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1 Båtsfjord 

1.1 Innledning 

Kommunelovens bestemmelser om budsjett og økonomiplan 

Ifølge kommuneloven skal kommunestyret hvert år vedta en rullerende økonomiplan som minst 

skal omfatte de neste fire år. Første året i økonomiplanen er kommunens årsbudsjett og er en 

bindene plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i året som kommer. 

Kommunestyret vedtar selv årsbudsjettet og økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket 

treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet. 

Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med de forslag til vedtak som foreligger, skal 

legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret. 

Økonomiplan og årsbudsjettet oversendes statsforvalteren til orientering. 

Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og 

regionale planer skal følges opp. 

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer og 

bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De 

skal også vise utviklingen i kommunens eller fylkeskommunens økonomi og utviklingen i gjeld 

og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån 

som skal tas opp i budsjettåret. 

Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens virksomhet og skal settes opp i balanse og være 

realistisk, fullstendig og oversiktlig. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter 

som kommunen kan forvente i budsjettåret. 

Årsbudsjettet skal være inndelt i driftsbudsjett og investeringsbudsjett. Det skal budsjetteres 

med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige 

avsetninger. 

I årsbudsjettet kan det avsettes midler til bruk i senere budsjettår. 

Organisering av budsjettarbeidet 

Kommunestyret vedtok 24.02.21 følgende plan for årets budsjettprosess: 

Nr. Milepæl er nådd når Tidsfrist 

1 Formannskapet behandler og vedtar planen 10.02.21 

2 Kommunestyret behandler og vedtar planen 24.02.21 

3 Administrasjonen utarbeider statusdokumenter 05.05.21 

4 Kommunestyremøte (budsjettsamling) – kommunestyret, hovedutvalg, administrasjon, 

virksomhetsledelse og tillitsvalgte- gjennomgang av statusdokumenter, økonomisk status 

inneværende år, kommuneproposisjonen, foreløpig konsekvensjustert budsjett, økonomiske 

rammer for kommende år. 

19.05.21 

5 Hovedutvalgsmøter - vurdere omstillingsbehov og bestilling av utredninger 28.05.21 

6 Formannskapet behandler og innstiller omstillingsbehov og bestiller utredninger 09.06.21 

7 Kommunestyret behandler omstillingsbehov og bestiller utredninger 23.06.21 

8 Administrasjonen utreder ihht. bestillinger og utarbeider tiltakslister 15.10.21 

9 Presentasjon av konsekvensjustert budsjett og gjennomgang av tiltak. Opplæring i Arena for 

politikere 

18.10.21 

10 Høring – arbeidstakerorganisasjonene 31.10.21 
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Nr. Milepæl er nådd når Tidsfrist 

11 Hovedutvalgsbehandling 05.11.21 

12 Formannskapet arbeidsmøte - foreløpig forslag 10.11.21 

13 Administrasjonen utarbeider budsjettdokument basert på formannskapets foreløpige forslag 17.11.21 

14 Formannskapet innstiller 24.11.21 

15 Kommunestyret vedtar 15.12.21 

  

Fra 2020 har vi kjørt en litt annen prosess enn tidligere og administrasjonen har ikke lagt fram 

et saldert budsjett. Administrasjonen har utarbeidet konsekvensjustert budsjett samt tiltak ihht. 

bestilling fra politisk nivå. Formannskapet er da organet som utarbeider forslaget og 

innstillingen til budsjettet. 

  

1.1.1 Rådmannens innledning 

Felles framtid-felles ansvar Budsjett 2022-2025 

De beslutninger som er fattet i 2022 vil isolert sett medføre at det økonomiske handlingsrommet 

er minimalt, over en periode må vi tilføre midler fra våre fond. Økonomisk sett vil vi være 

norgestoppen når det gjelder gjeld pr.innbygger, dette har bakgrunn i en sliten samling av 

formåls bygg og en mindre vellykket mudring av Båtsfjord havn. God kvalitet på våre 

formålsbygg og en god infrastruktur i havna vil være en forutsetning for å bli en god 

bolystkommune samt å opprettholde merkenavnet fiskerihovedstaden. På pluss siden er vi også 

i den øvre delen når det gjelder inntekter pr,innbygger, samtidig som vi har fått på plass en god 

økonomisk reserve for kommunen. Dette gir oss rom for å handtere de endringer som må 

gjennomføres på en god måte. Bærekraft 25 er ett prosjekt som skal være med på å utforme en 

utviklingsplan med sikte på å både ha en bærekraftig økonomi og en bærekraftig måte å levere 

tjenester på. Salderingsbehovet er synliggjort fram mot 2025 med rundt 14 millioner fra 2023, 

i tillegg bruker vi rundt 8 millioner av premie fondet til å finansiere 2022. Dette vil kreve en 

klar prioritering fra kommunens side, bærekraft 25 vil bidra til å stake ut den framtidige kursen 

i lag med våre ansatte. Men den økonomiske reserven må brukes med omhu og 

utviklingsarbeidet i Båtsfjord kommune må ikke stoppe opp. Da vil den økonomiske bakrusen 

treffe oss hardt i 2025 og årene framover. 

Utviklingsmessig har vi ikke klart å følge trenden i kommune Norge, dette betyr ikke at vi har 

blitt dårligere men at vi sakker akterut i forhold til utviklingen til kommune Norge for øvrig. 

Kostra tallene viser et det er ett forbedring potensiale innenfor alle deler av virksomheten. 

Utviklingsviljen i næringslivet har vært formidabel, det å dra veksler både på arbeidsmetodikk 

og vilje til gjennomføring er noe kommunen kan lære av. Endringsledelse og endrings kultur 

må bygges over tid, Oppbygning av fagmiljø må skje både på tvers av virksomheter og 

kommunegrenser. 4K samarbeidet Vestre Varanger som også har fått nasjonal oppmerksomhet 

vil løfte selvinnsikten i organisasjon uavhengig om man kommer til ett formelt samarbeid. 

Modningsprosessene som skal til for å bryte ned terskelen for å dele, utveksle og forbedre er 

blitt mindre, både administrasjon og arbeidstaker organisasjonene har vært gjennom en god 

utvikling. Dette lover godt for bygging av en lærende og forbedrende organisasjon. 

Kommunen har gjennom Båtsfjord Havn KF tilrettelagt med tomter, flytebrygger og ligge 

strøm for kommersielt utleie. Prosjektene med å fornye infrastrukturen etter mudring prosjektet 

er i gang, dette har påført kommunen store investeringer og tapte inntekter. Ca 180 millioner 

blir det bruk på kaier og rundt 400 millioner på skoler og barnehage i økonomiplanperioden. 
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Tverrsektorielt samarbeid blir en faktor som vil være utløsende for at man skal lykkes både med 

de eldre og ikke minst gruppen 0-18. Her er det viktig med forebyggende tiltak for kjente 

utfordringer som overvekt og psykiske problemer. Rus og psykiatri må settes på dagsorden, her 

er det heller ingen aldersgrenser for hvor utfordringene oppstår. Det er spesielt viktig å få 

samordnet ressursene med tanke på den nye barnevernsloven som kommer i 2022. Her blir 

kommunene ta en større del av ansvaret rundt oppfølging av barn, de må også lære seg en ny 

måte å jobbe på. Samarbeidet med helse er spesielt viktig med den kompetanse som er bygd 

opp innenfor tjenesten. Det å bruke omsorgs trappa på en god måte gir også en god effekt, 

omsorgsboliger vil være en prioritert oppgave framover. For å møte de utfordringer som vi står 

ovenfor er det også etablert ett forebyggende team som skal gi råd til Rådmann og politisk 

ledelse. Vedtaket om sektor modellen vil også være med å fremme det tverr sektorielle 

samarbeidet. 

Båtsfjord kommune har en sårbar økonomi, de vedtatte tiltak vil gi en større grad av 

forutsigbarhet for kommunen og ikke mist skape både attraktivitet og bolyst. Da tenkes det 

spesielt den massive satsningen på formåls bygg. 

Båtsfjord kommune har hatt en veldig god historie om både flyktninger og arbeidsinnvandring. 

Nå har vi mistet det viktige tilskuddet som flyktningene var på tross av ett svært vellykket 

integreringsarbeid arbeid. Dette har medført tap av fremtidig arbeidskraft for kommunen, vi har 

lagt som en forutsetning at vi skal stabilisere folketallet rundt 2275, dette vil da si at vi skal ha 

en svak vekst i folketallet på rundt 10 personer. Pr i dag har vi ett vakuum i både kommunal 

sektor og privat sektor. Erfaringsvis har Båtsfjord kommune økt innbyggertallet i takt med 

behovet for arbeidskraft. 

Det kan se ut som vi kan gå inn i det nye året uten store forhåndsregler rundt Corona og starte 

på ett normalt liv igjen. De siste årene har kommunen virkelig blitt satt på prøve, sett fra ett 

utviklingsperspektiv har vi tatt kvantesprang når det gjeler bruk av teknologi. Statsbudsjettet 

har stimulert næringslivet på en god måte, samtidig ser vi at opplegget for den neste 

økonomiplan perioden kan medføre positive endringer, som produksjonsavgift på vindkraft. 

Kommuneloven har forflyttet oppgaver fra politisk ledelse og til rådmann, i Båtsfjord har 

etterslepet av manglende vedtak innenfor delegasjon medført at viktig arbeids som lokal 

lønnspolitikk har blitt satt på vent. Dette arbeider er nå igangsatt og utnevnelsen av de 

samarbeidsforum som skal på plass vil forhåpentlig være på plass i 2022. 

  

  

  

1.1.2 Organisasjon 

Administrativ organisering 

Båtsfjord kommune har vedtatt en sektorstruktur i 2021, organisasjonsutviklingsprosjektet skal 

være ferdig i 2021. Tanken er at man i 2022 skal ha på plass tilstrekkelig styringssystem for å 

ivareta den nye organisasjonsmodellen. Virksomheten er i prosess rundt organisering etter 

sektormodellen, under ligger rådmannsforslag til ett overordnet organisasjonskart for 

virksomheten. 
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Politisk organisering 

Kommunestyret består av 15 representanter med representantfordeling som vist i figuren. 

Politisk er vi organisert etter formannskapsmodellen med formannskap og 3 hovedutvalg: 

Helse- og omsorgsstyret, Kultur- og oppvekststyret samt Teknisk styre. 

  

 

  

  

   

1.1.3 Samfunnsdel, strategier, satsingsområder, planer 

Båtsfjord kommune har vedtatt en ny samfunnsdel og jobber med Arealdelen. Samfunnsdelen 

sier noe om de satsningsområder som skal prioriteres. Denne prioriteringen gjenspeiles i 

økonomiplanen til kommunen. Skape gode og trygge læringsmiljø som både for elver og ansatte 

er ett av satsingsområdet i samfunnsdelen, dette i form av ett nytt skolebygg som skal fremme 

tverr sektotriell tenkning og fremme ett lærende miljø. Gode fysiske rammer er også en 

forutsetning for å kunne hevde seg i konkurransen om de gode hodene innenfor 

oppvekstsektoren. Det med å legge til rette for lokal utvikling av næringsliv slik at vi får en 

vekst i sysselsettingen og kan satse på utvikling av gode bo tilbud. 

1. Et kunnskapsrikt Båtsfjord 

2. Et Båtsfjord i utvikling 

3. Et inkluderende Båtsfjord 

4. Et trivelig Båtsfjord 

5. Et trygt Båtsfjord 
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1.1.4 Statsbudsjettet 

Regjeringen la fram forslag til statsbudsjett 2022 den 12. oktober 2021. Båtsfjord kommune får 

en nominell vekst i de frie inntektene på 1,9 %. Den kommunal deflatoren (årlig pris- og 

lønnsvekst i kommunesektoren i prosent) er i statsbudsjettet anslått til 2,5 %. Når man hensyntar 

denne ser vi at Båtsfjord kommune kommer ut med en reell inntektsnedgang for 2022 på 0,6 %. 

Har tatt inn 2 kolonner fra tilleggsnummeret til statsbudsjettet som ble lagt fram 10.11.21. Disse 

viser hvordan kommunene kommer ut med den nye regjeringens forslag til statsbudsjett.  

I siste kolonne ser vi at Båtsfjord kommune får en nominell vekst på 2,7 % mot 1,9 prosent i 

det opprinnelige forslaget til statsbudsjett. Tar man hensyn til deflatoren får kommunen en 

realvekst på 0,2 % i det nye forslaget til statsbudsjett. 

Frie inntekter Troms og Finnmark 

Kommune 

Anslag frie 

inntekter 

2022 (1000 

kr) 

Anslag 

oppgavekorrigert 

vekst 2021-2022 

(1000 kr) 

Nominell 

vekst 

2021-2022 

(prosent) 

Realvekst 

2021-2022 

(prosent) 

Anslag 

oppgavekorrigert 

vekst 2021-2022 

(1000 kr) etter 

tilleggsnummer 

til statsbudsjettet 

Nominell vekst 

2021-2022 

(prosent) etter 

tilleggsnummer 

til 

statsbudsjettet 

Salangen 160 192 4 448 2,9 0,4 5 297 3,4 

Porsanger 283 412 7 470 2,7 0,2 9 993 3,6 

Tjelsund 326 870 7 628 2,4 -0,1 10 776 3,4 

Kvæfjord 218 855 4 455 2,1 -0,4 6 469 3,0 

Karasjok 214 608 4 207 2,0 -0,5 5 126 2,4 

Alta 1 454 306 28 325 2,0 -0,5 38 892 2,7 

Båtsfjord 174 381 3 254 1,9 -0,6 4 588 2,7 

Karlsøy 184 303 3 296 1,8 -0,7 4 738 2,6 

Senja 1 113 596 17 890 1,6 -0,9 27 171 2,5 

Nordkapp 240 985 3 568 1,5 -1,0 4 528 1,9 

Loppa 100 673 1 473 1,5 -1,0 3 230 3,3 

Lebesby 132 790 1 837 1,4 -1,1 3 166 2,4 

Skjervøy 223 777 2 955 1,3 -1,2 4 459 2,0 

Kåfjord 168 094 2 111 1,3 -1,2 3 507 2,1 

Hammerfest 837 965 10 101 1,2 -1,3 16 071 1,9 

Ibestad 115 321 1 388 1,2 -1,3 2 201 1,9 

Harstad 1 568 090 18 767 1,2 -1,3 26 899 1,7 

Sørreisa 226 849 2 694 1,2 -1,3 4 641 2,1 

Kvænagen 123 317 1 421 1,2 -1,3 2 253 1,8 

Målselv 442 861 4 629 1,1 -1,4 9 022 2,1 

Lavangen 99 447 1 016 1,0 -1,5 1 791 1,8 

Kautokeino 251 163 2 562 1,0 -1,5 4 618 1,9 

Balsfjord 397 341 3 865 1,0 -1,5 6 729 1,7 

Måsøy 119 281 1 137 1,0 -1,5 2 421 2,0 

Vardø 165 363 1 572 1,0 -1,5 2 390 1,5 

Vadsø 398 567 3 735 0,9 -1,6 5 916 1,5 
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Kommune 

Anslag frie 

inntekter 

2022 (1000 

kr) 

Anslag 

oppgavekorrigert 

vekst 2021-2022 

(1000 kr) 

Nominell 

vekst 

2021-2022 

(prosent) 

Realvekst 

2021-2022 

(prosent) 

Anslag 

oppgavekorrigert 

vekst 2021-2022 

(1000 kr) etter 

tilleggsnummer 

til statsbudsjettet 

Nominell vekst 

2021-2022 

(prosent) etter 

tilleggsnummer 

til 

statsbudsjettet 

Nordreisa 334 448 3 018 0,9 -1,6 5 760 1,7 

Tana 238 099 2 141 0,9 -1,6 5 136 2,2 

Sør-

Varanger 

680 967 6 104 0,9 -1,6 11 182 1,7 

Hasvik 104 041 911 0,9 -1,6 2 652 2,6 

Gratangen 95 977 772 0,8 -1,7 1 534 1,6 

Bardu 269 570 2 103 0,8 -1,7 4 659 1,7 

Storfjord 156 687 1 054 0,7 -1,8 2 398 1,5 

Lyngen 235 798 1 469 0,6 -1,9 3 538 1,5 

Nesseby 97 511 560 0,6 -1,9 1 286 1,3 

Dyrøy 100 294 414 0,4 -2,1 1 143 1,1 

Berlevåg 93 474 367 0,4 -2,1 1 056 1,1 

Gamvik 107 696 385 0,4 -2,1 2 125 2,0 

Tromsø 4 512 177 15 658 0,3 -2,2 42 057 0,9 

Troms og 

Finnmark 

16 825 147 195 756 1,2 -1,3 301 418 1,8 

Hele landet 352 743 208 5 122 468 1,5 -1,0   

Første kolonne: Viser overslag på hvor mye hver kommune får i frie inntekter i 2022, målt i 

1 000 kroner. 

Andre kolonne: Viser overslag på vekst fra anslag på regnskap for 2021 til nasjonalbudsjettet 

2022, målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringer i oppgavene til kommunene. 

Tredje kolonne: Viser den nominelle veksten målt i prosent. 

Fra 2021 til 2022 er det på landsbasis anslått en nominell vekst på 1,5 % og en realnedgang på 

1 % i kommunenes frie inntekter (fra anslag på oppgavekorrigert regnskap for 2021). 

Kommunene i Troms og Finnmark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene 

på 1,2 % og en realnedgang på 1,3 %. 

I all hovedsak kan variasjonen i veksten mellom kommunene forklares med utvikling og 

endring i befolkningen, endringer i skjønnstilskuddet og andre endringer i inntektssystemet. 

37 av 39 kommuner i fylket har realnedgang i de frie inntektene. 

Aktuelle saker med betydning for kommunesektoren: 

Havbruksfond:  Regjeringen tar sikte på å foreta en beslutning om justering av 

produksjonskapasiteten i lakse- og ørretproduksjonen høsten 2021. Antallet tillatelser som 

eventuelt vil bli utlyst og vederlaget for disse, beror på en rekke forhold beheftet med 

usikkerhet. Regjerningen tar derfor sikte på å komme tilbake til Stortinget med forslag til 

bevilgning i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2022. (Post 60 Tilskudd til kommuner 

og fylkeskommuner - Nærings- og fiskeridepartementet). 

Eiendomsskatt: Regjeringen foreslår ingen endringer i eiendomsskatteloven. Kommunene kan 

selv endre satser, bunnfradrag mv. innenfor de rammer loven setter. 
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Korreksjonssaker: 

Oversikt over saker hvor det er gjort endringer i rammetilskuddet til kommuner som følge av 

endringer i oppgavefordelingen, regelendringer, innlemming av øremerkede tilskudd mv: 

• Statlig og private skoler, endringer i elevtall, kr. -117,7 mill. 

• Ekstraord. midler i 2021 pga. koronapandemien, kr. -10,4 mrd. 

• Universell utforming av IKT-løsninger, kr. 34 mill.  

• Kompetansekrav barnevernet, kr. 52,5 mill. 

• Tolkeloven, kr. 20,7 mill. 

• Barnevernsreformen, kr. 1,3 mrd 

• Innlemming av ørem.tilskudd til stillinger i barnevernet, kr. 841 mill. 

• Ny oppgave- og ansvarsdeling i barnevernet - avvikling av forsøk, kr. -40 mill. 

• Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 3.-4. trinn helårseffekt av endring i 2021,  kr. 

36 mill. 

• Kapitaltilskudd til private barnehager, kr. -266 mill. 

• Pensjon i private barnehager, reduksjon tilskudd og skjermingsordning, kr. -207 mill. 

•  Økonomisk tilsyn med private barnehager, kr. -5 mill. 

• En ekstra skoletime naturfag i grunnskolen, kr. 100 mill. 

• Basistilskudd til fastleger - helårseffekt av endring i 2021, kr. 77 mill. 

• Basistilskudd til fastleger - økning i 2022, kr. 51 mill. 

• Skjønnstilskudd Gjerdrum kommune, kr. -128 mill. 

• Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger, kr. 322 mill. 

