 5002 Malangstun kjøkken og 5104 Kjøkken BBS. Nytt system har en 

årlig pris på 65 000 år en og så 78 000 i årene som følger. Dette fordeles på de nevnte 

ansvar 50/50 som før. Årlig netto økning 43 000 og 56 000. 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  43 000 56 000 56 000 56 000 211 000 

- 

Tiltak 021: 50 % helsefagarbeider eldresenter 

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. 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  288 781 288 781 288 781 288 781 1 155 124 

- 

Tiltak 022: 50% stilling helsefagarbeider hjemmetjenesten 

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. 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  288 781 288 781 288 781 288 781 1 155 124 

 
Balsfjord bo- og servicesenter  

Kapittel : Balsfjord bo- og servicesenter 

Tiltak 095: Rammeøkning 

Beskrivelse BBS har en historikk de senere år med til dels store overskridelser. Den enkle forklaringen er 

at budsjettet er for lavt, men å definere det korrekte nivået på remmen vil en måtte bruke noe 

tid på. Det en pr nå ser er at for å redusere faren for overskridelser bør en økning på rammen 

være minimum 2,2 mill. Det er kartlagt hvor utfordringen ligger, men en legger tiltaket som en 

rammeøkning da det gir enheten rom for å prøve å finne rimeligere og bedre løsninger enn 

leie av vikarbyrå og overtid som er de to store elementene i enhetens merforbruk. 

Dette området er svært usikkert da enkelttilfeller kan slå voldsomt ut begge veier. 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  2 200 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 6 700 000 
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Boligtjenesten funksjonshemmede 

Kapittel : Boligtjenesten funksjonshemmede 

Tiltak 045: 105 % stilling; Avlastning  og oppfølging i bolig- 2 personer 

Beskrivelse 1) Avlastning innvilges til familier med svært tyngende omsorgsoppgaver, jmf Helse og 

omsorgstjenesteloven, paragraf 3-6. punkt 2, HOL.  Familie med behov for avlastning 1 

døgn annhver uke og hver 4 helg.  Ukedag =18 timer og helg 48 timer ( 2 dgn). Totalressurs 

omregnet i stilling = 45 % stilling.  

2) Ungdom flytter i egen bolig-, over 18 år.  Beregnet ressursbehov er 40 t pr uke = 1,267 % 

stilling. Intern prosess med omdisponering/ dele personalressurs utredes for å dekke deler av 

behovet, ny netto ressurs som legges inn er 60 % stilling.  

ansvar 5203 bolig = 60 stilling samt variable tillegg for ettermiddag 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  710 895 710 895 710 895 710 895 2 843 580 

- 

Tiltak 076: 198 % nattevakt - økt behov  boligtjenesten 

Beskrivelse Økt behov for 1:1 bemanning hele døgnet.  Det er behov for egen nattevakt til en person 

med økende bistandsbehov og helsehjelp.  Denne er blant ressurskrevende tjenester og får 

refundert 80% av denne mer utgiften. 

10 timer*365 dager-1,98 % årsverk 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  282 292 282 292 282 292 282 292 1 129 168 

- 

Tiltak 077: 33 % stilling - elev Lyngen på hybel i Roffa ukedager 

Beskrivelse Nytt tiltak skole elev fra Lyngen kommune som trenger heldøgns omsorgstjenester under 

skolegang.-( prosjekt 5240). 

Trenger tilsyn og oppfølging 18 t i uka i 8,5 mnd pr skole år. Tilsvarer 0,33 % stilling 

ettermiddager. Tilsyn fra eksisterende nattevakt.  

Ikke avklart hvem betaler dette-  Lyngen eller Balsfjord kommun.  Vurderes behov et 

skoleår ad gangen da elever ofte får tilrettelagt praksisi hjemkommune  skoleforløpet.. Har 3 

år skolerett. 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  0 0 0 0 0 
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Hjemmetjenesten Nordkjosbotn/ Laksvatn 

Kapittel : Hj tjen Nordkjosb og Laksvatn 

Tiltak 020: 100 % stilling ressurskrevende bruker - videreføring fra  2022 

Beskrivelse Det ble bevilget 100% stilling personlig assistent for 2022. 