• Økte sosialhjelpsutgifter som følge av redusert dagsats for tiltakspenger 

- kompensasjon, kr. 69 mill.  

• Rusreformen, kr. 100 mill. 

• Barnekoordinator, kr. 100 mill. 

• Ressurskrevende tjenester - finansiering av tilleggskompensasjon, kr. -55 mill. 

• Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten, kr. 2,1 mrd. 

• Differensiert arbeidsgiveravgift, kr. -2,6 mill 

Skjønnsmidler: 

Den samlede skjønnsrammen til kommunene er redusert fra kr. 1,025 mill. til kr. 990 mill. fra 

2021 til 2022. Basisrammen for kommunene samlet er på kr. 850 mill. og ligger på samme nivå 

som i 2021. Departementets reservepott er redusert fra 150 mill. til 120 mill. fra 2021-2022. 

Dette skyldes at det er opprettet en egen tilskuddsordning for små kommuner med høye 

egenandeler knyttet til ressurskrevende tjenester. Samt at 2021 var siste året kompensasjon for 

kommuner som har mistet veksttilskuddet i forbindelse med sammenslåing ble utbetalt - disse 

gikk i 2021 av departementets reservepott. 

For Statsforvalteren i Troms og Finnmark er skjønnsrammen totalt kr. 108 mill. og er på samme 

nivå som i 2021. Av dette er kr. 52 millioner fordelt som basistilskudd, dette er en nedgang på 

29,1 % fra 2021. Bakgrunner for dette nedtrekket er at en større andel av skjønnsmidlene er satt 

av til utviklingsarbeid i kommunene, og at kompensasjon for endring i differensiert 

arbeidsgiveravgift i Tromsø kommune er redusert med kr. 12,5 mill. (50 %).  De tilbakeholdte 

skjønnsmidlene er for 2022 kr. 56 mill, disse kan fordeles på prosjektskjønn/utvikling, 

kommuner i økonomisk ubalanse, kriseskjønn eller særskilte forhold i enkeltkommuner. 

Toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester: 

Kompensasjonsgraden beholdes uendret på 80 prosent. Det foreslås en innstramming ved å øke 

innslagspunktet med kr. 50.000,- utover lønnsveksten. Dette er en innstramming tilsvarende 
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300 millioner kroner og vil påvirke kommunens budsjetter allerede for 2021. 

Tilleggskompensasjon for mindre kommuner med høye utgifter til ressurskrevende tjenester.       

I 2021 ble det utbetalt kr. 55 mill. av skjønnsrammen til 24 kommuner med under 3200 

innbygger som hadde spesielt høye utgifter til ressurskrevende tjenester. Fra 2022 foreslås det 

å gå over fra en fordeling via skjønnsmidlene til en øremerket ordning. Kr. 55 mill. vil bli fordelt 

av Helsedirektoratet til kommunene sammen med den ordinære utbetalingen i 

toppfinansieringsordningen i juni 2022. 

Det foreslås følgende kriterier for at kommuner skal kvalifisere for tilskuddet: 

• har færre enn 3200 innbyggere 

• har høye utgifter til ressurskrevende tjenester og  

• har gjennomsnittlige skatteinntekter de siste tre årene som er lavere enn 120 % av 

landsgjennomsnittet.  

Kommunestruktur: 

Regjeringen viderefører gode og langsiktige økonomiske virkemidler for kommuner som 

ønsker å slå seg sammen. Regjeringen satte i november 2020 ned et utvalg som skal vurdere 

dagens generalistkommunesystem, der alle kommuner har de samme oppgavene. Utvalget skal 

vurdere forutsetninger og rammer kommunene har for å være generalistkommuner i dagens 

velferdssamfunn og vurder eventuelle alternativer til generalistkommunesystemet. Utredningen 

skal leveres innen desember 2022. 

Avgift på landbasert vindkraft: 

Regjeringen foreslår en avgift på landbasert vindkraft på 1 øre per kWh. Avgiftsinntektene skal 

fordeles til vertskommuner for vindkraft. På grunn av behov for EØS-rettslige avlaringer 

foreslås det at avgiften trer i kraft fra den tid departementet bestemmer. Det er lagt opp til at 

avgiften gjelder fra 01.01.22 og at første utbetaling til kommunene kommer i 2023. 

Tekst hentet fra orienteringsbrev om statsbudsjettet 2022 og det økonomiske opplegget for 

kommunene, fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark og www.regjeringen.no 

  

Endringer som følger av tilleggsnummer til statsbudsjettet: 

I den nye regjeringens forslag til statsbudsjett har de gjort følgende endringer som har 

innvirkning på kommunens rammetilskudd, verdi i parentes er hva endringen betyr for 

kommunen: 

• Økt rammetilskudd fordelt etter kostnadsnøkkel i utgiftsutjevning (881.000,-) 

• Redusert makspris barnehage (110.000,-) 

• Redusert pensjonspåslag private barnehager (-59.000,-) 

• Ekstra naturfagtime innføres ikke (-38.000,-) 

• rh immunisering, overføring av oppgave fra spesialisthelsetjenesten (1.000,-) 

• Redusert rammetilskudd som følge av økt skatteanslag (-1.009.000,-) 

• Rammetilskudd pr grunnskole (1.000.000,- - 501.000,- = 499.000,-) 

Totalt øker rammetilskuddet til Båtsfjord kommune med kr. 384.000,- 

Den øvrige økningen kommer av økt skatt og inntektsutjevning. 

I tillegg har den nye regjeringen foreslått å ikke øke innslagspunktet for tilskudd til 

ressurskrevende brukere. 
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1.1.5 Samfunnsutvikling 

Båtsfjord har ferdigstilt å samfunnsdelen i kommuneplan, det påfølgende arbeidet med 

arealdelen er igangsatt. Samfunnsdelen og arealdelen skal gi en retning på samfunnsutviklingen 

i Båtsfjord kommune. 

Vi har en stor andel innvandrere fra Øst-Europa som har etablert seg her med familier. Dette 

har medført at Båtsfjord kommune framstår som mer attraktivt nå enn for bare noen år siden. 

Den store trusselen er at denne gruppen er særdeles mobil og har lav terskel for å vende hjem. 

Næringsmiddelindustrien er blitt mer automatisert, tilgangen på lav kompetanse arbeidsplasser 

vil endre seg over tid. Lav kompetanse arbeidsplassene flyttes ut av Norge, dermed minker også 

tilflyttingen. Vi har ingen tradisjoner for å ivareta våre arbeidsinnvandrere over tid og dette 

arbeidet må prioriteres framover. Dette er en ressurs som vi er avhengig av for å holde hjulene 

i gang i Båtsfjord samfunnet. Det har dessverre vært en trend at folketallet går ned på tross av 

ett godt arbeidsmarked, dette er nytt for Båtsfjord og vil antageligvis forsterke seg framover. 

Boligmarkedet har endret seg på kort tid, fra etterspørsel til utbud av boliger og leiligheter. 

Dette vil påvirke den framtidige utviklingen i Båtsfjord, vi må vurdere tiltak for å løfte 

kompetansen slik at nye arbeidsplasser etableres. Vi må legge til rette for at arbeidsinnvandrere 

får benyttet den kompetansen de besitter. Her må vi se på stimuleringstiltak og synliggjøre disse 

for den delen av befolkningen som ikke har norsk som morsmål. 

  

1.1.6 Næringsutvikling 

Historisk sett har det ikke vært høyere aktivitet i Båtsfjord i nyere tid, alle prosjekter som 

gjennomføres med en massiv satsing fra lokalt næringsliv gjør at aktiviteten er høy. Dessverre 

medfører mangler i planverket at vi har en del utfordringer med tanke på å skaffe relevante 

arealer for alle som ønsker dette. 

Dette med det jobbes med framover og Båtsfjord kommune må bli en enda bedre tilrettelegger 

og se på de mulighetene kommunen har til å bidra til en positiv utvikling med tanke på 

nyetableringer. 

Vi er en attraktiv kommune for både bedrifter og investorer, men vi ser at kommunen som 

organisasjon må bli mer profesjonell i sitt virke. Det med å legge næring under teknikk, miljø 

utvikling og næring vil være ett steg i riktig retning. 

 

 

1.1.7 Befolkning 

1.1.7.1 Dagens situasjon 

  Båtsfjord 2019 Båtsfjord 2020 Båtsfjord 2021 

Beskrivelse 

Antall innbyggere per 31.12 

 

2 221 2200 2165 (31.07) 

Kilde: SSB 

Pr. 01.01.21 var det 2200 innbyggere i Båtsfjord Kommune. I løpet av 2020 gikk folketallet 
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ned med 21 personer, som betyr en nedgang på 0,95 %. 

I 2021 har den negative utviklingen i folketallet fortsatt. Ved utgangen av 2. kvartal var 

folketallet i kommunen 2165 personer. 

 

I Båtsfjord kommune har 31 % av innbyggerne innvandrerbakgrunn. Båtsfjord har høy 

arbeidsinnvandring som gir oss tilgang på sårt tiltrengt arbeidskraft. Det vil også være en 

forutsetning av vi har tilgang på arbeidskraft for å opprettholde aktiviteten i kommunen. 

Nedenfor viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller 

er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land. 

 

 

1.1.7.2 Befolkningsframskriving 

Befolkningsframskriving 2020-2050 

  

  2020 2021 2025 2030 2040 2050 

0 år 26 19 18 19 19 17 

1-5 år 97 105 99 95 95 90 

6-12 år 147 145 145 138 133 132 

13-15 år 72 65 48 57 57 57 

16-19 år 103 95 85 80 76 76 
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  2020 2021 2025 2030 2040 2050 

20-44 år 762 741 705 706 638 603 

45-66 år 673 667 668 651 642 654 

67-79 år 262 270 297 308 366 336 

80-89 år 65 68 78 116 162 205 

90 år eller eldre 14 17 13 16 36 54 

Sum 2221 2192 2156 2186 2224 2224 

 

I august 2020 kom SSB med nye befolkningsframskrivinger til år 2050. Prognosen viser at vi 

ved utgangen av 2021 skal være 2192 personer i kommunen. Med den befolkningsutviklingen 

vi har hatt hittil i år ser vi at denne prognosen er noe optimistisk. Prognosen viser også at vi 

skal ha nedgang i folketallet fram til år 2025 så skal det stige noe etter det. I denne prognosen 

skal det være 2224 innbyggere i Båtsfjord i 2050 som var det samme antallet som vi hadde ved 

inngangen av 2020. 

Det er viktig å ha fokus på utviklingen spesielt pga at det er den eldre delen av befolkningen 

som øker mest. Her vil kommunen stå overfor store utfordringer i årene fremover. Det er i 2018 

vedtatt en ny helse og omsorgsplan som tar tak i de utfordringene vi står overfor på dette 

området. Kommunen er i full gang med innføring av velferdsteknologi for å møte utfordringene 

på dette området. Dette medfører også at vi må endre en hel kultur, fra aktiv pleie til fokus mot 

egenmestring. 

Vi ser også at antall barn (0-16) går ganske mye ned fra 342 personer til 296 personer fra 2020 

til 2050. Dette betyr også at vi må vri ressursbruken fra barn og unge til helse og omsorg. 

Antall tilgjengelige hender vil falle fram mot 2050, arbeidskraft med kompetanse vil være en 

utfordring. Økonomisk klarer heller ikke kommunen å bære de økonomiske byrdene som vil 

komme med å videreføre gammel praksis. 

Tilgangen på arbeidskraft er allerede en utfordring og vil forsterke seg framover, store deler av 

kommunen både privat og offentlig sektor sliter med å skaffe arbeidskraft. 
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1.2 Økonomi 

1.2.1 Nøkkeltall 

1.2.1.1 Lånegjeld og finansutgifter 

 

  

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Lån 

investeringer 

258 519 584 343 220 498 468 107 248 580 816 811 591 692 937 568 196 563 

Lån Startlån 25 865 279 28 458 279 29 768 279 29 768 279 29 768 279 29 768 279 

Sum lån 284 384 863 371 678 777 497 875 527 610 585 090 621 461 216 597 964 842 

Driftsinnteker 236 528 124 240 305 108 247 856 337 248 515 337 256 315 337 256 515 337 

Prosent av DI 109,30 % 142,83 % 188,86 % 233,71 % 230,85 % 221,51 % 

  

Pr. 01.01.21 var Båtsfjord kommunes lånegjeld 109,30 % av driftsinntektene. I 

økonomiplanperioden vil dette øke til 233 % før den avtar. 

Pr. 31.12.20 er kr. 96 millioner av lånegjelda knyttet til VA området samt kr. 25 millioner i 

startlån, disse lånetypene er i utgangspunktet selvfinansiert. 
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Renter og avdrag økes i økonomiplanperioden i takt med investeringsplanen. På de løpende 

lånene har vi benyttet Kommunalbankens estimater på renter og avdrag i økonomiplanperioden. 

På de nye låneopptakene er det benyttet 2,2 % rentekostnad, avdragstid = avskrivningstid. Iflg. 

prognosene fra Kommunalbanken vil markedsrenten variere fra 1,7 % til 2,41 % i 

økonomiplanperioden, med høyest rente i 2024. Har valgt å legge oss 2,2 % for hele perioden 

på de nye låneopptakene. 

  

  

1.2.1.2 Netto driftsresultat 

 

 

Teknisk beregningsutvalg (TBU) anbefaler at kommunene har et netto driftsresultat på minst 

1,75 %. Fylkesmannen anbefaler at for kommuner med lite handlingsrom og lite midler på 

disposisjonsfond bør netto driftsresultat utgjøre 3 % av driftsinntektene. 
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I forbindelse med vedtaket om bygging av nytt skolebygg ble det samtidig vedtatt at det skal 

utarbeides en omstillingsstrategi. Kommunen har stort behov for omstilling og vi benytter mer 

penger enn sammenlignbare kommuner. Etter kommunestyrevedtaket i juni 2021 er prosjekt 

"Bærekraft 2025" startet hvor vi har bistand fra KS Konsulent for å finne ut hvordan vi skal 

omstille for å får både bærekraftig økonomi og levere gode tjenester til befolkningen. Som 

grafen viser vil vi i 2022 komme ut med et negativt netto driftsresultat men for å ikke 

forskutterer det arbeidet som er satt i gang i "Bærekraft 2025" velger vi å dekke dette ved bruk 

av fond i 2022. 

 

1.2.1.3 Fondsoversikt 

 

Som vi ser av grafene har kommunen et disposisjonsfond som er over 25 mill. alle årene i 

øk.plan perioden. Det er budsjettert en del bruk i 2021 samt at vi for 2022 salderer budsjettet 

med bruk av fond. Iflg. planen skal vi fortsatt bygge reserver i økonomiplanperioden selv om 

vi benytter fond i 2022. 

  

1.3 Driftsbudsjett 

Forutsetninger lagt inn i budsjettet: 

Det er ikke foreslått endring i eiendomsskatten i økonomiplanperioden. For 2022 betyr det 3 

promille eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger og 5 promille for næringseiendom. 

Det er avsatt kr. 3 millioner for å dekke lønnsoppgjøret neste år. Den kommunale deflatoren, 

lønns- og prisvekst er i statsbudsjettet satt til 2,5 %. Lønnsveksten i statsbudsjettet er anslått til 

3,2 % og denne utgjør 2/3 av deflatoren. Det er i liten grad gjort endringer på andre kostnader 

pga prisvekst, så her ligger det en innsparing hos alle virksomheter. 

Det er forutsatt en økning av overføringsinntekter i 2023-2025 med 4 millioner kroner hvert år. 

Det er budsjettert med inntekter fra Havbruksfondet med 4,2 millioner kroner i 2022. Vi har 

fått utarbeidet en analyse på utviklingen av utbetalingene fra Havbruksfondet i 

økonomiplanperioden som grunnlag for budsjetteringen. For årene 2023-2025 er inntektene 

budsjettert med følgende beløp 2023 kr. 2,2 mill, 2024 kr. 6 mill. og 2025 kr. 2,2 mill. 

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 er det foreslått innføring av en avgift på 

landbasert vindkraft med 1 øre per kWh produsert elektrisk kraft. Inntekten tilfaller statskassen, 

men skal fordeles til vertskommunene. Avgiften skal gjelde fra 1. januar 2022 men innbetaling 
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først i 2023. Hamnefjell Vindkraftverk hadde i 2020 en produksjon på 221 032 000 kWh. Vi 

har i vårt budsjett tatt med en inntekt på kr. 2 mill. fra år 2023. 

Fra 2021 vedtok kommunestyret at prisen på barnehageplass skulle økes til kr. 2.867,-. I 

tilleggsnummeret til forslag til statsbudsjett er det foreslått ny makspris for barnehageplass fra 

01.08.22 på kr. 3.050,-. De senere år er det innført både gratis kjernetid samt redusert 

foreldrebetaling for de med lav inntekt. Det er laget tiltak på å øke barnehageprisen i 2022. 

Aksjeutbytte er budsjettert på samme nivå som det vi mottok i 2021, kr. 5 millioner. 

Renter og avdrag er budsjettert i hht nåværende nedbetalingsplaner. Renter på lån er budsjettert 

i hht. Kommunalbankens prognoser i økonomiplanperioden. På nye låneopptak som vedtas i 

denne økonomiplanperioden er lagt inn 2,2 % rente. 

Netto premieavvik pensjon er i konsekvensjustert budsjett foreslått avsatt til disp.fond med kr. 

3,350 millioner. Dette går da til å dekke opp amortiseringen av premieavvik fremover i tid. 

Dette vil endre seg hvis man benytter premiefond som det ligger tiltak på. Hvis man benytter 

7,5 millioner av premiefond som tiltaket sier vil man ikke kunne avsette men man må bruke av 

dispososjonsfond. Dette reduserer kostanden til amortisering fram i tid. 

Bærekraft 2025: I forbindelse med bygging av ny skole ble det vedtatt at kommunen skulle 

gjennom et omstillingsprosjekt for å sikre en bærekraftig økonomi. Dette arbeidet starter opp 

med bistand fra KS Konsulent høsten 2021 og det er lagt inn en kostnad på kr. 900.000,- for 

dette fra 2022. 

  

Finansielle måltall: 

Iflg. kommuneloven § 14-2 b) skal kommunestyret vedta finansielle måltall for utviklingen av 

kommunens økonomi. 

I 2020 vedtok kommunestyret følgende finansielle måltall: 

Netto driftsresultat: Skal være over TBU's anbefalinger på 1,75 % 

Disposisjonsfond: Disposisjonsfondet skal utgjøre minst 10 % av brutto driftsinntekter. 

Konsekvensen av at vi benytter premiefond til betaling av pensjonspremier er at netto 

driftsresultat blir negativt i år 2022, men for de øvrige årene i øk.planperioden er over TBU's 

anbefaling. 

Disposisjonsfondet er i øk.planperioden på 11-17 % av driftsinntektene. 
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1.3.1 Budsjettversjon drift 

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling til driftsbudsjett 2022-2025 

  2022 2023 2024 2025 

     

Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett 4 966 135 2 966 135 -4 833 865 -5 033 865 

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 5 038 951 11 624 622 14 562 192 14 951 999 

Valgte driftstiltak -10 005 086 -14 590 757 -9 728 327 -9 918 134 

Brutto driftsresultat -2 905 865 -16 814 865 -22 614 865 -24 214 865 

Netto driftsresultat 3 064 086 -4 259 243 -7 121 673 -8 331 866 

Mer-/mindreforbruk budsjettversjon 0 0 0 0 

     

Valgte tiltak 

     

Totale driftskostnader fra 

investeringsbudsjett 

5 038 951 11 624 622 14 562 192 14 951 999 

     

1170 - Bruk av premiefond -7 500 000 0 0 0 

1170 - Omstillingsbehov 2023-2025 0 -14 000 000 -12 000 000 -14 000 000 

1200 - Deler av lønn overføres 

investeringsprosjekt ny skole 

-700 000 -600 000 -600 000 0 

Administrasjonssjef (1200) -300 000 -300 000 -300 000 0 

Oppvekstsjef (1230) -200 000 -200 000 -200 000 0 

Administrasjon teknisk (8000) -200 000 -100 000 -100 000 0 

1210 - Holde Fagleder HR-stilling vakant -650 000 0 0 0 

9000 - Økning rammetilskudd/skatt ihht ny 

regjering 

-1 341 000 0 0 0 

9400 - Avsetning disp.fond 2022-2025 

(foreløpig forslag fsk) 

185 914 9 243 2 871 673 4 081 866 

     

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen 

     

1010 - Innkjøp av IPad til politiske møter 200 000 0 0 0 

1100 - Deltakelse i Museene for gjenreisning 

og kystkultur i Finnmark 

300 000 300 000 300 000 300 000 

1120 - Økning tilskudd Kirkelig Fellesråd 430 000 430 000 430 000 430 000 

2000/2100 - Kutt i språkressurs barnehager 

2022 

-576 000 0 0 0 

Drift Nordskogen barnehage (2000) -242 000 0 0 0 

Drift Klausjorda barnehage (2100) -334 000 0 0 0 

2000/2100 - Økning i foreldrebetaling til 

makspris 2022 

-290 000 -290 000 -290 000 -290 000 

Drift Nordskogen barnehage (2000) -140 000 -140 000 -140 000 -140 000 

Drift Klausjorda barnehage (2100) -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 
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  2022 2023 2024 2025 

2000/2100 - Økt foreldrebetaling- ny makspris 

pr 01.08.2022 

-84 500 -185 900 -185 900 -185 900 

Drift Nordskogen barnehage (2000) -42 000 -92 400 -92 400 -92 400 

Drift Klausjorda barnehage (2100) -42 500 -93 500 -93 500 -93 500 

2000/2100 - Økte stillinger ihht. 

bemanningsnormen 

-816 000 0 0 0 

Drift Nordskogen barnehage (2000) -408 000 0 0 0 

Drift Klausjorda barnehage (2100) -408 000 0 0 0 

2200 - Spesielle tiltak barnehage 2022 -125 729 0 0 0 

3000/3100 - Redusere utgifter til 

funksjonstillegg 

-100 000 -100 000 -100 000 -100 000 

Drift Nordskogen skole (3000) -40 000 -40 000 -40 000 -40 000 

Drift Båtsfjord skole (3100) -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 

3000/3100 - Rammekutt -200 000 -320 000 -320 000 -320 000 

Drift Nordskogen skole (3000) -100 000 -120 000 -120 000 -120 000 

Drift Båtsfjord skole (3100) -100 000 -200 000 -200 000 -200 000 

5010 - Opprette logopedstilling fra 01.03.22 454 000 906 000 906 000 906 000 

6000 - Kompetansehevende tiltak 500 000 500 000 500 000 0 

6000 - Videreutdanning Helserett 45 700 45 700 0 0 

6601 inventar og utstyr 80 000 0 0 0 

6600 - Nye datamaskiner 100 000 50 000 50 000 0 

6600 - Praktisk bistand, 100% stilling 519 000 519 000 519 000 519 000 

6030 - Innkjøp Eltemaskin 46 000 0 0 0 

6010 - Endring av stilling jmfr pensjon og 

overbemanning 

-330 000 -330 000 0 0 

8102 - Reduksjon i stilling. -63 000 -63 000 -63 000 -63 000 

8600 - Årlig ryddeuke -70 000 -70 000 -70 000 -70 000 

8400 - Førerkort klasse C - brannbil 120 000 0 0 0 

8400 - Grunnutdanning brannvesen 600 000 0 0 0 

8400 - Økt stilling forebygging 200 000 200 000 200 000 200 000 

8400 - Økt vakt høytider 53 000 53 000 53 000 53 000 
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1.4 Investeringsbudsjett 

1.4.1 Budsjettversjon investeringer 

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling til investeringer 2022-2025  

  2022 2023 2024 2025 

     

Sum finansieringsbehov nye tiltak 176 075 000 201 625 000 42 625 000 375 000 

Sum lån -142 000 000 -133 575 000 -34 100 000 -300 000 

Sum annet -34 075 000 -38 925 000 -8 525 000 -75 000 

Netto finansiering nye tiltak 0 0 0 0 

Sum renter og avdrag beregnet drift 5 038 951 11 624 622 14 562 192 14 951 999 

Sum andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 

Netto driftskonsekvenser 5 038 951 11 624 622 14 562 192 14 951 999 

     

Valgte tiltak 

     

1230 - IKT Investeringer skole/barnehage 

vedtatt 2021 

500 000 500 000 1 000 000 0 

Renter og avdrag 58 250 164 300 326 400 417 600 

2018 - Ny barnehage 5 000 000 41 250 000 41 250 000 0 

Renter og avdrag 137 450 1 319 213 2 845 326 3 219 326 

8134 - Nye omsorgsboliger 1 250 000 0 0 0 

Renter og avdrag 34 363 46 313 45 763 45 213 

1171 - IT-investeringer 375 000 375 000 375 000 375 000 

Renter og avdrag 36 270 101 220 164 850 227 160 

1220 - Datasystemer 750 000 0 0 0 

Renter og avdrag 72 540 129 900 127 260 124 620 

8118 - Nytt skolebygg 2022 162 500 000 152 500 000 0 0 

Renter og avdrag 4 467 125 9 212 042 10 250 397 10 127 816 

8502 - Havnedammen 2 500 000 0 0 0 

Renter og avdrag 85 906 115 782 114 406 113 032 

8502 - Høydebasseng 500 000 4 000 000 0 0 

Renter og avdrag 17 181 160 607 208 131 205 657 

8502 - Investering vann og avløp - SD-

anlegg 

1 000 000 2 000 000 0 0 

Renter og avdrag 71 450 262 150 355 550 348 950 

8502 - Reservevannsløsning 500 000 1 000 000 0 0 

Renter og avdrag 17 181 57 520 69 194 68 370 

8502 - VA Klausjorda 1 200 000 0 0 0 

Renter og avdrag 41 235 55 575 54 915 54 255 
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  2022 2023 2024 2025 

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen 

     

8118 - Nytt skolebygg 2021 151 200 000 152 400 000 0 0 

Renter og avdrag 4 329 675 10 199 413 11 647 763 11 508 613 

8400 - Beredskapssenter 0 0 30 000 000 0 

Renter og avdrag 0 0 824 700 1 111 500 

8400 - Ny brannbil 0 0 4 375 000 0 

Renter og avdrag 0 0 163 538 247 188 

1120 - Båtsfjord Kirke - trapp 

m/handicaprampe 

40 000 0 0 0 

Renter og avdrag 1 276 1 658 1 640 1 623 

1120 - Nytt gjerde Båtsfjord gamle 

kirkegård (pri 3) 

40 000 0 0 0 

Renter og avdrag 1 869 2 825 2 781 2 737 

1120 - Nytt gjerde Hamnigberg kirkegård 

(pri 4) 2021 

40 000 0 0 0 

Renter og avdrag 1 869 2 825 2 781 2 737 

4013 - Ny kunstgressbane på Foma 1 250 000 11 250 000 0 0 

Renter og avdrag 71 450 565 813 862 363 846 413 

6010 - Treningsutstyr for slagrammede og 

andre med nevrologiske og motoriske utfall 

162 500 0 0 0 

Renter og avdrag 9 289 15 503 15 217 14 931 

8115 - Ny 7-er hall med kunstgress 0 0 27 375 000 0 

Renter og avdrag 0 0 841 050 1 271 250 

8400 - Branngarasje 0 0 6 250 000 0 

Renter og avdrag 0 0 171 813 231 563 

8502 - Brønn D, nytt brønnhus 1 500 000 0 0 0 

Renter og avdrag 51 544 69 469 68 644 67 819 

8502 - Forprosjekt renseanlegg 0 500 000 0 0 

Renter og avdrag 0 17 181 23 157 22 881 

8502 - Investeringer vann og avløp 

- Holmen (boliger) 

500 000 0 13 800 000 11 800 000 

Renter og avdrag 17 181 23 157 497 084 1 067 198 

8502 - Investeringer Vann og avløp 

- Storholmen (industri) 

300 000 0 7 750 000 0 

Renter og avdrag 10 309 13 894 280 038 372 486 

8502 - Sonedele med reg. ventil/kummer 0 0 300 000 0 

Renter og avdrag 0 0 14 018 21 188 

8502 - Utbedring vannledning Nordfjord 700 000 0 0 0 

Renter og avdrag 24 054 32 419 32 034 31 649 

8510 - Ny spylevogn 0 1 000 000 0 0 

Renter og avdrag 0 46 725 70 625 69 525 
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  2022 2023 2024 2025 

8700 - Ny lastebil og henger 0 3 125 000 0 0 

Renter og avdrag 0 178 625 298 125 292 625 

8700 - Ny veikost 312 500 0 0 0 

Renter og avdrag 17 863 29 813 29 263 28 713 

  

1.4.2 Valgte tiltak investeringer 

Formannskapets innstilling til investeringer 2022-2025 

Tiltak 016: 1171 – IT-investeringer 

Beskrivelse Usikkerhetene rundt dette tiltaket, gjør at vi ønsker å redusere det til kr. 300 000,-I 

forbindelse med et mulig IKT samarbeid mellom kommunene Båtsfjord, Berlevåg, Tana 

og Nesseby,vil vi få en god del investeringer til neste år.Mye av dette vil komme uansett 

om samarbeidet blir en realitetInvesteringskostnadene for Varanger IKT vil i de første 

årene være knyttet til standardisering oghomogenisering av nettverksutstyr og kontrollere 

for å administrere nettverksutstyret inkl. trådløstnett. Omfanget er noe usikkert, da deler av 

utstyret i Berlevåg og Båtsfjord må oppgraderes/byttesut. 

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: IT-

investering 

(1171) 

    

0.020002.120.0         

Datautstyr og programvare 

 300 000 300 000 300 000 300 000 

0.042900.120.0         

Merverdiavgift som gir rett 

til mva.kompensasjon 

 75 000 75 000 75 000 75 000 

0.072900.841.0         

Kompensasjon mva påløpt i 

investeringsregnskapet 

 -75 000 -75 000 -75 000 -75 000 

Sted Ansvar: Finansiering av 

investeringer (9100) 

   

0.091000.870.0         Bruk 

av lån 

 -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 

Sum investeringer  375 000 375 000 375 000 375 000 

Sum lån  -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 

Sum annet  -75 000 -75 000 -75 000 -75 000 

Netto finansiering nye tiltak  0 0 0 0 

Sum renter  6 270 11 220 14 850 17 160 

Sum avdrag  30 000 90 000 150 000 210 000 

SUM NETTO 

DRIFTSKONSEKVENSER 

 36 270 101 220 164 850 227 160 
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Tiltak 029: 1220 - Datasystemer 

Beskrivelse I samarbeid med de andre kommunene i 4k-samarbeidet har vi kommet til enighet om å ta i 

bruk 2 nye datasystemer, er personalsystem og ett e-handelssystem. Vi har fått tilbud fra 

vår leverandør og vi gjennomfører dette som et felles prosjekt med de andre kommunene. 

Kostnadene for å ta disse systemene i bruk er til sammen kr. 600.000,-.Sølvi 

Mathisen13.10.21 

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: Økonomiseksjonen (1220)    

0.020002.120.0         

Datautstyr og programvare 

 600 000 0 0 0 

0.042900.120.0         

Merverdiavgift som gir rett 

til mva.kompensasjon 

 150 000 0 0 0 

0.072900.120.0         

Kompensasjon mva påløpt i 

investeringsregnskapet 

 -150 000 0 0 0 

Sted Ansvar: Finansiering av 

investeringer (9100) 

   

0.091000.870.0         Bruk 

av lån 

 -600 000 0 0 0 

Sum investeringer  750 000 0 0 0 

Sum lån  -600 000 0 0 0 

Sum annet  -150 000 0 0 0 

Netto finansiering nye tiltak  0 0 0 0 

Sum renter  12 540 9 900 7 260 4 620 

Sum avdrag  60 000 120 000 120 000 120 000 

SUM NETTO 

DRIFTSKONSEKVENSER 

 72 540 129 900 127 260 124 620 

      

Tiltak 015: 1230 - IKT Investeringer skole/barnehage vedtatt 2021 

Beskrivelse I rammeplanen for barnehage og den nye læreplanen (Fagfornyelsen) K20 ligger det sterke 

føringer for bruk av digitale hjelpemidler og digitale pedagogiske hjelpemidler.  Digital 

kunnskap og læring er på linje med lesing, skriving, regning og engelsk en grunnleggende 

ferdighet som alle barn har rett til og skal lære seg å brukeI Båtsfjord har vi i dag en 

dekning lavere enn 50%  på digitale hjelpemidler. Mesteparten av den er gjennom en 

leasingsavtale som er gått ut, der utstyret som er leaset ikke holder mål.Tiltaket er i 

henhold til de krav og forventninger som ligger i forskriftene (rammeplanene og K20)For å 

kunne tilfredsstille de krav som er vil det være behov for en investering på utstyr og 

kompetanseutvikling (opplæring av pedagogisk personale og assistenter)Utstyr innkjøp av 

device                       1.400.000,- krKompetanseutvikling, helpdesk og serviceavtaler, 

lisenser  400.000,- krTotal investering 2021                       1.800.000,- krI tillegg må en 

påregne en del kostnader på infrastruktur, herunder kabling, forsterkere mm. Disse 

kostnadene er satt til 1.000.000,- kr til to barnehager og to skolerEn må også påregne årlige 

avsetninger i budsjett til oppgradering, vedlikehold, serviceavtaler og helpdesk, mm på 

200.000,- kr.Totalt er det da et behov for investering i 2020 på 2.800.000,- til IKT for 

skole og barnehageSlikt utstyr vil avskrives over ca 4 år. Da vil en ved kjøp få behov for 

nye innkjøpVed eventuell leasing vil en trolig ha en lavere investeringssum 1 år, men vil 

da kunne bake inn alle kostnader utenom kompetanseutviklingspakken og infrastruktur  

inn i årlige faste beløp. Samtidig vil en kunne skifte ut utstyr gjennom videreføring av 

leasingsavtaler. Det er fordeler og ulemper ved både leasing og kjøp. Ved leasing øker en 

driftskostnadene betydelig mens investering/kjøp vil øke lånebyrden. 
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  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: 

Oppvekstsjef 

(1230) 

    

0.023020.201.0         

Totalentreprise 

 100 000 100 000 0 0 

0.023020.202.0         

Totalentreprise 

 300 000 300 000 800 000 0 

0.042900.201.0         

Merverdiavgift som gir rett 

til mva.kompensasjon 

 25 000 25 000 0 0 

0.042900.202.0         

Merverdiavgift som gir rett 

til mva.kompensasjon 

 75 000 75 000 200 000 0 

0.072900.841.0         

Kompensasjon mva påløpt i 

investeringsregnskapet 

 -100 000 -100 000 -200 000 0 

Sted Ansvar: Finansiering av 

investeringer (9100) 

   

0.091000.870.0         Bruk 

av lån 

 -400 000 -400 000 -800 000 0 

Sum investeringer  500 000 500 000 1 000 000 0 

Sum lån  -400 000 -400 000 -800 000 0 

Sum annet  -100 000 -100 000 -200 000 0 

Netto finansiering nye tiltak  0 0 0 0 

Sum renter  8 250 14 300 26 400 17 600 

Sum avdrag  50 000 150 000 300 000 400 000 

SUM NETTO 

DRIFTSKONSEKVENSER 

 58 250 164 300 326 400 417 600 

      

Tiltak 001: 2018 - Ny barnehage 

Beskrivelse Samlokalisering av barnehager i Båtsfjord KommuneProsessen med samlokalisering av 

barnehagene igangsettes med prosjektering i 2020 og byggestart i 2021. Dagens bygg er 

ikke tilpasset framtidens drift, det har foregått en stor endring i fagsammensetning som 

også innebærer andre krav til utforming. Utgangspunktet er at den nye barnehagen bygges 

på tomta til Nordskogen skole, Nordskogen barnehage er planlagt brukt som en del av den 

nye barnehagen.Dette tiltaket var vedtatt i øk.planen 2020-2023 med oppstart i 2021.Pga at 

skoleprosjektet ikke ble gjennomført som planlagt i øk.plan 2020-2023 må dette tiltaket 

utsettes ett år, så ny oppstart blir 2022.19.10.20 sm 

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: Bygg Nordskogen 

barnehage (2018) 

   

0.023020.221.0         

Totalentreprise 

 4 000 000 33 000 000 33 000 000 0 

0.042900.221.0         

Merverdiavgift som gir rett 

til mva.kompensasjon 

 1 000 000 8 250 000 8 250 000 0 

0.072900.841.0         

Kompensasjon mva påløpt i 

investeringsregnskapet 

 -1 000 000 -8 250 000 -8 250 000 0 
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Sted Ansvar: Finansiering av 

investeringer (9100) 

   

0.091000.870.0         Bruk 

av lån 

 -4 000 000 -33 000 000 -33 000 000 0 

Sum investeringer  5 000 000 41 250 000 41 250 000 0 

Sum lån  -4 000 000 -33 000 000 -33 000 000 0 

Sum annet  -1 000 000 -8 250 000 -8 250 000 0 

Netto finansiering nye tiltak  0 0 0 0 

Sum renter  87 450 806 713 1 507 826 1 469 326 

Sum avdrag  50 000 512 500 1 337 500 1 750 000 

SUM NETTO 

DRIFTSKONSEKVENSER 

 137 450 1 319 213 2 845 326 3 219 326 

      

Tiltak 003: 8118 - Nytt skolebygg 2022 

Beskrivelse Viser til vedtak i Båtsfjord kommunestyre 24.06.21:Det vedtas å bygge ny skole iht. det 

som er beskrevet i bakgrunnen for saken, med en prosjektkostnad på kr. 317 000 000,- og 

et lånebehov på kr. 287 875 000,-.I tillegg vedtas det å etablere en ny kunstgressbane på 

Foma, med en prosjektkostnad på kr. 10 mill. og et lånebehov på kr. 7,25 mill., samt en 7-

er hall med kunstgress på skoletomta, med en prosjektkostnad på kr. 21,9 mill. og et 

lånebehov på kr. 18 mill.For at investeringer i et slikt omfang skal kunne gjennomføres 

uten unødig risiko, vedtas også følgende:1. Det skal vedtas en omstillingsstrategi.Her skal 

det tydeliggjøres følgende:Hvilke tjenester som skal omstille driften.Over hvilken 

tidsperiode skal omstillingene foregå.Hvilke forventninger man har til samlet 

kostnadskutt.Fordeling av kutt mellom de enkelte tjenestene.Omstillingsstrategien skal 

støttes opp av handlingsplaner for berørte tjenester.2. Investeringsplanen skal 

revideres.Her skal investeringer som muliggjør en vesentlig effektivisering i driften 

prioriteres. Andre investeringer skal utsettes.3. Det skal etableres måltall som grunnlag for 

bærekraftig økonomistyring.Det skal fastsettes måltall for gjeldsgrad, nivå på driftsutgifter, 

investeringsnivå og nivå på disposisjonsfond.Innholdet i disse tre punktene skal vedtas av 

kommunestyret på budsjettmøtet i desember 2021. På samme møte skal administrasjonen 

også legge frem en plan for kommunestyret for hvordan man ser for seg å avhende 

bygningsmassen som vil være overflødig etter samlokaliseringen. 