Behovet er fortsatt tilstede, og tiltaket videreføres med 100 % stilling for personlig assistent 

og nødvendig helsehjelp. Av dette er 20% sykepleierstilling. Videre er det nå lagt inn 73140 

kr , beregnet på faste tillegg. Lørdag/søndagstillegg og kveldtillegg. 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  651 984 0 0 0 651 984 

- 

Tiltak 017: 198 % stilling -Nattjeneste hjemmetjenesten østsiden2023 

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. 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  1 498 587 1 498 587 1 498 587 1 498 587 5 994 348 

- 

Tiltak 018: 20% helsefagarbeiderstilling , dagsenter( omdisponering) 

Beskrivelse Her omdisponeres penger gjeldende dagsenterdrift. Siden 2020 har det stått 165000 på 

budsjettet, og nå ønsker vi å opprette en 20 % helsefagarbeiderstilling. Resterende beløp av 

165 000 er andel er kostnader på leiebil - samme tiltak. 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  0 0 0 0 0 

- 

Tiltak 004: 40 % stilling -Eldre bruker med ekstra behov 

Beskrivelse Eldre bruker ( demens) som krever en ekstra bemanning (40% stilling/6 mnd, 

helsefagarbeider). 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  108 440 0 0 0 108 440 

 
Felles helse og omsorg  

Kapittel : Felles helse og omsorg 

Tiltak 085: Bedre tverrfaglig innsats ( BTI) barn og unge 

Beskrivelse BTI er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre det er 

knyttet bekymring til. Hensikten er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det 

blir brudd i oppfølgingen.  Balsfjord kommune har etableret modell med BTI teaam 

samhandling for alle tjenester deltar. Det er to interne samlinger i året, samt at teamet er 

represetnert på eksterne samling for BTI-kommuner. 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 
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Barnevern 

Kapittel : Barnevern 

Tiltak 037: Etablere samarbeid med Alternativ til vold 

Beskrivelse Det er ønske om å etablere samarbeid med Alternativ til vold (ATV).  

Vold i nære relasjoner er et arbeidsfelt barneverntjenesten jevnlig må forholde seg til. De er 

endel i situasjoner hvor det er behov for hjelp til voldsutøver.   God hjelp til voldsutøver er 

viktig i det forebyggende perspektiv. Samarbeid med ATV er også foreslått som tiltak i 

kommunens Handlingsplan - Sammen mot vold 2017-2021.  

 

Kostnad (2021): kr 300 000 årlig 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  300 000 0 0 0 300 000 

 
NAV Sosial iks  

Kapittel : NAV Sosial iks 

Tiltak 008: 20 % saksbehandler NAV Balsfjord-Storfjord 

Beskrivelse NAV Balsfjord-Storfjord har 4,8 stillingshjemler. For å sikre god rekruttering og stabile 

ansatte, må vi ha hele stillinger. Vi har gjennom år tilsatt medarbeidere på 30, 50 og 80 %, 

men disse avslutter arbeidsforholdene etter kort tid.  

Pandemien har medført større gjeld hos befolkning. Dette i kombinasjon med økte 

levekostnader, gjør at vi må ha flere ressurser til økonomisk råd og veiledning. Dårlig 

økonomistyring hos familier vil gå utover barna og deres levekår. I tillegg får vi flere søknader 

om sosialhjelp og mer behov for gjeldsrådgivere. 

 

Det forutsettes at Storfjord dekker andel ihht avtale, tilsvarende kr 42 000 (32,3%). 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  87 657 87 657 87 657 87 657 350 628 

 
Helse og familieenhet  

Kapittel : Helse og familieenhet 

Tiltak 041: Innkjøp av blærescanner kr 90-95 000 

Beskrivelse Legetjenesten har behov for at det kjøpes inn en blærescanner. Det er et apparat som de har 

bruk for i driften, særlig med tanke på at pasienter utskrives tidlig fra sykehus og må da få 

oppfølging fra fastlege. Blærescanner har en kostnad mellom kr 60.000 - 100.000. Kostnader 

prioriteres ikke med nye midler -vil sees i sammenheng disponering av rammer  og 

engangstilskudd prosjektmidler legetjenesten 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  90 000 0 0 0 90 000 
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- 

Tiltak 035: Kjøp av avlastning hos privat aktør for ungdom 

Beskrivelse Privat og kommunalavlastning er prøvd benyttet. Tett samarbeid med Barnehabiliterngen, 

BUP og barneverntjeneste som gir sterk anbefaling om akutt hjelpetiltak i form av avlastning. 

Det vurderes at kjøp av tjeneste pr i dag er eneste løsning pga kompetansebehov. 