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: Bygg Båtsfjord skole 

(8118) 

   

0.023020.222.0         

Totalentreprise 

 130 000 000 122 000 000 0 0 

0.042900.222.0         

Merverdiavgift som gir rett 

til mva.kompensasjon 

 32 500 000 30 500 000 0 0 

0.072900.841.0         

Kompensasjon mva påløpt i 

investeringsregnskapet 

 -32 500 000 -30 500 000 0 0 

Sted Ansvar: Finansiering av 

investeringer (9100) 

   

0.083000.381.0         Fra 

fylkeskommuner 

 0 -29 125 000 0 0 

0.091000.870.0         Bruk 

av lån 

 -130 000 000 -92 875 000 0 0 

Sum investeringer  162 500 000 152 500 000 0 0 

Sum lån  -130 000 000 -92 875 000 0 0 
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Sum tilskudd  0 -29 125 000 0 0 

Sum annet  -32 500 000 -30 500 000 0 0 

Netto finansiering nye tiltak  0 0 0 0 

Sum renter  2 842 125 4 801 105 4 678 523 4 555 942 

Sum avdrag  1 625 000 4 410 937 5 571 874 5 571 874 

SUM NETTO 

DRIFTSKONSEKVENSER 

 4 467 125 9 212 042 10 250 397 10 127 816 

      

Tiltak 017: 8134 - Nye omsorgsboliger 

Beskrivelse Det etterspørres status for dette prosjektet, kostnadene reduseres og skyves frem et 

år.Båtsfjord kommune har vedtatt en Helse og omsorgsplan som belyser behovet for å 

bygge nye omsorgsboliger i Båtsfjord. Omsorgsplan 2020 (St. Meld. nr.29 2012-2013) 

som kom i 2013 legger vekt på å utvikle og innarbeide nye og fremtidsrettede løsninger. 

Blant annet skal det fokuseres på: Faglig omlegging og større vekt på tidlig innsats 

Hverdagsmestring og nettverksarbeid. Utvikle og ta i bruk velferdsteknologi og utvikling 

og bygging av framtidens omsorgsboliger og sykehjem.Utviklingstrekket i 

folketallsutvikling og alderssammensetting er beskrevet i Helse og omsorgsplan som sier 

noe framskrivingen for Båtsfjord kommune.Framskrivingen viser at statistisk sett vil det 

bli en økning i befolkningen i årene framover. Statistisk sett er det tre aldersgrupper som 

øker; i aldersgruppa 67-79 år viser prognosen en økning med vel 68 personer fram til år 

2025 og med heile 135 personer fram til år 2040. Aldersgruppa 80 -89 år og øker med vel 

20 personer fram mot 2025 og med hele 104 personer fram mot 2040. Økningen antas å 

være sterkes fram mot 2030 for de mellom 67 og 79 år og 80-89 år. Aldersgruppen 90 år 

og eldre øker med 6 personer fram mot 2025 og 28 personer fram mot 2040.For å 

imøtekomme denne utviklingen er bygging av omsorgsboliger ett av tiltakene som er 

beskrevet i Helse og omsorgsplan for Båtsfjord kommune. 

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: Nye omsorgsboliger 

(8134) 

   

0.023020.254.0         

Totalentreprise 

 1 000 000 0 0 0 

0.042900.254.0         

Merverdiavgift som gir rett 

til mva.kompensasjon 

 250 000 0 0 0 

0.072900.841.0         

Kompensasjon mva påløpt i 

investeringsregnskapet 

 -250 000 0 0 0 

Sted Ansvar: Finansiering av 

investeringer (9100) 

   

0.091000.870.0         Bruk 

av lån 

 -1 000 000 0 0 0 

Sum investeringer  1 250 000 0 0 0 

Sum lån  -1 000 000 0 0 0 

Sum annet  -250 000 0 0 0 

Netto finansiering nye tiltak  0 0 0 0 

Sum renter  21 863 21 313 20 763 20 213 

Sum avdrag  12 500 25 000 25 000 25 000 

SUM NETTO 

DRIFTSKONSEKVENSER 

 34 363 46 313 45 763 45 213 
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Tiltak 006: 8502 - Havnedammen 

Beskrivelse Økte kostnader i forbindelse med sanering/ nedklassifisering av Havnedalen demning.Det 

jobbes mot å oppnå lavest mulig klassifiserings krav iht. dam-sikkerhetsforskriften og 

sikter mot konsekvensklasse 1. 

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: Vann og avløp 

- investering (8502) 

   

0.023020.345.0         

Totalentreprise 

 2 500 000 0 0 0 

Sted Ansvar: Finansiering av 

investeringer (9100) 

   

0.091000.870.0         Bruk 

av lån 

 -2 500 000 0 0 0 

Sum investeringer  2 500 000 0 0 0 

Sum lån  -2 500 000 0 0 0 

Netto finansiering nye tiltak  0 0 0 0 

Sum renter  54 656 53 282 51 906 50 532 

Sum avdrag  31 250 62 500 62 500 62 500 

SUM NETTO 

DRIFTSKONSEKVENSER 

 85 906 115 782 114 406 113 032 

      

Tiltak 008: 8502 - Høydebasseng 

Beskrivelse -Forprosjekt etablering av Høydebasseng og ROS- analyse (2022).-Prosjektering/ 

anleggsstart Trinn 1(2023). 

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: Vann og avløp 

- investering (8502) 

   

0.023020.345.0         

Totalentreprise 

 500 000 4 000 000 0 0 

Sted Ansvar: Finansiering av 

investeringer (9100) 

   

0.091000.870.0         Bruk 

av lån 

 -500 000 -4 000 000 0 0 

Sum investeringer  500 000 4 000 000 0 0 

Sum lån  -500 000 -4 000 000 0 0 

Netto finansiering nye tiltak  0 0 0 0 

Sum renter  10 931 98 107 95 631 93 157 

Sum avdrag  6 250 62 500 112 500 112 500 

SUM NETTO 

DRIFTSKONSEKVENSER 

 17 181 160 607 208 131 205 657 
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Tiltak 010: 8502 - Investering vann og avløp - SD-anlegg 

Beskrivelse Tilstandsrapport fra 2020 konkluderer med at anlegget er fungerende, men er en utdatert 

driftskontroll anlegg for automasjon av de ulike VA- anleggene.Dagens SD- anlegget er i 

tillegg et system med proprietære løsninger som medfører at kommunen må bruke fast 

leverandør/systemoperatør på for videre utbygging og oppgraderinger.Båtsfjord kommune 

ønsker å investere i en oppgradering for driftskontrollanlegg for alle stasjoner.Anbefalt 

løsning er en åpen plattform for SD- anlegget, har en rask og stabil løsning og en 

kostnadseffektiv og sikker redundant serverløsning. oppgradering av nytt SD- anlegg å 

investere i en 

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: Vann og avløp 

- investering (8502) 

   

0.023022.345.0         

Tekniske instalasjoner 

 500 000 1 000 000 0 0 

0.023022.353.0         

Tekniske instalasjoner 

 500 000 1 000 000 0 0 

Sted Ansvar: Finansiering av 

investeringer (9100) 

   

0.091000.870.0         Bruk 

av lån 

 -1 000 000 -2 000 000 0 0 

Sum investeringer  1 000 000 2 000 000 0 0 

Sum lån  -1 000 000 -2 000 000 0 0 

Netto finansiering nye tiltak  0 0 0 0 

Sum renter  21 450 62 150 55 550 48 950 

Sum avdrag  50 000 200 000 300 000 300 000 

SUM NETTO 

DRIFTSKONSEKVENSER 

 71 450 262 150 355 550 348 950 

      

Tiltak 009: 8502 - Reservevannsløsning 

Beskrivelse Prosjektering/planlegging av oppgraderingstiltak tilknyttet Storelva 

reservevannløsning.Utbedring og renovering av infrastruktur tilknyttet reservevannkilde. 

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: Vann og avløp 

- investering (8502) 

   

0.023020.340.0         

Totalentreprise 

 500 000 1 000 000 0 0 

Sted Ansvar: Finansiering av 

investeringer (9100) 

   

0.091000.870.0         Bruk 

av lån 

 -500 000 -1 000 000 0 0 

Sum investeringer  500 000 1 000 000 0 0 

Sum lån  -500 000 -1 000 000 0 0 

Netto finansiering nye tiltak  0 0 0 0 

Sum renter  10 931 32 520 31 694 30 870 

Sum avdrag  6 250 25 000 37 500 37 500 

SUM NETTO 

DRIFTSKONSEKVENSER 

 17 181 57 520 69 194 68 370 
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Tiltak 014: 8502 - VA Klausjorda 

Beskrivelse I 2022 gjenstår det å asfaltere etter utbedringene i 

2021. 

  

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: Vann og avløp 

- investering (8502) 

   

0.023020.345.0         

Totalentreprise 

 600 000 0 0 0 

0.023020.353.0         

Totalentreprise 

 600 000 0 0 0 

Sted Ansvar: Finansiering av 

investeringer (9100) 

   

0.091000.870.0         Bruk 

av lån 

 -1 200 000 0 0 0 

Sum investeringer  1 200 000 0 0 0 

Sum lån  -1 200 000 0 0 0 

Netto finansiering nye tiltak  0 0 0 0 

Sum renter  26 235 25 575 24 915 24 255 

Sum avdrag  15 000 30 000 30 000 30 000 

SUM NETTO 

DRIFTSKONSEKVENSER 

 41 235 55 575 54 915 54 255 

      

Sum driftskonsekvenser for alle tiltak 

Sum renter  3 102 701 5 936 185 6 515 318 6 332 625 

Sum avdrag  1 936 250 5 688 437 8 046 874 8 619 374 

SUM NETTO 

DRIFTSKONSEKVENSER 

 5 038 951 11 624 622 14 562 192 14 951 999 

  

1.5 Konsern 

1.5.1 Kommunale foretak 

Båtsfjord Havn KF 

Båtsfjord Havn KF er et heleid kommunalt foretak hvor budsjetter og regnskap skal vedtas av 

kommunestyret. Selskapet ivaretar kommunens havnerelaterte formål. 

Båtsfjord Havn KF mottar ingen løpende driftstilskudd fra Båtsfjord Kommune. 

Båtsfjord Havn KF hadde et negativt netto driftsresultat på kr. 118.603,- i 2020. 

Lånegjeld pr. 31.12.20 var på kr. 127 millioner. Det er også et udekket beløp i 

investeringsregnskapet fra 2019 på kr. 7,5 millioner. 

Båtsfjord Havn KF fremmer sitt budsjettforslag for 2022-2022 i egen sak. 

Hvis Båtsfjord Havn KF ikke drifter i balanse er kommunen forpliktet til å dekke inn 

merforbruk hvis KF ikke har dekket dette inn året etter at det oppstod, jfr. KL § 14-12 
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1.5.2 Interkommunale selskaper 

Norasenteret IKS 

I 2021 betalte Båtsfjord kommune kr. 600.000,- for å være med i Norasenteret IKS. Budsjettert 

med kr. 625.000,- for 2022 ihht. budsjettforslaget som blir lagt fram for selskapets 

representantskap. 

  

IKA Finnmark IKS 

Båtsfjord Kommune er medlem i interkommunalt arkiv, IKA Finnmark IKS. 

Medlemskontigenten for 2022 er budsjettert med kr. 275.000,- som er tilsvarende det vi betaler 

i 2021. 

  

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS 

I 2020 ble vi deltaker i Vest-Finnmark kommunerevison IKS. Selskapet foretar både 

forvaltnings- og regnskapsrevisjon for kommunen. Budsjett for 2022 er satt til kr. 800.000,- 

ihht. budsjettforslaget som blir lagt fram for selskapets representantskap. 

  

1.5.3 Båtsfjord Sokn 

Kirkelig fellesråd behandler og vedtar sitt eget budsjett og regnskap. 

Fellesrådet har et betydelig driftstilskudd fra Båtsfjord Kommune. 

Tilskuddet for 2021 er kr. 2.041.000,-. I tillegg yter Båtsfjord Kommune tilskudd til fellesrådet 

vedr. investeringer. Fellesrådet har ikke lånegjeld, det er kommunen som betaler renter og 

avdrag på investeringene som er utført av fellesrådet. 

Fellesrådet har søkt om økning av driftstilskudd for 2022 med totalt kr. 431.000,-. 

Tilskuddet har vært uforandret fra 2018. 

Kirkelig fellesråd har søkt om videreføring av allerede vedtatte investeringer med en økning på 

3 av prosjektene med totalt 120.000,- pga økte materialkostander. 

1.5.4 Andre 

Kontrollutvalg 

For sekretariatfunksjonen for kontrollutvalg er det budsjettert kr. 247.000,-. 

  

Øst-Finnmark rådet 

Budsjettert med kr. 165.000,- for 2022. 

  

Bedriftshelsetjeneste 

Båtsfjord Kommune har avtale med Båtsfjord Bedriftshelsetjeneste AS om leveranse av 

bedriftshelsetjenester. Avtalen ivaretar lovpålagte forpliktelser i henhold til arbeidsmiljøloven 

med tilhørende forskrifter. Den årlige medlemskontigenten er budsjettert til kr. 600.000,-. 
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Båtsfjord Service 

Medfinansiering av VTA hos Båtsfjord Service er budsjettert med kr. 650.000,-. 

  

Båtsfjord Private Videregående skole 

Ihht avtale om drift av den Båtsfjord Private Vidergående Skole er det budsjettert med kr. 

1.000.000,- i driftstilskudd. I tillegg til driftstilskudd betaler også Båtsfjord Kommune for 

lokaler til Båtsfjord Private Videregående Skole samt for LOSA tilbudet gitt via Honningsvåg 

Videregående Skole, budsjettert med kr. 740.000,- (inkl. strøm). 

  

Båtsfjord kommune er medeier i følgende selskaper (pr. 31.12.20):  

Det er bokført eierandel i følgende selskapet: Innskutt kapital Eierandel: 

Båtsfjord Kommunale Boligselskap AS 1 500 000 100,0 % 

Fiskerihovedstaden Invest AS 8 800 000 100,0 % 

Finnmark Havfiske AS 125 000 1,4 % 

Varanger Kraft AS 300 000 9,4 % 

Båtsfjord Bedriftshelsetjeneste AS 124 968 54,6 % 

AL Biblioteksentralen 600  

Båtsfjord Service AS 37 000 70,0 % 

Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS 700 000 10,7 % 

Båtsfjord Laboratorium AS 50 000 33,0 % 

Linken Næringshage AS 31 998 13,0 % 

Båtsfjord private videregående skole AS 26 575 25,0 % 

Norasenteret IKS 0 11,0 % 

Ika Finnmark IKS 0 2,4 % 

Vest-Finnmark Kommunerevisjon IKS 39 000 6,3 % 

Egenkapitalinnskudd KLP 9 922 467  

Sum  20 904 172  
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1.6 Vedlegg 

1.6.1 Økonomisk oversikt drift 

Økonomisk oversikt drift formannskapets innstilling 2022-2025 

Beskrivelse Regnskap 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 
Budsjett 

2025 

Båtsfjord       

Rammetilskudd -108 119 683 -103 805 000 -109 029 000 -112 561 000 -116 561 000 -120 561 000 

Inntekts- og formuesskatt -58 015 646 -62 585 000 -65 635 000 -64 762 000 -64 762 000 -64 762 000 

Eiendomsskatt -7 775 892 -7 800 000 -7 800 000 -7 800 000 -7 800 000 -7 800 000 

Andre skatteinntekter 0 0 0 0 0 0 

Andre overføringer og 

tilskudd fra staten 
-6 705 335 -3 166 000 -4 664 000 -2 664 000 -6 464 000 -2 664 000 

Overføringer og tilskudd 

fra andre 
-41 756 299 -27 925 560 -28 650 189 -28 650 189 -28 650 189 -28 650 189 

Brukerbetalinger -6 567 208 -7 425 508 -7 690 508 -7 690 508 -7 690 508 -7 690 508 

Salgs- og leieinntekter -23 818 431 -21 335 040 -24 387 640 -24 387 640 -24 387 640 -24 387 640 

SUM 

DRIFTSINNTEKTER 
-252 758 494 -234 042 108 -247 856 337 -248 515 337 -256 315 337 -256 515 337 

Lønnsutgifter 142 010 276 134 839 723 145 850 231 132 600 231 134 600 231 133 200 231 

Sosiale utgifter 16 159 198 15 392 922 16 622 506 16 622 506 16 622 506 16 622 506 

Kjøp av varer og tjenester 64 608 159 55 051 759 55 923 218 55 923 218 55 923 218 55 923 218 

Overføringer og tilskudd 

til andre 
13 946 702 11 891 152 11 964 517 11 964 517 11 964 517 11 964 517 

Avskrivninger 13 874 238 12 310 000 14 570 000 14 570 000 14 570 000 14 570 000 

SUM 

DRIFTSUTGIFTER 
250 598 573 229 485 556 244 930 472 231 680 472 233 680 472 232 280 472 

BRUTTO 

DRIFTSRESULTAT 
-2 159 921 -4 556 552 -2 925 865 -16 834 865 -22 634 865 -24 234 865 

Renteinntekter -1 108 028 -734 000 -719 000 -719 000 -719 000 -719 000 

Utbytter -6 401 042 -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000 

Gevinster og tap på 

finansielle omløpsmidler 
-251 0 0 0 0 0 

Renteutgifter 4 405 506 3 191 638 9 165 701 11 999 185 12 578 318 12 395 625 

Avdrag på lån 11 645 096 12 767 000 17 113 250 20 865 437 23 223 874 23 796 374 

NETTO 

FINANSUTGIFTER 
8 541 281 10 224 638 20 559 951 27 145 622 30 083 192 30 472 999 

Motpost avskrivninger -13 874 238 -12 310 000 -14 570 000 -14 570 000 -14 570 000 -14 570 000 

NETTO 

DRIFTSRESULTAT 
-7 492 878 -6 641 914 3 064 086 -4 259 243 -7 121 673 -8 331 866 

Disponering eller dekning 

av netto driftsresultat 
0 0 0 0 0 0 

Overføring til investering 753 436 780 000 780 000 780 000 780 000 780 000 

Netto avsetninger til eller 

bruk av bundne driftsfond 
3 663 775 -200 000 0 0 0 0 
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Beskrivelse Regnskap 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 
Budsjett 

2025 

Netto avsetninger til eller 

bruk av disposisjonsfond 
4 327 868 6 061 914 -3 844 086 3 479 243 6 341 673 7 551 866 

Bruk av tidligere års 

mindreforbruk 
-1 252 186 0 0 0 0 0 

Dekning av tidligere års 

merforbruk 
0 0 0 0 0 0 

SUM DISPONERINGER 

ELLER DEKNING AV 

NETTO 

DRIFTSRESULTAT 

7 492 893 6 641 914 -3 064 086 4 259 243 7 121 673 8 331 866 

FREMFØRT TIL 

INNDEKNING I 

SENERE ÅR 

15 0 0 0 0 0 

1.6.2 Bevilgningsoversikt drift 

Bevilgningsoversikt drift (formannskapets innstilling 2022-2025) 

Beskrivelse Regnskap 0220 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025 

Båtsfjord       

Rammetilskudd -108 119 683 -103 805 000 -109 029 000 -112 561 000 -116 561 000 -120 561 000 

Inntekts- og 

formuesskatt 
-58 015 646 -62 585 000 -65 635 000 -64 762 000 -64 762 000 -64 762 000 

Eiendomsskatt -7 775 892 -7 800 000 -7 800 000 -7 800 000 -7 800 000 -7 800 000 

Andre generelle 

driftsinntekter 
-6 705 335 -3 166 000 -4 664 000 -2 664 000 -6 464 000 -2 664 000 

SUM GENERELLE 

DRIFTSINNTEKTER 
-180 616 556 -177 356 000 -187 128 000 -187 787 000 -195 587 000 -195 787 000 

Sum bevilgninger drift, 

netto 
164 582 397 160 489 448 169 632 135 156 382 135 158 382 135 156 982 135 

Avskrivinger 13 874 238 12 310 000 14 570 000 14 570 000 14 570 000 14 570 000 

SUM NETTO 

DRIFTSUTGIFTER 
178 456 635 172 799 448 184 202 135 170 952 135 172 952 135 171 552 135 

BRUTTO 

DRIFTSRESULTAT 
-2 159 921 -4 556 552 -2 925 865 -16 834 865 -22 634 865 -24 234 865 

Renteinntekter -1 108 028 -734 000 -719 000 -719 000 -719 000 -719 000 

Utbytter -6 401 042 -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000 

Gevinster og tap på 

finansielle 

omløpsmidler 

-251 0 0 0 0 0 

Renteutgifter 4 405 506 3 191 638 9 165 701 11 999 185 12 578 318 12 395 625 

Avdrag på lån 11 645 096 12 767 000 17 113 250 20 865 437 23 223 874 23 796 374 

NETTO 

FINANSUTGIFTER 
8 541 281 10 224 638 20 559 951 27 145 622 30 083 192 30 472 999 

Motpost avskrivinger -13 874 238 -12 310 000 -14 570 000 -14 570 000 -14 570 000 -14 570 000 

NETTO 

DRIFTSRESULTAT 
-7 492 878 -6 641 914 3 064 086 -4 259 243 -7 121 673 -8 331 866 
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Beskrivelse Regnskap 0220 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025 

Disponering eller 

dekning av netto 

driftsresultat 

0 0 0 0 0 0 

Overføring til 

investering 
753 436 780 000 780 000 780 000 780 000 780 000 

Netto avsetninger til 

eller bruk av bundne 

fond 

3 663 775 -200 000 0 0 0 0 

Netto avsetninger til 

eller bruk av 

disposisjonsfond 

4 327 868 6 061 914 -3 844 086 3 479 243 6 341 673 7 551 866 

Dekning av tidligere års 

merforbruk 
0 0 0 0 0 0 

SUM 

DISPONERINGERELL

ER DEKNING AV 

NETTO 

DRIFTSRESULTAT 

8 745 079 6 641 914 -3 064 086 4 259 243 7 121 673 8 331 866 

FREMFØRT TIL 

INNDEKNING I 

SENERE ÅR 

15 0 0 0 0 0 

1.6.3 Bevilgninger drift pr ansvarsområde 

Bevilgningsoversikt drift B - netto: 

Denne oversikten viser bevilgninger inntekter og utgifter utenom 

rammetilskudd/skatteinntekter/andre statlige tilskudd, finansutgifter og finansinntekter. 

Summen av disse bevilgningene finner man igjen i bevilgningsoversikt drift rad 6. 

Ansvarsområde 
Regnskap 

2020 

Budsjett 

2021 

Budsjett 

2022 

Budsjett 

2023 

Budsjett 

2024 

Budsjett 

2025 

Prosjekter 1 988 608 0 0 0 0 0 

Politisk 1 806 827 2 245 163 2 154 033 2 154 033 2 154 033 2 154 033 

Fellesutgifter 11 141 502 12 893 211 13 838 239 -161 761 1 838 239 -161 761 

Setnraladministrasjon 10 320 277 11 630 109 14 225 992 14 875 992 14 875 992 15 375 992 

Frivilligsentral 620 733 240 883 236 398 236 398 236 398 236 398 

Nordskogen barnehage 6 349 348 7 394 392 7 560 790 7 560 790 7 560 790 7 560 790 

Klausjorda barnehage 7 630 837 8 575 551 8 466 756 8 466 756 8 466 756 8 466 756 

Begge barnehager 0 125 729 125 729 125 729 125 729 125 729 

Nordskogen skole 9 742 700 6 947 307 8 047 311 8 047 311 8 047 311 8 047 311 

Båtsfjord skole 19 751 615 18 242 193 19 267 862 19 267 862 19 267 862 19 267 862 

Kulturskolen 1 005 772 1 031 507 1 077 415 1 077 415 1 077 415 1 077 415 

Kultur og 

fritidsaktiviteter 

1 925 270 2 464 337 2 550 996 2 550 996 2 550 996 2 550 996 

Samordnet 

hjelpetjeneste 

3 847 012 4 320 708 4 085 377 4 085 377 4 085 377 4 085 377 

Nav 3 947 276 4 635 262 3 463 262 3 463 262 3 463 262 3 463 262 

Barnevern 7 319 069 6 807 000 7 592 700 7 592 700 7 592 700 7 592 700 

Helse og omsorg 62 573 037 58 863 983 60 234 788 60 234 788 60 234 788 60 234 788 
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Ansvarsområde 
Regnskap 

2020 

Budsjett 

2021 

Budsjett 

2022 

Budsjett 

2023 

Budsjett 

2024 

Budsjett 

2025 

Teknisk 14 863 890 14 322 113 16 824 487 16 924 487 16 924 487 17 024 487 

Finanser -251 387 -250 000 -120 000 - 120 000 - 120 000 -120 000 

Sum 164 582 382 160 489 448 169 632 135 156 382 135 158 382 135 156 982 135 

  

  

 Ikke valgte tiltak drift 

  

Tiltak 033: 1010 - Innkjøp av IPad til politiske møter 

Beskrivelse Båtsfjord kommune har gått over til fullelektronisk arkiv - saksbehandling og møter.Politikere 

oppfordres til å kun bruke IPad eller PC i bruk ved møter.Administrasjonen legger til rette for at 

alle får tilgang og innkjøp av IPad.Alt av utskrift papir skal fases ut.Dette sparer både miljøet og 

ressursbruk i staben.02.10.21 tg 

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: Valg og 

støtte til politiske 

partier (1010) 

    

1.120025.100.0         

Datautstyr 

 200 000 0 0 0 

Sum utgifter  200 000 0 0 0 

Sum inntekter  0 0 0 0 

Sum netto  200 000 0 0 0 

SUM NETTO 

TILTAK 

 200 000 0 0 0 

      

Kapittel : Fellesutgifter 

Tiltak 052: 1100 - Deltakelse i Museene for gjenreisning og kystkultur i Finnmark 

Beskrivelse Viser til vedtak i kommunestyret 15.09.21 hvor det vedtas at Båtsfjord kommune skal melde seg i  

Museene for gjenreisning og kystkultur i Finnmark. Årlig bidrag for å være medlem er kr. 

300.000,-. 

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: Tilskudd 

og kjøp av 

tjenester (1100) 

    

1.147000.375.0         

Overføring til andre 

(private) 

 300 000 300 000 300 000 300 000 

Sum utgifter  300 000 300 000 300 000 300 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 

Sum netto  300 000 300 000 300 000 300 000 

SUM NETTO 

TILTAK 

 300 000 300 000 300 000 300 000 
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Tiltak 043: 1120 - Økning tilskudd Kirkelig Fellesråd 

Beskrivelse Viser til søknad 

fra Båtsfjord 

menighet.14.10.21 

    

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: Kirkelig 

fellesråd (1120) 

    

1.147000.390.0         

Overføring til andre 

(private) 

 296 000 296 000 296 000 296 000 

1.147000.393.0         

Overføring til andre 

(private) 

 134 000 134 000 134 000 134 000 

Sum utgifter  430 000 430 000 430000 430000 

Sum inntekter  0 0 0 0 

Sum netto  430000 430000 430000 430000 

SUM NETTO 

TILTAK 

 430000 430000 430000 430000 

      

Kapittel : Nordskogen barnehage 

Tiltak 022: 2000/2100 - Kutt i språkressurs barnehager 2022 

Beskrivelse I forbindelse med fastsetting av bemanningsplan og pedagognorm for barnehagene pr.01.08.18 

(sak 18/381), ble det fattet vedtak om at barnehagene skal ha en språkressurs i størrelsesorden 50% 

stilling pr bhg.Dette er ikke en lovpålagt stilling i forhold til pedagog og bemanningsnorm, men 

det er svært viktig i mht tidlig innsats og språkopplæring av både norske og minoritetsspråklige 

barn.Det er pr i dag 39 av 97 barn som er minoritetsspråklige i 2022. Språkpedagogen i 

barnehagene bør egentlig økes da det er så stor andel av minoritetsspråklige barn i barnehagene. 

Språk er viktig for alle utviklingsområder, særlig i forhold til sosial kompetanse. Det er også viktig 

at alle barn har et best mulig språk når de starter i skolen, tidlig innsats vil være med på å 

forebygge eventuelle fremtidige behov for spesialundervisning. KUTT ANBEFALES 

IKKE.Prioritet nr 4 av tiltak barnehage. 

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: Drift 

Nordskogen 

barnehage (2000) 

    

1.101000.211.0         

Fast lønn 

 -187 000 0 0 0 

1.101090.211.0         

Feriepenger 

 -22 000 0 0 0 

1.109020.211.0         

Arb.givers andel 

KLP 

 -33 000 0 0 0 

Sum utgifter  -242 000 0 0 0 

Sum inntekter  0 0 0 0 

Sum netto  -242 000 0 0 0 

Sted Ansvar: Drift 

Klausjorda 

barnehage (2100) 
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1.101000.211.0         

Fast lønn 

 -258000 0 0 0 

1.101090.211.0         

Feriepenger 

 -31000 0 0 0 

1.109020.211.0         

Arb.givers andel 

KLP 

 -45000 0 0 0 

Sum utgifter  -334 000 0 0 0 

Sum inntekter  0 0 0 0 

Sum netto  -334 000 0 0 0 

SUM NETTO 

TILTAK 

 -576 000 0 0 0 

      

Tiltak 012: 2000/2100 - Økning i foreldrebetaling til makspris 2022 

Beskrivelse Forslag gjeninnføre sentral makspris for barnehageplass. Sats i 2021 er kr 3230,- . Kommunal 

makspris har vært satt til kr 2867,- fra 01.01.21. Inntektstapet blir bare større og større for hvert år 

prisen ikke reguleres. Når man skal hente inn forskjellen blir økningen stor des lengre man venter. 

Makspris bør ses i sammenheng med foreldrenes mulighet  til å benytte seg av ordning med gratis 

kjernetid og redusert foreldrebetaling. Gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling refunderes 

kommunen fra staten, mens lavere barnehagesats gjør ikke det. For å få gratis kjernetid må 

husholdningens inntekt være lavere enn 583 650 kr i 2021. (gratis kjernetid = 20 timer friplass pr 

uke for alle 2-6 åringer)Redusert foreldrebetaling gis når barnehagesatsen på årsbasis utgjør mer 

en 6 % av husholdningens inntekt.Makspris på kr 3320,- fra 01.01.2021. Økningen utgjør kr 363 

pr barn med 100% plass med dagens makspris.Makspris fastsettes årlig i forbindelse med nytt 

statsbudsjett.Dette øker inntektene i barnehagene med ca kr. 290.000  med dagens barnetall. Da er 

også dagens vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling videreført på samme nivå som 

i 2021.1. prioritet av tiltak barnehage. 

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: Drift 

Nordskogen 

barnehage (2000) 

    

1.160002.201.0         

Brukerbetaling 

barnehager 

 -140 000 -140 000 -140 000 -140 000 

Sum utgifter  0 0 0 0 

Sum inntekter  -140 000 -140 000 -140 000 -140 000 

Sum netto  -140 000 -140 000 -140 000 -140 000 

Sted Ansvar: Drift 

Klausjorda 

barnehage (2100) 

    

1.160002.201.0         

Brukerbetaling 

barnehager 

 -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 

Sum utgifter  0 0 0 0 

Sum inntekter  -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 

Sum netto  -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 

SUM NETTO 

TILTAK 

 -290 000 -290 000 -290 000 -290 000 
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Tiltak 050: 2000/2100 - Økt foreldrebetaling- ny makspris pr 01.08.2022 

Beskrivelse Forslag om ny makspris pr 01.08.2022 kr 3050,- pr barn med full plass.Gir en økning på kr 183,- 

pr barn pr mnd i 5 måneder (01.08.22-31.12.22).Det tas utgangspunkt i at den kommunale 

maksprisen blir uendret fra 01.01.22-31.07.22.Beløpet tar utgangspunkt i dagens barnetall og 

samme antall søsken / redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid. 

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: Drift 

Nordskogen 

barnehage (2000) 

    

1.160002.201.0         

Brukerbetaling 

barnehager 

 -42 000 -92 400 -92 400 -92 400 

Sum utgifter  0 0 0 0 

Sum inntekter  -42 000 -92 400 -92 400 -92 400 

Sum netto  -42 000 -92 400 -92 400 -92 400 

Sted Ansvar: Drift 

Klausjorda 

barnehage (2100) 

    

1.160002.201.0         

Brukerbetaling 

barnehager 

 -42 500 -93 500 -93 500 -93 500 

Sum utgifter  0 0 0 0 

Sum inntekter  -42 500 -93 500 -93 500 -93 500 

Sum netto  -42 500 -93 500 -93 500 -93 500 

SUM NETTO 

TILTAK 

 -84 500 -185 900 -185 900 -185 900 

      

Tiltak 024: 2000/2100 - Økte stillinger ihht. bemanningsnormen 

Beskrivelse Stillingen ble innført 01.01.2021. Denne stillingen er ikke lovpålagt.Dersom man velger å kutte 

stillingen vil det få konsekvenser for barnehagedriften. Den vedtatte pedagognormen gjør at 

barnehagene må ha tilsatt 5 barnehagelærere hver med barnetall fra januar 2020. Disse skal da ha 

minimum 4 timer hver avsatt til planlegging og evaluering av pedagogisk arbeid på avdelingen 

samt oppfølging av barnegruppa og enkeltbarn. Dette utgjør minimum 20 timer fravær og mindre 

bemanning i barnegruppa pr uke. I tillegg kommer nødvendige ukentlige samarbeidsmøter på 5 

timer pr uke.Stillingene er med på å dekke opp for gjennomføring av både plantid for pedagogene 

og samarbeidsmøter. Øvrige timer benyttes til korttidsfravær.Barnehagene har store utfordringer 

med å få gjennomført nødvendig planlegging og samarbeid på grunn av mangel på folk. 

Tilgjengeligheten på tilkallingsvikarer i Båtsfjord har de senere år vært meget variabel. To nye 

ansatte vil være en stor fordel for barnehagene og bidra til mindre slitasje og sykefravær blant 

ansatte, noe som igjen vil heve kvaliteten på barnehagenes tilbud til barna.Disse to stillingene er 

lagt inn lønnsarkene i konsekvensjustert budsjett for 2022.KUTT ANBEFALES IKKE3. prioritet 

av tiltak barnehage 

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: Drift 

Nordskogen 

barnehage (2000) 

    

1.101000.201.0         

Fast lønn 

 -314 000 0 0 0 

1.101090.201.0         

Feriepenger 

 -37 000 0 0 0 
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1.109020.201.0         

Arb.givers andel 

KLP 

 -57 000 0 0 0 

Sum utgifter  -408 000 0 0 0 

Sum inntekter  0 0 0 0 

Sum netto  -408 000 0 0 0 

Sted Ansvar: Drift 

Klausjorda 

barnehage (2100) 

    

1.101000.201.0         

Fast lønn 

 -314 000 0 0 0 

1.101090.201.0         

Feriepenger 

 -37 000 0 0 0 

1.109020.201.0         

Arb.givers andel 

KLP 

 -57 000 0 0 0 

Sum utgifter  -408 000 0 0 0 

Sum inntekter  0 0 0 0 

Sum netto  -408 000 0 0 0 

SUM NETTO 

TILTAK 

 -816 000 0 0 0 

      

Kapittel : Begge barnehagene 

Tiltak 013: 2200 - Spesielle tiltak barnehage 2022 

Beskrivelse Ansvarsområdet gjelder tiltak for barnehagebarn og barnegrupper som har behov for generelle 

tiltak i en avgrenset periode, ofte i forkant av søknad om spesialpedagogisk hjelp. Formålet er 

forebygging og tidlig innsats. Ansvarsområdet gir barnehagene muligheten for tidlig innsats raskt i 

en avgrenset periode. Den generelle styrkningen kan også brukes til flerspråklig 

morsmålstrener/tolk/assistent i tilfeller der det er mange minoritetsspråklige barn med samme 

språk. Denne tildeles etter søknad. Det er lagt inn  lønnsmidler til ca. 30% assistent.KUTT 

ANBEFALES IKKEKonsekvens:Tidlig innsats vil ikke bli mulig i den grad man har hatt til nå. 

Vil gi et dårligere tilbud til barn med spesielle behov, og muligheten for tiltak blir vesentlig 

redusert og prosessen lengre. Barnehagene har høyt antall barn med annet morsmål enn norsk. 

Dette skaper utfordringer i barnegruppene både sosialt og språklig. Mulighet for å oppdage 

mobbing blant barna forverres. Tiltaket ble satt i null i 2020, og gjeninnført i 2021.Det anbefales 

ikke å fjerne tiltaket helt for all fremtid.2.prioritet av tiltak barnehage 

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: Spesielle 

tiltak barnehage 

(2200) 

    

1.101000.211.0         

Fast lønn 

 -86 769 0 0 0 

1.101090.211.0         

Feriepenger 

 -10 412 0 0 0 

1.102000.201.0         

Vikarlønn 

 -10 385 0 0 0 

1.109020.211.0         

Arb.givers andel 

KLP 

 -18 163 0 0 0 

Sum utgifter  -125 729 0 0 0 
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Sum inntekter  0 0 0 0 

Sum netto  -125 729 0 0 0 

SUM NETTO 

TILTAK 

 -125 729 0 0 0 

      

Kapittel : Nordskogen skole 

Tiltak 006: 3000/3100 - Redusere utgifter til funksjonstillegg 

Beskrivelse Redusere utgifter til funksjonstilleggI henhold til særavtale SFS2213 Undervisningspersonalet i 

kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring, finns det tariffmessig bindende minimumsregler 

om tidsressurs og lønn i noen funksjoner knyttet til undervisningspersonalet i grunnskolen.I 2021 

startet vi en endring der vi følger den normen som er generell. Dette tar noe tid, og må gjøres i 

samhandling med alle andre vesentlige endringer en gjør i skolen. Per tiden, og de neste 3-4 år har 

vi noen årskull som har svært krevende utfordringer som vil gjøre situasjonen ytterligere vanskelig 

å håndtere 

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: Drift 

Nordskogen skole 

(3000) 

    

1.101080.202.0         

Faste tillegg 

 -40 000 -40 000 -40 000 -40 000 

Sum utgifter  -40 000 -40 000 -40 000 -40 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 

Sum netto  -40 000 -40 000 -40 000 -40 000 

Sted Ansvar: Drift 

Båtsfjord skole 

(3100) 

    

1.101080.202.0         

Faste tillegg 

 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 

Sum utgifter  -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 

Sum netto  -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 

SUM NETTO 

TILTAK 

 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 

      

Kapittel : Båtsfjord skole 

Tiltak 004: 3000/3100 - Rammekutt 

Beskrivelse Redusere bruk av barneveiledere. Nordskogen reduserer med en klasse fra høst 22, mens Båtsfjord 

skole øker med en klasse på grunn a at årets 4 klasse er så stort kull at de må deles i to paralleller.  