 

Avlastning hver 3.helg (48 timer) med døgnpris kr 10 400, som inkluderer alle kostnader. 

kr 20 800 x 14 helger = kr 285 600,- 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  242 361 0 0 0 242 361 

- 

Tiltak 028: Spesialisering kommunepsykolog 2022 

Beskrivelse Spesialisering for tilsatt kommunepsykolog. Beregnet utdanningstid over 4-5 år.  Anslått pris 

for obligatoriske kurs/samlinger og reise/opphold er totalt ca kr 200.000,- 

Tiltaket sikrer stabilitet i vår kommune, flere unge psykologer spesialiserer seg.  

Kommunepsykolog er lovpålagt tjeneste. kostander prioteres ikke med nye midler, men tas 

innen rammer eks vakanser. 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 

- 

Tiltak 039: Videreføring av prosjektstilling Bedre ettervern (6830) 

Beskrivelse Kommunen har siden 2020 hatt prosjektstilling i rus/psykisk helsetjeneste lønnet via 

øremerkede midler fra Stasforvalter.  I 2023 kan kommunen få maks kr 330.000 i 

lønnsmidler til stillingen, og kommunen må ha lønnsmidler for mellomlegget opp til 100% 

stilling.  Foreslår at det videreføres med kommunale frie midler, som vil representere en 

styrking av tjenesten. 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  313 533 625 417 625 417 625 417 2 189 784 

- 

Tiltak 042: Økning budsjett omsorgsstønad 

Beskrivelse Det er behov for økning i budsjett for omsorgsstønad da det er økt mengde søknader. 

Balsfjord kommune har mange eldre innbyggere, og noe som vil øke med årene. Flere eldre 

utvikler demens og som fortsatt bor hjemme. I tillegg har flere pasienter diagnoser med 

progredierende sykdomsforløp som gir omfattende bistandsbehov. Disse omfattende 

omsorgsoppgavene ivaretas av nærmeste pårørende, som gis omsorgsstønad som 

godtgjøring, noe som avlaster kommunens helse- og omsorgstjeneste. 

Budsjett i basis er kr 2,1 mill.  

Det legges til grunn beløp som tilsvarer fremskrevet regnskap pr sept 2022 til årsbasis (kr 

3,57 mill), med et skjønnsmessig fratrekk relatert til at det over år har vært vakanser innenfor 

enheten som har dekket opp disse merutgiftene. 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 
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Tiltak 093: Økt basistilskudd leger fra 1.5.2023 

Beskrivelse I statsbudsjett er det foreslått å øke basistilskudd for fastleger fra 1.5.2023. 

Saken innebærer en endring i rammetilskudd på kr 639 000 for Balsfjord.  

Faktisk effekt er usikker pga utslagene saken vil ha hos oss. 

Det foreslås å legge inn i budsjett beløp tilsvarende tildeling ( kr 639 000) fratrukket 

nedtrappingen som var forutsatt i tiltaket stabilisering legetjenesten som var vedtatt i 

økonomiplan 2022-2025. Denne nedtrappingen var kr 133 000 fra 2022 til 2023. 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  506 000 506 000 506 000 506 000 2 024 000 

- 

Tiltak 030: 145 % sykepleier legevakt 2023 

Beskrivelse Bemanning med sykepleiere/helsepersonell for styrke faglig arbeid på legevakten, samt 

styrke HMS arbeidsforhold for leger.  Vil styrke faglige oppgaveløsninger på vakt og 

forebygge belastninger for legene. Vil gi trygghet for ansatte og besøkende som 

forebyggende tiltak ved uro, vold og trusler, innbrudd (avvik arbeidstilsynet 2018).  Grunnlag; 

økning 7,5 timer ettermiddag,  og 8 timer  lørdag- søndag og helligdager. Kompetanse 

sykepleier ( 1,45 årsverk). Refusjon er beregnet ift dagens avtale med Storfjord kommune, og 

forutsetter reforhandlet avtale med Storfjord (drift legevakt) og Tromsø kommune ifb med 

reudsert betjening for respons legevakt (Obs ikke bemannet natt, må ha respons legevakt på 

natt). 