Behovet for barneveiledere vil reduseres på Nordskogen skole av den grunn samt at antall elever 

generelt går ned fra høst 22 fra dagens ca 85 elever til 70 elever. Båtsfjord skole øker fra dagens 

ca 120 til 125 elever og en klasse ekstra. Behovet for barneveiledere reduseres da alle 

barneveiledere på Båtsfjord skole skal ha 100% stilling med 89% lønn da de følger skoleåret og 

dermed jobber kun 39 uker og en dag 

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: Drift 

Nordskogen skole 

(3000) 
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1.101000.202.0         

Fast lønn 

 -100 000 -120 000 -120 000 -120 000 

Sum utgifter  -100 000 -120 000 -120 000 -120 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 

Sum netto  -100 000 -120 000 -120 000 -120 000 

Sted Ansvar: Drift 

Båtsfjord skole 

(3100) 

    

1.101000.202.0         

Fast lønn 

 -100 000 -200 000 -200 000 -200 000 

Sum utgifter  -100 000 -200 000 -200 000 -200 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 

Sum netto  -100 000 -200 000 -200 000 -200 000 

SUM NETTO 

TILTAK 

 -200 000 -320 000 -320 000 -320 000 

      

Kapittel : Samordnet 

Tiltak 054: Prosjektstilling jordmor/helsesykepleier 

Beskrivelse Det er innvilget 415.000 kroner i prosjektmidler fra helsedirektoratet et år om gangen i inntil tre år 

etter søknad til en 100% stilling. Kommunen har allerede 20% stilling til jordmortjenester, der vi 

frem til ut 2021 har muligheten til å kjøpe tjenesten fra andre kommuner. Prosjektmidlene og den 

20% stillingen som er vakant i dag, dekker ikke kostnadene helt når en skal fylle stillingen. Derfor 

er det ønskelig med en styrking på lønn med 120.000,- kroner. Fra 2024 vil denne 

prosjektstillingen bli en pålagt stilling i alle kommuner jfr informasjon fra Helsedirektoratet høsten 

2020 

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: 

Helsestasjoner 

(5020) 

    

1.101000.233.0         

Fast lønn 

 120 000 120 000 120 000 0 

Sum utgifter  120 000 120 000 120 000 0 

Sum inntekter  0 0 0 0 

Sum netto  120 000 120 000 120 000 0 

SUM NETTO 

TILTAK 

 120 000 120 000 120 000 0 

      

Tiltak 023: 5010 - Opprette logopedstilling fra 01.03.22 

Beskrivelse - dette er en lovpålagt tjeneste- kommunen har kjøpt tjenester fra privat logoped i flere år- for år 

2022 har vi ingen avtale med logoped- det er mange barn/unge som kar krav på 

logopedbehandling- det er kommunens ansvar at alle med rett til behandling får  det de har krav 

på- det er også mange voksne med rett til logopedbehandling- en ansatt i PP-tjenesten er ferdig 

utdannet master våren/sommeren 2022, men kan begynne å praktisere fra januar 2022, da hun er 

ferdig med all teori/opplæring/praksis. Masteroppgave skal skrives våren 2022- det er viktig å 

begynne å praktisere så snart som mulig etter opplæringen er fullført- hun har vært i praksis, og i 

tillegg har hun deltatt på behandling når den privatpraktiserende logopeden har vært i kommunen 

for å gi behandling- tilbudet barna/de unge har hatt har ikke vært godt nok, da noen av barna har 

fått behandling 2 - 3 ganger i løpet av et år- med tidlig og kontinuerlig behandling vil vi kunne 

hjelpe barn med behov for slik behandling i langt større grad enn tidligere- logopeden kan også 

bistå barnehagen med arbeid i forhold til fonologisk bevissthet, slik at vi unngår at mange etter 

hvert vil ha behov for logopedbehandling-det er også viktig at kommunen verdsetter 
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videreutdanning og kompetansedet er svært vanskelig å få tak i logoped pr i dag, da det er mangel 

på yrkesutøvere på dette feltet 

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: PP-

tjenesten (5010) 

    

1.101000.202.0         

Fast lønn 

 175 000 350 000 350 000 350 000 

1.101000.211.0         

Fast lønn 

 175 000 350 000 350 000 350 000 

1.101090.202.0         

Feriepenger 

 21 000 42 000 42 000 42 000 

1.101090.211.0         

Feriepenger 

 21 000 42 000 42 000 42 000 

1.109020.202.0         

Arb.givers andel 

KLP 

 31 000 61 000 61 000 61 000 

1.109020.211.0         

Arb.givers andel 

KLP 

 31 000 61 000 61 000 61 000 

Sum utgifter  454 000 906 000 906 000 906 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 

Sum netto  454 000 906 000 906 000 906 000 

SUM NETTO 

TILTAK 

 454 000 906 000 906 000 906 000 

      

Kapittel : Helse og omsorg øvrig 

Tiltak 037: 6000 - Kompetansehevende tiltak 

Beskrivelse Helse og Omsorg har et stort behov for å ha en fremtidsrettet brukerorientert helse og 

omsorgstjenesteKompetanseløft 2025 skal følge opp vedtatt politikk og nasjonale 

strategier.Eks:Meld. St. 26 (20142015) Fremtidens primærhelsetjeneste, Stortingets behandling av 

Meld. St. 29 (20122013)Morgendagens omsorg, Meld. St.15 (20172018)Leve hele livet  En 

kvalitetsreform for eldre, Meld. St. 19 (20182019)Folkehelsemeldinga - Gode liv i eit trygt 

samfunn, Meld. St. 24 (20192020)Lindrende behandling og omsorg,Opptrappingsplan for rusfeltet 

20162020, Mestre hele livet  Regjeringens strategi for god psykisk helse 2017-

2022,Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse 20192024 og Handlingsplan for 

allmennlegetjenesten 2020-2024 Handlingsplan for fysisk aktivitet 20202029 og strategi for å øke 

helsekompetansen i befolkningen 2019-2023.Båtsfjord Kommune trenger å komme i gang med 

dette arbeidet og ihht mål for tjenesten er det da derfor behov for en kurspott som skal bidra til å 

øke satsingsområdenes kompetanse.Kompetanseløft 2025 tar utgangspunkt i et utfordringsbilde 

der helse- og omsorgstjenestene er preget av knapphet på helse- og sosialfaglig personell, mangel 

på kompetanse- og kunnskapsgrunnlag, for lite brukermedvirkning, tverrfaglighet, samarbeid og 

samhandling, svakheter i ledelsen og av planleggingen og organiseringen av 

tjenestene.Utfordringsbildet byr samtidig på muligheter for en utvikling som vil kunne bidra til 

måloppnåelsen av Kompetanseløft 2025 men det vil fordre satsing på tildeling av midlerforventet 

årlig satsing 500 000,-. 

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: Administrasjon fellestjenester 

helsesenter (6000) 

   

1.115010.254.0         

Kursavgifter og 

oppholdsutgifter 

 500 000 500 000 500 000 0 
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Sum utgifter  500 000 500 000 500 000 0 

Sum inntekter  0 0 0 0 

Sum netto  500 000 500 000 500 000 0 

SUM NETTO 

TILTAK 

 500 000 500 000 500 000 0 

      

Tiltak 034: 6000 - Videreutdanning Helserett 

Beskrivelse Kommunen plikter å inneha de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å treffe rettssikre 

vedtak i helse- og sosialsektoren jmfr lovkrav.Det er ingen formell kompetanse på dette området i 

kommunen pr i dagTil sammen ca kr 91400,- fordelt på to regnskapsår. 

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: Administrasjon fellestjenester 

helsesenter (6000) 

   

1.115010.234.0         

Kursavgifter og 

oppholdsutgifter 

 45 700 45 700 0 0 

Sum utgifter  45 700 45 700 0 0 

Sum inntekter  0 0 0 0 

Sum netto  45 700 45 700 0 0 

SUM NETTO 

TILTAK 

 45 700 45 700 0 0 

      

      

      

Tiltak 042: 6601 inventar og utstyr 

Beskrivelse Det er behov for å bytte ut garderobeskap i enheteninnhentet kostnad 5 

leiligheter 80000,-. 

 

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: PU-

boliger (6601) 

    

1.120000.253.0         

Kjøp av inventar og 

utstyr 

 80 000 0 0 0 

Sum utgifter  80 000 0 0 0 

Sum inntekter  0 0 0 0 

Sum netto  80 000 0 0 0 

SUM NETTO 

TILTAK 

 80 000 0 0 0 
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Kapittel : Åpen omsorg 

Tiltak 015: 6600 - Nye datamaskiner 

Beskrivelse Påkrevet IT utstyr til effektiv drift Åpen Omsorg.I tillegg må det innkjøpes IPAD og nødvendig 

teknisk utstyr til å iverksette bruk av journalføring ute i oppdragBærbare PC x3IPAD x 6Tekniskt 

utstyr for å iverksette cosdoc plus anslås til 100000,-. 

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: Drift 

åpen omsorg 

(6600) 

    

1.120025.254.0         

Datautstyr 

 100 000 50 000 50 000 0 

Sum utgifter  100 000 50 000 50 000 0 

Sum inntekter  0 0 0 0 

Sum netto  100 000 50 000 50 000 0 

SUM NETTO 

TILTAK 

 100 000 50 000 50 000 0 

      

Tiltak 016: 6600 - Praktisk bistand, 100% stilling 

Beskrivelse I takt med at antall brukere av helsetjenester i hjemmet øker, øker også behovet for praktisk 

bistand. Pr i dag er det to ansatte, der en har ca. 50% og den andre har ca. 87% stilling, i praktisk 

bistand. De to ansatte klarer ikke per i dag å dekke opp behovet for tjenesten, og det må leies inn 

vikarer en til to ganger. I tillegg skal tjenestene spesifiseres i større grad enn det er per i dag, og 

det er da flere tjenester (som for eksempel handling, klesvask, oppvask) som tidligere har vært 

gjort av hjemmesykepleien som nå skal under praktisk bistand. Behovet for en ekstra person ansatt 

i praktisk bistand for å kunne utføre disse tjenestene er derfor stort. 

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: Drift 

åpen omsorg 

(6600) 

    

1.101000.254.0         

Fast lønn 

 412 000 412 000 412 000 412 000 

1.101090.254.0         

Feriepenger 

 45 000 45 000 45 000 45 000 

1.109020.254.0         

Arb.givers andel 

KLP 

 62 000 62 000 62 000 62 000 

Sum utgifter  519 000 519 000 519 000 519 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 

Sum netto  519 000 519 000 519 000 519 000 

SUM NETTO 

TILTAK 

 519 000 519 000 519 000 519 000 
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Kapittel : Institusjoner 

Tiltak 009: 6030 - Innkjøp Eltemaskin 

Beskrivelse Innkjøp av ny 

Eltemaskin 

Kodiak 20 

Gulvmodell. 

    

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: Drift 

kjøkken 

helsesenter (6030) 

    

1.120010.253.0         

Maskinelt utstyr og 

instrumenter 

 46 000 0 0 0 

Sum utgifter  46 000 0 0 0 

Sum inntekter  0 0 0 0 

Sum netto  46 000 0 0 0 

SUM NETTO 

TILTAK 

 46 000 0 0 0 

      

Kapittel : Kurativ 

Tiltak 030: 6010 - Endring av stilling jmfr pensjon og overbemanning 

Beskrivelse Stilling helsesekretær 40% kr - 230763,-. ink sos ut ( går ut med pensjon)Stilling helsesekretær 

20% kr -   95790,-. ink sos.ut ( Avsatt ressurs til lab / ikke hensiktsmessig i videre 

arbeid)Reduseres jmfr overgang pensjon og erstatter vakanse annen avdelingTotal: 330 000,-. 

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: Kurative 

helsetjenester 

(6010) 

    

1.101000.241.10011         

Fast lønn 

 -330 000 -330 000 0 0 

Sum utgifter  -330 000 -330 000 0 0 

Sum inntekter  0 0 0 0 

Sum netto  -330 000 -330 000 0 0 

SUM NETTO 

TILTAK 

 -330 000 -330 000 0 0 
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Kapittel : Drift teknisk 

Tiltak 039: 8102 - Reduksjon i stilling. 

Beskrivelse Badevakten har i budsjett en 40% stilling, dette medfører ihht til åpningstider i bassenget at man er 

ett vist antall timer som må jobbes inn på en annen måte med f.eks sommervedlikehold av 

basseng. Sommervedlikehold består av nedvasking etc, dette er fagområder som vi har ekspertise 

på og kan utføres av renholdsavdelingen. Reduksjon 15% av lønnskostnad. 

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: Drift 

Basseng (8102) 

    

1.101000.380.0         

Fast lønn 

 -63 000 -63 000 -63 000 -63 000 

Sum utgifter  -63 000 -63 000 -63 000 -63 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 

Sum netto  -63 000 -63 000 -63 000 -63 000 

SUM NETTO 

TILTAK 

 -63 000 -63 000 -63 000 -63 000 

      

Tiltak 035: 8600 - Årlig ryddeuke 

Beskrivelse Det ble avsatt kr 100 000 til årlig ryddeuke, rådmann foreslår å endre denne til en årlig kostnad 

til kr 30 000. Endringen er basert på ett stor mindreforbruk på denne posten, 

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: 

Utearealer, park 

og anlegg (8600) 

    

1.123040.360.0         

Vedlikehold 

parker/uteområder 

 -70 000 -70 000 -70 000 -70 000 

Sum utgifter  -70 000 -70 000 -70 000 -70 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 

Sum netto  -70 000 -70 000 -70 000 -70 000 

SUM NETTO 

TILTAK 

 -70 000 -70 000 -70 000 -70 000 

      

Kapittel : Brann 

Tiltak 046: 8400 - Førerkort klasse C - brannbil 

Beskrivelse Kompetansebevis  Førerkort klasse C  (Brannbil)Mangler sjåfør på brannbil, Båtsfjord brannvesen 

har ved hendelse stått uten sjåfør til beredskapsbil 1.1- brannbil. Det er mangel på sjåfører på 

brannbil for å opprettholdelse av beredskapslag ned førerkort klasse C.Per dato må Båtsfjord 

brannvesen bruke ekstra driftsmidler på leie av 20 stk. ekstravakter som sjåførberedskap på 

brannbil. Kostander kan reduseres med 100% om vi utdanner beredskaps personell i allerede 

etablert vakt turnus.Båtsfjord brannvesen meddeler mangel på sjåfører til brannbil, og ønsker å 

utdanne 2 stk. sjåfører for å redusere løpende ekstrakostnader kostnader samt minimere belastning 

og merarbeid rundt planlegging av ekstrasjåfører.Båtsfjord brannvesen ønsker kr: 120.000.- på 

drift kostnad for utdannelse av 2. stk. sjåfører til brannbil. 

      

  2022 2023 2024 2025 
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Sted Ansvar: 

Brannvesen 

(8400) 

    

1.115010.339.0         

Kursavgifter og 

oppholdsutgifter 

 120 000 0 0 0 

Sum utgifter  120 000 0 0 0 

Sum inntekter  0 0 0 0 

Sum netto  120 000 0 0 0 

SUM NETTO 

TILTAK 

 120 000 0 0 0 

      

Tiltak 047: 8400 - Grunnutdanning brannvesen 

Beskrivelse Grunnutdannelse - Manglende kompetanse hos mannskaperEtterslep på 30 % av mannskaper, 

Båtsfjord brannvesen har fortsatt etterslep på lovpålagt utdannelse. Manglende utdannelse er på 

nivå fra grunnutdannelse- brannkonstabel til uttrykningsleder/skadestedsledere. Lovpålagt 

formalkompetanse er en forutsetning for å utføre skadestedshåndtering på en trygg og sikker 

måte.Båtsfjord brannvesen ønsker kr: 600.000.- i driftsbudsjett for lovpålagt utdannelse av brann- 

og redningspersonell - totalt 6.stk 

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: 

Brannvesen 

(8400) 

    

1.115010.339.0         

Kursavgifter og 

oppholdsutgifter 

 600 000 0 0 0 

Sum utgifter  600 000 0 0 0 

Sum inntekter  0 0 0 0 

Sum netto  600 000 0 0 0 

SUM NETTO 

TILTAK 

 600 000 0 0 0 

      

Tiltak 044: 8400 - Økt stilling forebygging 

Beskrivelse Viser til Kommunestyrevedtak ny brannordning sak: 148/20 vedtatt 16.12.2020.1.Forskrift om 

organisering og dimensjonering av brannvesen§ 2-5.Brannsjefen og avdelingsledelseI kommuner 

eller brannvernregioner med mer enn 20.000 innbyggere skal brannvesenet ledes av en kvalifisert 

person i hel stilling.Brannvesenet skal organiseres med en forebyggende avdeling og en 

beredskapsavdeling. I kommuner eller brannvernregioner med mer enn 20.000 innbyggere skal 

hver avdeling ledes av en person i hel stilling.§ 3-2.Kapasitet, kompetanse og 

dimensjoneringBrannvesenets forebyggende avdeling skal være slik bemannet og ha slik 

kompetanse at de krav som stilles til brannvesenets gjennomføring av forebyggende og 

kontrollerende oppgaver oppfylles.Det skal utføres minst ett årsverk brannforebyggende arbeid 

etter forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn pr. 10.000 innbyggere i kommunen eller 

brannvernregionen. Andre forebyggende oppgaver brannvesenet påtar seg krever ytterligere 

ressurser.Delingsnøkkel for funksjon/er ved Båtsfjord Brannvesen vil være som følgende innenfor, 

Forebyggende brannvern- og tilsyn.FunksjonForskriftskrav/ ant. InnbyggereMinimumskrav 

stilling (forskriftskrav)Stillingsandel pr 2019Brannsjef1: 200000,110,125Leder forebyggende1: 

200000,11VakantLeder beredskap1: 200000,110,15Tilsyn/ forebyggende1: 

100000,23VakantSamlet0,560,275Funksjon        Forskriftskrav/ant.innbyggere        Min.krav 

stilling   Stillingsandel pr 2019                                                                          

(forskriftskrav)Brannsjef                     1: 20000                                        0,11                              

0,125Leder forebyggende   1: 20000                                        0,11                            VakantLeder 

beredskap         1: 20000                                        0,11                              0,15Tilsyn/forebyggende  

1: 10000                                        0,23                             VakantSamlet                                                                              
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0,56                              0,275Per dato dekker ikke Båtsfjord kommune minimumskrav og antall 

stillinger i henhold til lokale forhold og utfordringer samt lovkrav. Dette går utover forebyggende 

brannvern, og delvis beredskap. Dette er oppgaver som er lovpålagt og vurderes som en sårbarhet 

og et avvik for Båtsfjord Brannvesen/Båtsfjord Kommune. Forebyggende arbeid er viktig for å 

hindre det negativ utvikling av brannstatistikk.Båtfjord brannvesen meddeler behov og ønsker 

totalt 34 % stilling fremmet i lønnsbudsjett fordelt på:-Leder forebyggende: 11 %-Tilsyn/ 

forebyggende: 23 % 

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: 

Brannvesen 

(8400) 

    

1.101000.339.0         

Fast lønn 

 200 000 200000 200000 200000 

Sum utgifter  200 000 200 000 200 000 200 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 

Sum netto  200 000 200 000 200 000 200 000 

SUM NETTO 

TILTAK 

 200 000 200 000 200 000 200 000 

      

Tiltak 045: 8400 - Økt vakt høytider 

Beskrivelse Sårbarhet -   økt vaktordning ved høytidshelgerBrist på ressurser og utholdenhet og oppmøte ved 

ut-alarmeringBåtsfjord har en høy andel av befolkningen som benytter hyttene sine i helger og 

høytider. Det i kombinasjon med at folk også i samme tidsrom drar ut av kommunen i andre 

anledninger, har det oppstått situasjoner der Båtsfjord brannvesen ikke klarer å fylle et helt vaktlag 

med mannskaper.Dette er selvfølgelig å anse som en stor sårbarhet for brannvesenet. Spesielt 

utfordrende er det i helger, høytider (særskilt påske) og i perioder med ferieavvikling, samt ved 

sykdom blant mannskapene. Brannvesenet praktiserer pr. i dag ikke vaktordning utover de to som 

går i ordinær vakt. Det bør vurderes i større grad å benytte muligheten for ØKT vaktordning i 

perioder der en kan forvente at oppmøtet er lavt. Lavt oppmøte av mannskaper påvirker også 

utholdenheten ved større hendelser. Det er ikke tilgjengelige mannskaper til å erstatte folk som har 

stått i innsats over et visst tidsrom. Det medfører høy belastning på de mannskapene som møter 

opp.Båtsfjord brannvesen meddeler identifiserte beredskaps brist ved høytider (Påske- Jul og 

Nyttårs helger) samt perioder i fellesferien.            Båtsfjord brannvesen meddeler behov og ønsker 

fremmet estimert kostnad            på 35.000  40.000.- i lønnsbudsjett.            Kostnader er for å 

opprettholde normal beredskap ved høytider. 