Oppstart fra 01.07.23. 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  492 333 977 878 977 878 977 878 3 425 967 

- 

Tiltak 092: 20 % stilling barnekoordinator 

Beskrivelse Barnekoordinator er en lovpålagt funksjon som alle kommmuer skal ha fra 01082,  hjemlet i 

Helse og Omsorgstjenesteloven § 7.2 a.  Ordningen skal bidra til å sikre bistand, helhet og 

kooridering av tjenester. og for rett til barnekoordinator utløses når barnet eller ungdommen 

har alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne.  Ny veileder er lansert  

 150922, 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/samarbeid-om-tjenester-til-barn-unge-og-deres-fa

milier/barnekoordinator, Tiltaket sees i sammenheng med bevilgede milder over statsbudsjett 

2023, med beregnet kommunens andel er k r 111 000,-. Stillingen kobles til annnen 

deltidsstilling i Helse og familieenheten med kompetanse or oppgavene, og mulighet for 

heltidsstilling. 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  129 421 129 421 129 421 115 512 503 775 
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- 

Tiltak 036: 20% økning ergoterapistilling 

Beskrivelse Kommunen har 80% ergoterapeut men det er behov for å øke stillingen til 100% stilling.  

Det er vanskelig å rekruttere ny ergoterapeut, det har vært lyst ut 2 ganger, ingen tilsatt.  

Det er så mange oppdrag i kommunen at det er behov for økning. 

Tall hentet fra Folkehelseinstituttets offentlige statistikk (2015-2017) viser vil være 

kostnadsbesparende for kommunen å øke stillingen: Det er i gjennomsnitt 12 hoftebrudd i 

året i Balsfjord, det koster Balsfjord kommune 3,3 millioner. En kommune som forebygger to 

hoftebrudd sparer kr 1 million.   (fallbarometer.no) 

 

20% økning er regnet ut fra 8 års ansiennitet. 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  113 155 113 155 113 155 113 155 452 620 

- 

Tiltak 027: 40% Helseoppfølging assistent skoleelev 

Beskrivelse Elev som må ha bistand og tilsyn av assistent/helsepersonell daglig (pr d.d. 15 timer/uken). 

Saken har blitt behandlet hos Statsforvalter og kommunen er pålagt helseoppfølging. 

 

40% stilling assistent kr 129 960 - 11 uker skolefri  = kr 102 468 (eks. sos.utg.)  

Det legges inn midler for vår og høst 2023. 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  120 780 0 0 0 120 780 

- 

Tiltak 032: 42% miljøarbeider i foreldrehjem 

Beskrivelse Tiltak knyttet opp mot 2 ungdommer i to ulike hjem.  

Sterk anbefaling fra spesialisthelsetjeneste og barnevern om å tilrettelegge for hjelpetiltak og 

støtte i hjemmene. Kommunen er må gi nødvendig helsehjelp i hjemmet.   

 

Lønn:  21% fagarbeider x 2 = 200 000. Kveldstillegg 44 000.   Det er lagt inn midlertidig 

fratrekk av støttekontakt totalt 48 000 pr år 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  237 154 0 0 0 237 154 

- 

Tiltak 034: 50 % stillingsressurs -avlastning i avlastningsbolig, 

Beskrivelse Et barn vil få økt behsv for oppfølging i hverdagen -beregnet 4 døgn pr måned i kommunal 

avlastning. Lønn 18 t pr døgn., behov for helsepersonell med kompetanse.  titlaket er 

planlagt overflyttet til  avlastnigsbolig funksjonshemmede, 5200.  Vil evalueres årlig ift 

behov -er lagt inn 2 år frem i tid med ny ressurs. . 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  281 709 281 709 0 0 563 418 
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- 

Tiltak 031: 50% BPA- brukerstyrt personlig assistenet 

Beskrivelse Person med alvorlig progredierende sykdom. Spesialisthelsetjenesten oppfordrer kommunen 

å være i forkant pga uforutsigbar sykdomsutvikling, da det etter hvert vil være behov for 

døgnbemanning i hjemmet. 

 

Lønnsutregning: fagarbeider turnus 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  312 355 0 0 0 312 355 

 
Kultur og integreringsenhet  

Kapittel : Kultur og integreringsenhet 

Tiltak 047: Økt elevtall i voksenopplæringa (Ukraina) 

Beskrivelse Voksenopplæringa har fått økt aktivitetsnivå som følge av mange voksne flyktninger fra 

Ukraina. Situasjonen vil vedvare utover 2023, og vi ber om at budsjettregulering som ble 

godkjent for H22 videreføres som driftstiltak for hele 2023. Såfremt det er tilstrekkelig å 

videreføre allerede planlagte tiltak, er behovet anslått til 1 380 000,- fordelt på lønn lærer: 