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: 

Brannvesen 

(8400) 

    

1.101000.339.0         

Fast lønn 

 40 000 40 000 40 000 40 000 

1.101090.339.0         

Feriepenger 

 5 000 5 000 5 000 5 000 

1.109020.339.0         

Arb.givers andel 

KLP 

 8 000 8 000 8 000 8 000 

Sum utgifter  53 000 53 000 53 000 53 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 

Sum netto  53 000 53 000 53 000 53 000 

SUM NETTO 

TILTAK 

 53 000 53 000 53 000 53 000 
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1.6.4 Bevilgningsoversikt investeringer 

Bevilgningsoversikt investeringer (formannskapets innstilling 2022-2025) 

Beskrivelse 
Regnskap 

2020 

Budsjett 

2021 
Budsjett 2022 Budsjett 2023 

Budsjett 

2024 

Budsjett 

2025 

Båtsfjord       

Investeringer i varige 

driftsmidler 
32 847 298 34 475 000 176 075 000 201 625 000 42 625 000 375 000 

Tilskudd til andres 

investeringer 
321 230 1 370 000 0 0 0 0 

Investeringer i aksjer og 

andeler i selskaper 
792 436 780 000 700 000 780 000 780 000 0 

Utlån av egne midler 200 000 5 000 000 0 0 0 0 

Avdrag på lån 0 1 607 000 0 0 0 0 

SUM 

INVESTERINGSUTGIFTER 
34 160 964 43 232 000 176 775 000 202 405 000 43 405 000 375 000 

Kompensasjon for 

merverdiavgift 
-2 659 491 -2 875 000 -34 075 000 -38 925 000 -8 525 000 -75 000 

Tilskudd fra andre -25 000 0 0 -29 125 000 0 0 

Salg av varige driftsmidler -57 308 0 0 0 0 0 

Salg av finansielle 

anleggsmidler 
0 0 0 0 0 0 

Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån av 

egne midler 
0 -1 607 000 0 0 0 0 

Bruk av lån -30 665 730 -37 970 000 -142 000 000 -133 575 000 -34 100 000 -300 000 

SUM 

INVESTERINGSINNTEKTE

R 

-33 407 529 -42 452 000 -176 075 000 -201 625 000 -42 625 000 -375 000 

Videreutlån 0 0 5 000 000 0 0 0 

Bruk av lån til videreutlån 0 0 -5 000 000 0 0 0 

Avdrag på lån til videreutlån 0 0 3 690 000 0 0 0 

Mottatte avdrag på 

videreutlån 
0 0 -1 320 000 0 0 0 

NETTO UTGIFTER 

VIDEREUTLÅN 
0 0 2 370 000 0 0 0 

Overføring fra drift -753 436 -780 000 -700 000 -780 000 -780 000 0 

Netto avsetninger til eller 

bruk av bundne  

investeringsfond 

548 666 0 -2 370 000 0 0 0 

Netto avsetninger til eller 

bruk av ubundet  

investeringsfond 

0 0 0 0 0 0 

Dekning av tidligere års 

udekket beløp 
0 0 0 0 0 0 

Sum overføring fra drift og 

netto avsetninger 
-204 770 -780 000 -3 070 000 -780 000 -780 000 0 

Fremført til inndekning i 

senere år udekket beløp 
548 665 0 0 0 0 0 
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1.6.5 Investeringsprosjekter 2022-2025 

   
Regnskap 

2020 

Budsjett 

2021 

(opprinnelig) 

Budsjett 

2022 

Budsjett 

2023 

Budsjett 

2024 

Budsjett 

2025 

1100 - Andel Vefik 

IKS 

39 000 0 0 0 0 0 

1120 - Båtsfjord Sokn 321 230 1 370 000 0 0 0 0 

1170 - Ek-tilskudd 

KLP 

753 436 780 000 700 000 780 000 780 000 0 

1171 - IT-investeringer 670 196 375 000 375 000 375 000 375 000 375 000 

1172 - WIFI 4 EU 61 763 0 0 0 0 0 

1220 - Datasystemer 0 0 750 000 0 0 0 

1230 - IKT skolene 0 1 500 000 500 000 500 000 1 000 000 0 

2018 - Ny barnehage 0 0 5 000 000 41 250 000 41 250 000 0 

4015 - Lysløype 

nordskogen 

193 769 0 0 0 0 0 

6001 - Rehabilitering 

helsesenter 

3 230 158 0 0 0 0 0 

6300 - Sykestua 4 878 566 0 0 0 0 0 

6600 - Åpen omsorg 85 169 0 0 0 0 0 

8118 - Nytt skolebygg 3 686 176 12 500 000 162 500 000 152 500 000 0 0 

8119 - Bygg: Båtsfjord 

helsesenter 

998 470 0 0 0 0 0 

8134 - Nye 

omsorgsboliger 

0 0 1 250 000 0 0 0 

8205 - Vegen til Ordo 138 688 0 0 0 0 0 

8207 - Vegen til 

Adamsdalen 

60 050 0 0 0 0 0 

8400 - Ny brannbil 293 920 0 0 0 0 0 

8502 - VA-

investeringer 

18 363 805  0 0 0 0 

8502 - Forprosjekt 

renseanlegg 

0 500 000 0 0 0 0 

8502 - Havnedammen 0 5 100 000 2 500 000 0 0 0 

8502 - Høydebasseng 0 0 500 000 4 000 000 0 0 

8502 - SD-anlegg 0 0 1 000 000 2 000 000 0 0 

8502 

- Reservevannsløsning 

0 0 500 000 1 000 000 0 0 

8502 - VA - Holmen 

(boliger) 

0 5 500 000 0 0 0 0 

8502 - VA 

- Klausjorda 

0 9 000 000 1 200 000 0 0 0 

8613 - Torg og 

kaipromenade 

186 568 0 0 0 0 0 

9200 - Utlån 200 000 0 0 0 0 0 

Sum 34 160 963 36 625 000 176 775 000 202 405 000 43 405 000 375 000 
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1.6.6 Ikke valgte tiltak investeringer 

  

Tiltak 002: 8118 – Nytt skolebygg 2021 

Beskrivelse Viser til vedtak gjort i kommunestyret 09.09.20:Kommunestyret vedtar innenfor en 

økonomisk ramme på kr. 216 millioner i økt låneopptak at detplanlegges et nytt bygg som 

inneholder grunnskole, volleyballhall, 25 m basseng, samordnethjelpetjeneste, 

folkebiblioteket, videregående skole og LOSA.I tillegg skal det gjennomføres utredningen 

av kulturfunksjonen på lik linje med de øvrige funksjonene.Det må også gjennomføres 

brukermedvirkning for kultur. Det bes også utredet lokalitet forungdomsklubb samt 

brukermedvirkning.Det er laget egne tiltak for kulturfunksjoner samt ungdomsklubb. 

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: Bygg 

Båtsfjord skole 

(8118) 

    

0.023020.222.0         

Totalentreprise 

 126 000 000 127 000 000 0 0 

0.042900.222.0         

Merverdiavgift som gir rett 

til mva.kompensasjon 

 25 200 000 25 400 000 0 0 

0.072900.841.0         

Kompensasjon mva påløpt i 

investeringsregnskapet 

 -25 200 000 -25 400 000 0 0 

Sted Ansvar: 

Finansiering av 

investeringer 

(9100) 

    

0.091000.870.0         Bruk 

av lån 

 -126 000 000 -127 000 000 0 0 

Sum investeringer  151 200 000 152 400 000 0 0 

Sum lån  -126 000 000 -127 000 000 0 0 

Sum annet  -25 200 000 -25 400 000 0 0 

Netto finansiering nye tiltak  0 0 0 0 

Sum renter  2 754 675 5 461 913 5 322 763 5 183 613 

Sum avdrag  1 575 000 4 737 500 6 325 000 6 325 000 

SUM NETTO 

DRIFTSKONSEKVENSER 

 4 329 675 10 199 413 11 647 763 11 508 613 

      

Tiltak 018: 8400 - Beredskapssenter 

Beskrivelse Fiskerihovedstaden beredskapssenter er et prosjekt som ønsker å samlokalisere 

brannvesenet, ambulansen, redningsselskapet og sivilforsvaret i ett og samme bygg. En 

samlokalisering med fokus på fremtidig beredskap, kompetansedeling, utvikling og 

fellesskap med økt trygghet for befolkningen og næringslivet i Båtsfjord kommune.Med 

tanke på dagens utvikling vil beredskap være et nøkkel ord for realistiske målsettinger for 

Båtsfjord kommune frem i tid. Et prosjekt som dette vil uten tvil sette fiskerihovedstaden 

på kartet, og skape mange positive ringvirkninger for kommunen. 

      

  2022 2023 2024 2025 
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Sted Ansvar: 

Brannvesen 

(8400) 

    

0.023000.339.0         

Vedlikehold, byggetjenester 

og nybygg 

 0 0 24 000 000 0 

0.042900.339.0         

Merverdiavgift som gir rett 

til mva.kompensasjon 

 0 0 6 000 000 0 

0.072900.841.0         

Kompensasjon mva påløpt i 

investeringsregnskapet 

 0 0 -6 000 000 0 

Sted Ansvar: 

Finansiering av 

investeringer 

(9100) 

    

0.091000.870.0         Bruk 

av lån 

 0 0 -24 000 000 0 

Sum investeringer  0 0 30 000 000 0 

Sum lån  0 0 -24 000 000 0 

Sum annet  0 0 -6 000 000 0 

Netto finansiering nye tiltak  0 0 0 0 

Sum renter  0 0 524 700 511 500 

Sum avdrag  0 0 300 000 600 000 

SUM NETTO 

DRIFTSKONSEKVENSER 

 0 0 824 700 1 111 500 

      

Tiltak 019: 8400 - Ny brannbil 

Beskrivelse Brannbil  utrykningskjøretøyBrannvesenets nåværende hovedkjøretøy ble kjøpt brukt i 

2020 og er per dato 20 år. Brannbilen er godt brukt, nåværende kjente teknisk status og 

driftssikkerhet er akseptabel.Brannvesenet hovedkjøretøy dekker delvis brannvesenets 

brannbil behov. Ny brannbil med oppgraderte slukkesystemer ønskes videreført i 

investeringsplan.Tekst fra 2021 budsjettet:Dette er en investering om tar utgangspunkt i 

nåværende brannbil driftssikkerhet.Nåværende brannbil er fullstendig bruk opp og 

vedlikeholdskostnadene ser såpass høye at det ikke er fornuftig å vedlikeholde brannbilen 

fortsatt. Beredskapsmessig greier ikke brannbilen å være på et innsatsnivå som nåværende 

beredskaps plan krever.Det ble i 2020 vedtatt følgende i tillegg: Båtsfjord arbeiderparti 

ønsker at det i 2021 utredes samarbeid om brannberedskap med Avinor. 

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: 

Brannvesen 

(8400) 

    

0.021001.339.0         Kjøp 

av transportmidler 

 0 0 3 500 000 0 

0.042900.339.0         

Merverdiavgift som gir rett 

til mva.kompensasjon 

 0 0 875 000 0 

0.072900.841.0         

Kompensasjon mva påløpt i 

investeringsregnskapet 

 0 0 -875 000 0 

Sted Ansvar: 

Finansiering av 
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investeringer 

(9100) 

0.091000.870.0         Bruk 

av lån 

 0 0 -3 500 000 0 

Sum investeringer  0 0 4 375 000 0 

Sum lån  0 0 -3 500 000 0 

Sum annet  0 0 -875 000 0 

Netto finansiering nye tiltak  0 0 0 0 

Sum renter  0 0 76 038 72 188 

Sum avdrag  0 0 87 500 175 000 

SUM NETTO 

DRIFTSKONSEKVENSER 

 0 0 163 538 247 188 

      

Tiltak 024: 1120 - Båtsfjord Kirke - trapp m/handicaprampe 

Beskrivelse Kirketrapp med handikap rampe.Tiltaket var vedtatt for 2021 med kr. 180.000,-. Tiltaket er 

ikke igangsatt pga. kapasitet hos forespurte firma. Søker om økning på 40.000,- pga økte 

materialkostander. (Sølv M. 13.10.21)Trappen består av mur belagt med skifer. Det er 

tidligere gjort utbedringer med montering av tinetråd. Denne fungerer ikke. På vinteren er 

det behov for å strø med sand/salt, noe som medfører ekstra rengjøring og stor slitasje på 

mattene i kirka. Fugene mellom skiferen har blitt vedlikeholdt på forskjellig vis, men her 

må det foretas utbedringer etter vurdering av fagpersonell. Ramp for rullestol/handikappe 

er utført i metall og etter montert på siden av trappen. Handikappede er avhengig av 

assistanse da ramp er plassert helt i ytterkant av øverste depot, ytterdør må lukkes først før 

rullestol kan komme forbi. Trapp med ramp må forandres for å gi en god adkomst for 

alle.Estimert pris kr. 220.000,-Solfrid HammerKirkeverge 

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: 

Kirkelig 

fellesråd (1120) 

    

0.047000.390.0         Til 

andre/private 

 40 000 0 0 0 

Sted Ansvar: 

Finansiering av 

investeringer 

(9100) 

    

0.091000.870.0         Bruk 

av lån 

 -40 000 0 0 0 

Sum investeringer  40 000 0 0 0 

Sum lån  -40 000 0 0 0 

Netto finansiering nye tiltak  0 0 0 0 

Sum renter  876 858 840 823 

Sum avdrag  400 800 800 800 

SUM NETTO 

DRIFTSKONSEKVENSER 

 1 276 1 658 1 640 1 623 

      

Tiltak 026: 1120 - Nytt gjerde Båtsfjord gamle kirkegård (pri 3) 

Beskrivelse Tiltaket var vedtatt gjennomført i 2021 men pga kapasitet hos foerspurte firma er dette ikke 

igangsatt enda. Det søkes om en økning på kr. 40.000,- fra tidligere vedtak pga økte 

materialkostaner.Sølvi Mathisen13.10.21 
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  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: 

Kirkelig 

fellesråd (1120) 

    

0.047000.393.0         Til 

andre/private 

 40 000 0 0 0 

Sted Ansvar: 

Finansiering av 

investeringer 

(9100) 

    

0.091000.870.0         Bruk 

av lån 

 -40 000 0 0 0 

Sum investeringer  40 000 0 0 0 

Sum lån  -40 000 0 0 0 

Netto finansiering nye tiltak  0 0 0 0 

Sum renter  869 825 781 737 

Sum avdrag  1 000 2 000 2 000 2 000 

SUM NETTO 

DRIFTSKONSEKVENSER 

 1 869 2 825 2 781 2 737 

      

Tiltak 027: 1120 - Nytt gjerde Hamnigberg kirkegård (pri 4) 2021 

Beskrivelse Titaket var vedtatt for 2021 men er blitt forsinket grunnet befaring og avventet rapport fra 

fylkeskonservator/arkeolog. Søkes om økning på kr. 40.000,- pga økte 

materialkostnader.Sølvi Mathisen13.10.21 

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: 

Kirkelig 

fellesråd (1120) 

    

0.047000.393.0         Til 

andre/private 

 40 000 0 0 0 

Sted Ansvar: 

Finansiering av 

investeringer 

(9100) 

    

0.091000.870.0         Bruk 

av lån 

 -40 000 0 0 0 

Sum investeringer  40 000 0 0 0 

Sum lån  -40 000 0 0 0 

Netto finansiering nye tiltak  0 0 0 0 

Sum renter  869 825 781 737 

Sum avdrag  1 000 2 000 2 000 2 000 

SUM NETTO 

DRIFTSKONSEKVENSER 

 1 869 2 825 2 781 2 737 
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Tiltak 020: 4013 - Ny kunstgressbane på Foma 

Beskrivelse Ihht. vedtak kst 

24.06.21 

    

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: 

Kunstgressbane 

(4013) 

    

0.023020.381.0         

Totalentreprise 

 1 000 000 9 000 000 0 0 

0.042900.381.0         

Merverdiavgift som gir rett 

til mva.kompensasjon 

 250 000 2 250 000 0 0 

0.072900.841.0         

Kompensasjon mva påløpt i 

investeringsregnskapet 

 -250 000 -2 250 000 0 0 

Sted Ansvar: 

Finansiering av 

investeringer 

(9100) 

    

0.083000.381.0         Fra 

fylkeskommuner 

 0 -2 750 000 0 0 

0.091000.870.0         Bruk 

av lån 

 -1 000 000 -6 250 000 0 0 

Sum investeringer  1 250 000 11 250 000 0 0 

Sum lån  -1 000 000 -6 250 000 0 0 

Sum tilskudd  0 -2 750 000 0 0 

Sum annet  -250 000 -2 250 000 0 0 

Netto finansiering nye tiltak  0 0 0 0 

Sum renter  21 450 153 313 137 363 121 413 

Sum avdrag  50 000 412 500 725 000 725 000 

SUM NETTO 

DRIFTSKONSEKVENSER 

 71 450 565 813 862 363 846 413 

      

Tiltak 023: 6010 - Treningsutstyr for slagrammede og andre med nevrologiske og motoriske 

utfall 

Beskrivelse NuStep er en Cross trainer, utviklet for å hjelpe bevegelseshemmede, med restituering av 

balanse, styrking av muskulatur og for å gi økt bevegelighet.Apparatet kan med fordel 

brukes av personer med Cerebral parese, slagrammede, Parkinsons og andre med 

bevegelsesvansker.Til NuStep maskinen, som en sitter trygt i når en trener, følger det med 

remmer, stropper og bevegelses stag, som gjør bevegelsene for en bevegelseshemmet 

riktig, i forhold til ergonomi, styrke og forebygging av belastningskader i muskulatur og 

ledd. - NuStep gir brukeren trygghet i og med at øvelsene gjøres sittende.- De deler av 

kroppen som ikke fungerer pga. Lammelser og neglekt, fikk perfekt stimulans i på grunn 

av at disse ekstremiteter kan remmes fast, og blir kinestetisk belastet av motsatt arm eller 

fot.- Den slagrammede trenger kun hjelp til tilpasning av maskinen, men gjør selv all 

aktivitet for å styrke kroppen, og hjelpe seg selv til en bedre, tryggere og mer selvhjulpen 

hverdag, gjennom egentrening.SUM 130000,-. 

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: 

Kurative 
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helsetjenester 

(6010) 

0.020000.241.0         

Inventar og utstyr 

 130 000 0 0 0 

0.042900.241.0         

Merverdiavgift som gir rett 

til mva.kompensasjon 

 32 500 0 0 0 

0.072900.241.0         

Kompensasjon mva påløpt i 

investeringsregnskapet 

 -32 500 0 0 0 

Sted Ansvar: 

Finansiering av 

investeringer 

(9100) 

    

0.091000.870.0         Bruk 

av lån 

 -130 000 0 0 0 

Sum investeringer  162 500 0 0 0 

Sum lån  -130 000 0 0 0 

Sum annet  -32 500 0 0 0 

Netto finansiering nye tiltak  0 0 0 0 

Sum renter  2 789 2 503 2 217 1 931 

Sum avdrag  6 500 13 000 13 000 13 000 

SUM NETTO 

DRIFTSKONSEKVENSER 

 9 289 15 503 15 217 14 931 

      

Tiltak 021: 8115 - Ny 7-er hall med kunstgress 

Beskrivelse Ihht. vedtak kst 

24.06.21 

    

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: Bygg: 

Idrettshall 

(8115) 

    

0.023020.381.0         

Totalentreprise 

 0 0 21 900 000 0 

0.042900.381.0         

Merverdiavgift som gir rett 

til mva.kompensasjon 

 0 0 5 475 000 0 

0.072900.841.0         

Kompensasjon mva påløpt i 

investeringsregnskapet 

 0 0 -5 475 000 0 

Sted Ansvar: 

Finansiering av 

investeringer 

(9100) 

    

0.083000.381.0         Fra 

fylkeskommuner 

 0 0 -3 900 000 0 

0.091000.870.0         Bruk 

av lån 

 0 0 -18 000 000 0 

Sum investeringer  0 0 27 375 000 0 
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Sum lån  0 0 -18 000 000 0 

Sum tilskudd  0 0 -3 900 000 0 

Sum annet  0 0 -5 475 000 0 

Netto finansiering nye tiltak  0 0 0 0 

Sum renter  0 0 391 050 371 250 

Sum avdrag  0 0 450 000 900 000 

SUM NETTO 

DRIFTSKONSEKVENSER 

 0 0 841 050 1 271 250 

      

Tiltak 030: 8400 - Branngarasje 

Beskrivelse Branngarasje  arbeidsforhold og sårbarhetDagens situasjon er en brannstasjons løsning er 

fordelt på 2 adresser hvorav brannmannskaper og brannbil er lokalisert i hver sine 

lokasjoner med en avstand på ca. 600 -700 meter. Løsningen er ikke forutsigbar, samt 

skaper uroligheter og fortvilelse blant de ansatte. I tillegg er det verdt å tenke på at en 

risiko- og sårbarhets analyse trolig vil konkludere med at innsatstid vil overstige krav på 10 

minutter. Dette på bakgrunn av kompleksiteten som forholdet gir med å håndtere 

beredskap fra brann- og rednings lokaliteter.5.Båtsfjord brannvesen har per dato ikke 

tilfredsstillende brannstasjon med garderobe og dusj forhold. Det vises til 

arbeidsplassforskriften § 3-4, §3-6, § 3-8.Dagen løsning med shell- verksted som garasje 

for brannbil er en NØD- løsning som er svært uforutsigbar og skaper uroligheter og 

fortvilelse blant de ansatte.-Ny branngarasje må oppholdes i investeringsplan fram mot 

2024-Leie av midlertidig tilfredsstillende arealer til granngarasje må legges i 

driftsbudsjett.Det var beregnet 30 millioner til ett beredskapssenter, her bør kommunen se 

på andre løsninger som er mer bærekraftig. En samlokalisering med havna her vært en god 

løsning hvis nytt havnebygg lar seg realisere.Hvis det skal leie må man ut i leiemarkedet 

for å dekke opp ett behov fram til eventuelt ett nytt bygg står ferdig. 