135%, språkpraksis: 20%, renholder: 5% og IKT: 10%. Det er også iberegnet husleie på 157 

000,- inkl strøm og fiber, samt forbruksmateriell på vel 100 000,-. Utgiftene vil i sin helhet 

kunne dekkes opp av økning i tilskudd. Mindreforbruk på tilskudd for inneværende år er 

beregnet til 2,2 mill. Utgiftene er ikke regulert ift lønnsjustering og generell prisstigning. Det er 

viktig å understreke at tallene tar utgangspunkt i antall bosatte uke 42/2022, og netto økning 

av elevtall vil generere behov for utvidede tiltak. 

 

Inntektene (engangstiskudd/persontilskudd) til voksenopplæring forventes å komme på 

regnskapsåret 2022, mens kostnadene går dels i 2022, men i hovedsak i 2023. Det legges i 

2.tertiarapport 2022 opp til at deler av merinntektene avsettes på fond, tiltenkt finansiering av 

dette tiltaket i 2023. 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  0 0 0 0 0 

- 

Tiltak 012: 10% fagleder voksenopplæring, økning til 50% 

Beskrivelse Voksenopplæringa har i dag 10% enhetsleder og 40% faglederressurs til administrasjon og 

ledelse. Dette står ikke i forhold til antall ansatte, og arbeidsmengden på avdelinga. Etter at 

ressursmodellen nylig ble innført i voksenopplæringa har bemanningen økt, uten at ressurser 

til ledelse ble påvirket. Elevtallet er rekordhøyt, og vi ser i tillegg en tendens til at saker som 

behandles er stadig mer ressurskrevende. Det bes derfor om å få økt faglederressurs fra 

40% til 50%. 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  80 682 80 682 80 682 80 682 322 728 
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- 

Tiltak 013: 12% renholdsressurs bibliotek, utvides til 30% 

Beskrivelse Biblioteket har i dag ansatt renholder i 18%. De siste fem årene før corona ble besøkstallene 

på biblioteket nær firedoblet. Det har også vært betydelig økt aktivitet med arrangementer 

tilknyttet biblioteket, og voksenopplæringa bruker bibliotekets lokaler til undervisning. Økt 

bruk gir økt behov for renhold, og vi ber om at stillingsstørrelse for renholder økes fra 18% til 

30%. Det er i dagens renholdsplan ikke tatt høyde for hovedrengjøring, noe som er tenkt inn i 

stillingsstørrelsen. 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  55 390 55 390 55 390 55 390 221 560 

- 

Tiltak 049: 20% økt adm. ressurs enhetsleder kultur og integrering 

Beskrivelse Per i dag har enhetsleder for kultur og integrering (flyktningtjeneste, voksenopplæring, 

kulturskole og bibliotek) 80 % adm.ressurs. Det er behov for å øke enhetslederressurs til 

100%, av hensyn til kompleksitet og størrelse med 4 ulike tjenester, bredt ansvarsområde og 

tilstrekkelig kapasitet til administrasjon og ledelse. Det er også riktig at denne økningen 

tilfaller voksenopplæringa, da lederressursen på denne avdelinga er underbudsjettert i 

forhold til behovet. 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  165 205 165 205 165 205 165 205 660 820 

- 

Tiltak 011: 50% bibliotekressurs, økes til totalt 150% 

Beskrivelse Biblioteket har i dag tilsatt bibliotekar i 80% og fagarbeider i 20%. De gjør en kjempejobb for 

å få opp interessen for bibliotekets tjenester, og så å si alle aktiviteter er lavterskeltilbud. I 

tillegg til utlån arrangeres det bl.a bokbad, hobbyverksted, quiz og foredrag/konserter, noe av 

dette utenom åpningstidene. Alt er helt i henhold til nasjonal bibliotekstrategi, der målet er at 

bibliotekene blir mer synlig i kommunene, Biblioteket er også daglig samlingspunkt for barn 

og ungdom, som kommer uten foresatte. Det vises ellers til vedtatt strategiplan, der økte 

rammer er et konkret tiltak for flere aktiviteter i biblioteket. Kostra-tall viser også at kommunen 

bruker svært lite penger på kultur sammenlignet med nabokommunene. Vi ber om at budsjett 

til bibliotekar økes fra 80% til 100%, og assistent fra 20% til 50%. 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  283 405 283 405 283 405 283 405 1 133 620 
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Byggforvaltning 

Kapittel : Byggeforvaltning 

Tiltak Diverse tiltak vedlikehold bygg 

Beskrivelse  

Er i kartleggingsfase. Det er generelt stort etterslep på bygningsmasse 

 

SUM NETTO TILTAK  0 0 0 0 0 
 

- 

  

Tiltak 078: 100% ressurs prosjektoppfølging investeringsprosjekt 

Beskrivelse Det er behov for ekstra ressurs for oppfølging av byggeprosjekter som utføres i regi av 

byggforvaltningen. I dag går mye av eksisterende kapasiteten med til å følge opp prosjekter 

som er igangsatt, slik som Malangen skole, ny brannstasjon, BBS kjøkken, m.fl i tillegg til 

daglig drift. Flere prosjekter er vedtatt realisert, og bevilget midler til, men ikke kommet i gang 

på grunn av manglende kapasitet ved enheten. I tillegg vil tett oppfølging av prosjektene 

kunne føre til en bedre kostnadskontroll. 

Det foreslås at det opprettes 100% stilling med finansieres fra vedtatte og fremtidige 

investeringsprosjekt. Tiltaket legges derfor ikke inn med kostnad. 

SUM NETTO TILTAK  0 0 0 0 0 

- 

 
Skatteinntekter og statlige overføringer  

Kapittel : Skatteinntekter og statlige overføringer 

Tiltak 107: Fjerne fritaksregel 6 år på eiendomsskatt 

Beskrivelse Vi har i dag fritak for eiendomsskatt på nyoppførte hus (helårsbolig) på 6 år.  

Dette utgjør inntektstap (med dagens satser og portefølje) på om lag kr 0,3 mill. 

 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 -1 200 000 
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- 

Tiltak 097: Opptrapping eiendomsskatt fra 2,8 til 4,0 o/oo 

Beskrivelse Tiltaket tallfester effekt av å øke eiendomsskatt på bolig/fritid/landbruk fra 2,8 promille til 3,8 

promille i 2023, og deretter til 4,0 promille i 2024. 

 

Idag er generelt 7,0 promille på eiendomsskatt (les: næring) og 2,8 promille på bolig, 

fritidseiendommer, landbruk og ubebygde eiendommer grunneiendommer.  

 

For objekter med 2,8 promille idag gjelder at: 

Det er anledning etter eiendomsskatteloven kan vi øke promillen med inntil 1 promille hvert 

år. Dvs. at for 2023 kan vi øke fra 2,8 til 3,8.  

Maksimalt kan eiendomsskatten for disse objektene settes til 4 promille.  

Dersom vi skal øke helt til 4 promille i 2023 må kommunen innføre bunnfradrag i tillegg. 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -4 930 000 -5 900 000 -5 900 000 -5 900 000 -22 630 000 

 
Renter og avdrag 

Kapittel : Renter og avdrag 

Tiltak 094: 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. 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -3 300 000 -3 300 000 -3 300 000 -3 300 000 -13 200 000 



 Tiltak 

9. november 2022 kl 13.20 - Side 23 

 

Innsparingskrav og sluttsaldering mot fond 

Kapittel : Årsoppgjørdisposisjoner 

Tiltak 109: Rammekutt/ innsparingskrav 

Beskrivelse Som ledd i å få budsjettbalanse legges det rammekutt /innsparingskrav slik: 

2023: 3,4 mill/0,8% (tilsv 3,2% avkortet med 3/12-dels effekt) 

2024: 20,0 mill/4,6%. 

2025 og 2026: 25,0 mill/5,8%. 

 

Tiltaket er tallmessig fordelt på alle driftsrammene (unntak Havn og Flyktningetjenesten som 

har negative netto driftsrammer). 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -3 400 000 -20 000 000 -25 000 000 -25 000 000 -73 400 000 

- 

Tiltak 110: Sluttsaldering avsetning/bruk fond 

Beskrivelse I rådmannens forslag sluttsalderes slik (mot fond): 

 

År 2023: bruk kr 4,25 mill av disp.fond og kr 8,0 mill av flyktningefond. 

År 2024: avsetter kr 0,4 mill til disp.fond. 

År 2025: avsetter kr 6,0 mill til disp.fond. 

År 2026: avsetter kr 7,6 mill til disp.fond. 

- - 

2023 2024 2025 2026 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -12 250 000 436 000 6 024 000 7 562 000 1 772 000 

- 

 