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: 

Brannvesen 

(8400) 

    

0.023000.339.0         

Vedlikehold, byggetjenester 

og nybygg 

 0 0 5 000 000 0 

0.042900.339.0         

Merverdiavgift som gir rett 

til mva.kompensasjon 

 0 0 1 250 000 0 

0.072900.841.0         

Kompensasjon mva påløpt i 

investeringsregnskapet 

 0 0 -1 250 000 0 

Sted Ansvar: 

Finansiering av 

investeringer 

(9100) 

    

0.091000.870.0         Bruk 

av lån 

 0 0 -5 000 000 0 

Sum investeringer  0 0 6 250 000 0 

Sum lån  0 0 -5 000 000 0 

Sum annet  0 0 -1 250 000 0 

Netto finansiering nye tiltak  0 0 0 0 

Sum renter  0 0 109 313 106 563 

Sum avdrag  0 0 62 500 125 000 
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SUM NETTO 

DRIFTSKONSEKVENSER 

 0 0 171 813 231 563 

      

Tiltak 004: 8502 - Brønn D, nytt brønnhus 

Beskrivelse Bygge nytt brønnhus på 3 x 3 meter, samt teknisk installasjoner til ny grunnvannsbrønn 

som ble etablert sommeren 2020.  Investeringen er iht. gitt levetidsbetraktning og vil være 

med på å sikre nok og stabil vannmengde av god fysiologisk vannkvalitet inn i framtiden.  

Ny vannbrønn og brønnhus vil samkjøres inn i dagens drikkevannsanlegg i Båtsfjord 

dalen.(estimert levetid ved grunnvannsbrønner er ca. 20 år, brønner ble etablert i 2003. 

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: Vann 

og avløp 

- investering 

(8502) 

    

0.023020.345.0         

Totalentreprise 

 1 500 000 0 0 0 

Sted Ansvar: 

Finansiering av 

investeringer 

(9100) 

    

0.091000.870.0         Bruk 

av lån 

 -1 500 000 0 0 0 

Sum investeringer  1 500 000 0 0 0 

Sum lån  -1 500 000 0 0 0 

Netto finansiering nye tiltak  0 0 0 0 

Sum renter  32 794 31 969 31 144 30 319 

Sum avdrag  18 750 37 500 37 500 37 500 

SUM NETTO 

DRIFTSKONSEKVENSER 

 51 544 69 469 68 644 67 819 

      

Tiltak 005: 8502 - Forprosjekt renseanlegg 

Beskrivelse Utredning av renseanleggs løsning for spillvann (avløpsvann) ved 

Holmen/sjøvegen.Imøtekomme krav iht. forurensningsforskriften. Statsforvalteren er 

forurensningsmyndighet etter forskriftens kap. 14. 

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: Vann 

og avløp 

- investering 

(8502) 

    

0.027000.353.0         

Konsulenttjenester 

 0 500 000 0 0 

Sted Ansvar: 

Finansiering av 

investeringer 

(9100) 

    

0.091000.870.0         Bruk 

av lån 

 0 -500 000 0 0 

Sum investeringer  0 500 000 0 0 
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Sum lån  0 -500 000 0 0 

Netto finansiering nye tiltak  0 0 0 0 

Sum renter  0 10 931 10 657 10 381 

Sum avdrag  0 6 250 12 500 12 500 

SUM NETTO 

DRIFTSKONSEKVENSER 

 0 17 181 23 157 22 881 

      

Tiltak 007: 8502 - Investeringer vann og avløp - Holmen (boliger) 

Beskrivelse Sanering av utdatert VA- struktur, samt tilrettelegging av videre løsning og ny VA- 

struktur i tilknytning Storholmen industriområde. Hovedvannledninger ved Holmen er 

utdaterte, dette resulterer i hyppige lekkasje gravinger og vannledninger innehar i tillegg et 

samlet lekkasjetall på 10 l/ s som per dato ikke er sporbart.Samlede lekkasjer i 

kombinasjon av driftsstopp ved vannverket kan medføre forurensning i drikkevann.2022 

- Fullføring av prosjektering Holmen Boligområde.2024  Sanering VA- boligområde 

(Trinn 1).2025  Sanering VA- boligområde (Trinn 2). 

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: Vann 

og avløp 

- investering 

(8502) 

    

0.023020.345.0         

Totalentreprise 

 250 000 0 6 800 000 5 300 000 

0.023020.353.0         

Totalentreprise 

 250 000 0 7 000 000 6 500 000 

Sted Ansvar: 

Finansiering av 

investeringer 

(9100) 

    

0.091000.870.0         Bruk 

av lån 

 -500 000 0 -13 800 000 -11 800 000 

Sum investeringer  500 000 0 13 800 000 11 800 000 

Sum lån  -500 000 0 -13 800 000 -11 800 000 

Netto finansiering nye tiltak  0 0 0 0 

Sum renter  10 931 10 657 312 084 562 198 

Sum avdrag  6 250 12 500 185 000 505 000 

SUM NETTO 

DRIFTSKONSEKVENSER 

 17 181 23 157 497 084 1 067 198 

      

Tiltak 013: 8502 - Investeringer Vann og avløp - Storholmen (industri) 

Beskrivelse 2022 - Fullføring av prosjektering storholmen industriområde.2024 

- Sanering VA- industriområde. 

 

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: Vann 

og avløp 

- investering 

(8502) 

    

0.023020.345.0         

Totalentreprise 

 300 000 0 3 950 000 0 
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0.023020.353.0         

Totalentreprise 

 0 0 3 800 000 0 

Sted Ansvar: 

Finansiering av 

investeringer 

(9100) 

    

0.091000.870.0         Bruk 

av lån 

 -300 000 0 -7 750 000 0 

Sum investeringer  300 000 0 7 750 000 0 

Sum lån  -300 000 0 -7 750 000 0 

Netto finansiering nye tiltak  0 0 0 0 

Sum renter  6 559 6 394 175 663 171 236 

Sum avdrag  3 750 7 500 104 375 201 250 

SUM NETTO 

DRIFTSKONSEKVENSER 

 10 309 13 894 280 038 372 486 

      

Tiltak 011: 8502 - Sonedele med reg. ventil/kummer 

Beskrivelse Sikre og utjevne trykksoner i kommunalt vann nett som forebyggende 

tiltak mot vannlekkasjer. 

 

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: Vann 

og avløp 

- investering 

(8502) 

    

0.023020.345.0         

Totalentreprise 

 0 0 300 000 0 

Sted Ansvar: 

Finansiering av 

investeringer 

(9100) 

    

0.091000.870.0         Bruk 

av lån 

 0 0 -300 000 0 

Sum investeringer  0 0 300 000 0 

Sum lån  0 0 -300 000 0 

Netto finansiering nye tiltak  0 0 0 0 

Sum renter  0 0 6 518 6 188 

Sum avdrag  0 0 7 500 15 000 

SUM NETTO 

DRIFTSKONSEKVENSER 

 0 0 14 018 21 188 

      

Tiltak 031: 8502 - Utbedring vannledning Nordfjord 

Beskrivelse Det er behov for utbedring av vannledningen i Nordfjord. Teknisk styre har diskutert saken 

og det vare enstemmig enighet om at dette måtte utføres. Det søkes om kr. 500.000,- i 

budsjettregulering for 2021 og kr. 700.000,- i 2022. 

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: Vann 

og avløp 
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- investering 

(8502) 

0.023020.345.850207         

Totalentreprise 

 700 000 0 0 0 

Sted Ansvar: 

Finansiering av 

investeringer 

(9100) 

    

0.091000.870.0         Bruk 

av lån 

 -700 000 0 0 0 

Sum investeringer  700 000 0 0 0 

Sum lån  -700 000 0 0 0 

Netto finansiering nye tiltak  0 0 0 0 

Sum renter  15 304 14 919 14 534 14 149 

Sum avdrag  8 750 17 500 17 500 17 500 

SUM NETTO 

DRIFTSKONSEKVENSER 

 24 054 32 419 32 034 31 649 

      

Tiltak 012: 8510 - Ny spylevogn 

Beskrivelse Teknisk etat har i dag spylevogn som er 15 år gammel og utslitt/oppbrukt. Slitasjen er stor 

og gjenspeiles i hyppige og høye reparasjonskostnader. Spylevogn er service og 

beredskaps utstyr som brukes ved forebygging, samt åpning av tette kommunale 

hovedavløp. 

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: Avløp 

(8510) 

    

0.020000.353.0         

Inventar og utstyr 

 0 1 000 000 0 0 

Sted Ansvar: 

Finansiering av 

investeringer 

(9100) 

    

0.091000.870.0         Bruk 

av lån 

 0 -1 000 000 0 0 

Sum investeringer  0 1 000 000 0 0 

Sum lån  0 -1 000 000 0 0 

Netto finansiering nye tiltak  0 0 0 0 

Sum renter  0 21 725 20 625 19 525 

Sum avdrag  0 25 000 50 000 50 000 

SUM NETTO 

DRIFTSKONSEKVENSER 

 0 46 725 70 625 69 525 

      

Tiltak 022: 8700 - Ny lastebil og henger 

Beskrivelse Lastebilen vi har nå bør skiftes ut snarest, vi har hatt store problemer med den vi har nå og 

vi vi har vært flere turer med den i Tromsø for reparasjon.Den bør settes som bil nr to, da 

har vi mulighet til å kjøre bort snø uten innleie.Vi fikk tilbud på ny bil med det utstyret vi 

treng for ca 1 år siden.Da var tilbudet på ca 2.5 mill.Vi ser det som den beste løsninga å ha 

en bil i reserve, det har vi hatt før den gamle bilen tok kveld.Vi ser også behovet for en 

henger til lastebilen. Nå benytter vi mye penger årlig kun på innleie for å hente strøsand, 
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oljegrus, vedlikehold grusveger mm som vi kunne utført selv hvis vi hadde henger. Pris på 

henger er anslått til 400.000,-. 

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: Drift 

bil- og 

maskinpark 

(8700) 

    

0.021001.332.0         Kjøp 

av transportmidler 

 0 2 500 000 0 0 

0.042900.332.0         

Merverdiavgift som gir rett 

til mva.kompensasjon 

 0 625 000 0 0 

0.072900.332.0         

Kompensasjon mva påløpt i 

investeringsregnskapet 

 0 -625 000 0 0 

Sted Ansvar: 

Finansiering av 

investeringer 

(9100) 

    

0.091000.870.0         Bruk 

av lån 

 0 -2 500 000 0 0 

Sum investeringer  0 3 125 000 0 0 

Sum lån  0 -2 500 000 0 0 

Sum annet  0 -625 000 0 0 

Netto finansiering nye tiltak  0 0 0 0 

Sum renter  0 53 625 48 125 42 625 

Sum avdrag  0 125 000 250 000 250 000 

SUM NETTO 

DRIFTSKONSEKVENSER 

 0 178 625 298 125 292 625 

      

Tiltak 032: 8700 - Ny veikost 

Beskrivelse Kommunen har behov for ny 

veikost for å kunne holde gatene 

rene. 

   

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: Drift 

bil- og 

maskinpark 

(8700) 

    

0.022010.332.0         Kjøp 

av maskinutstyr 

 250 000 0 0 0 

0.042900.332.0         

Merverdiavgift som gir rett 

til mva.kompensasjon 

 62 500 0 0 0 

0.072900.841.0         

Kompensasjon mva påløpt i 

investeringsregnskapet 

 -62 500 0 0 0 

Sted Ansvar: 

Finansiering av 
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investeringer 

(9100) 

0.091000.870.0         Bruk 

av lån 

 -250 000 0 0 0 

Sum investeringer  312 500 0 0 0 

Sum lån  -250 000 0 0 0 

Sum annet  -62 500 0 0 0 

Netto finansiering nye tiltak  0 0 0 0 

Sum renter  5 363 4 813 4 263 3 713 

Sum avdrag  12 500 25 000 25 000 25 000 

SUM NETTO 

DRIFTSKONSEKVENSER 

 17 863 29 813 29 263 28 713 
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1.6.7 Forslag til vedtak 

Forslag til vedtak 

1. Årsbudsjett og økonomiplan for 2022-2025 vedtas med de tiltak og økonomiske 

rammeforutsetninger som fremgår av formannskapets innstilling. Årsbudsjett for 2022 

vedtas med netto bevilgninger for 18 resultatenheter. 

2. Mindreforbruk i årsbudsjett og økonomiplan 2022-2025 vedtas avsatt disposisjonsfond. 

3. Første året i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett for 2022 med en samlet 

ramme for driftsutgifter på kr. 244.930.472,- ekskl finanskostander. Og 

investeringsutgifter på kr. 176.775.000,- i tillegg kommer videreutlån fra Husbanken 

med kr. 5.000.000,-. 

4. Båtsfjord kommunestyre viser til investeringsplanen i forhold til hva som er 

Kommunestyrets intensjon å iverksette av investeringstiltak for 2022. 

5. Det tas opp lån til egne investeringer, videreutlån samt investeringstilskudd til Båtsfjord 

sokn i 2022 med kr. 147.000.000,- herav kr. 5.000.000,- fra Husbanken til videreutlån 

(startlån), jfr. KL §§ 14-15 til 14-17. Det delegeres til rådmannen å avtale lånenes 

betingelser og den løpende forvaltningen i hele lånets løpetid, herunder eventuelle 

rentebindinger. 

6. Kommunestyret vedtar at det kommunale inntektsskatteøret i inntektsåret 2022 skal 

være i henhold til Stortingets fastsatte maksimalprosent for 2022. Skatt på inntekt og 

formue for forskuddspliktige skatteytere skrives ut på grunnlag av lovens 

maksimalprosent for året 2022.  

7. I 2022 skal det skrives ut eiendomsskatt i medhold av eiendomsskatteloven §2 og §3 

bokstav a. – faste eiendommer i hele kommunen. Eiendomsskatten skrives ut med 3 

promille av gjeldende skattegrunnlag for boliger og fritidsboliger og 5 promille for 

næringseiendommer. Eiendomsskatt på boligeiendommer skrives ut på grunnlag av 

skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet, øvrige eiendommer 

takseres.  På næringseiendommer er det takst på bygg og grunn som er grunnlaget for 

utskrivning av skatten. Det beregnes ikke bunnfradrag. Eiendomsskatten betales i 4 

terminer, faktureres sammen med de kommunale avgiftene med forfall 

20.02., 20.05, 20.08. og 20.11. 

8. Kommunestyret vedtar endringer i satsene for gebyrer, avgifter og egenbetalinger i egen 

sak.  

9. I budsjettvedtaket for 2020 ble ordførergodtgjørelsen redusert med kr. 50.000,- og skal 

over tid ned til 80 % stortingsrepresentantenes godtgjørelse (godtgjørelsen er pr 

01.05.2019 kr. 987.997,- - har ikke vært endret siden 2019). Pr. i dag er 

ordførergodtgjørelsen kr. 839.197,-. Dette er fortsatt over 80 % så 

ordførergodtgjørelsen er ikke foreslått endret. varaordførers godtgjørelse er pr. i dag kr. 

74.100,- (7,5 % av stortingsrepr. godtgj.) Det er ikke foreslått endringer i denne 

godtgjørelsen.  

10. Eventuell underdekning innen lovbestemte selvkostområder kan framføres for dekning 

i framtidige gebyrer. 
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2 Prosjekter 

2.1 Om virksomheten 

Under dette ansvarsområdet har vi tidligere hatt eksternt finansierte prosjekter. Vi har veldig få 

slike prosjekter nå og har derfor valgt å flytte disse til sine respektive ansvarsområder, derfor 

er det ingen budsjetteringer her for 2022. 

2.1.1 Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar 

Bevilgningsoversikt B - netto pr. ansvar 

  Beskrivelse Regnskap 2020 
Budsjett 

2021 

Budsjett 

2022 

Budsjett 

2023 

Budsjett 

2024 

Budsjett 

2025 

21 Prosjekt: Skolesekken       

 Netto 5 788 0 0 0 0 0 

42 Vedlikeholdsmidl tiltakspakken       

 Netto -1 000 000 0 0 0 0 0 

36 Grenseløst i nord-tiltak  Finland       

 Netto -25 000 0 0 0 0 0 

10 Helsestasjon for ungdom       

 Netto 3 155 0 0 0 0 0 

67 Boteam - Borte bra, hjemme best       

 Netto 636 174 0 0 0 0 0 

68 Psykisk helse i skolen       

 Netto -202 536 0 0 0 0 0 

69 Rustilskudd       

 Netto 233 199 0 0 0 0 0 

71 Korona-tiltak       

 Netto 2 337 827 0 0 0 0 0 
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3 Politisk virksomhet 

3.1 Om virksomheten 

På dette ansvarsområdet bokføres godtgjørelser, pensjon, reiser, medlemsskap m.m som 

vedrører politikerne i kommunen. I tillegg ligger også kostnader ved gjennomføring av valg og 

kontrollutvalg her. Politikere med fast godtgjørelse er ordfører og varaordfører, øvrige 

politikere mottar møtegodtgjørelse etter deltakelse. 

3.1.1 Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar 

Bevilgningsoversikt B - netto pr. ansvar 

  Beskrivelse 
Regnskap 

2020 

Budsjett 

2021 

Budsjett 

2022 

Budsjett 

2023 

Budsjett 

2024 

Budsjett 

2025 

1 000 Politiske organ       

 Netto 1 759 128 1 954 073 1 992 033 1 992 033 1 992 033 1 992 033 

1 001 Politikeropplæring       

 Netto 0 0 0 0 0 0 

1 002 Kontrollutvalg       

 Netto 11 306 79 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

1 010 
Valg og støtte til politiske 

partier 
      

 Netto 36 395 212 090 62 000 62 000 62 000 62 000 
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4 Fellesutgifter 

4.1 Om virksomheten 

Fellesutgifter er delt inn i flere ulike ansvarsområder. Tilskudd og kjøp av tjenester som er felles 

for hele kommunen ligger her. Dette er kjøp av tjenester fra Linken næringshage, Båtsfjord 

bedriftshelsetjeneste, arkiv, revisjon, kontrollutvalg, tilskudd Båtsfjord service. Her ligger også 

tilskudd til Kirkelig fellesråd, voksenopplæring, gjesteelever, videregående opplæring 

(Båtsfjord private videregående skole og Losa), eldreråd og boliger til framleie. 

Oppfølging av budsjett og regnskap følges opp av staben. 

  

  

4.1.1 Status 

Voksenopplæringen driver utelukkende med følgende to lovpålagte aktiviteter: 

1. Norskopplæring for voksne innvandrere etter introduksjonsloven. 

Her er det lovpålagte for kommunen å tilby undervisning og lovpålagt dem det gjelder å delta. 

Det gis et øremerket grunntilskudd og et persontilskudd på kr. 45.000,- i året. I 2020 har vi 6 

personer som får siste året med tilskudd slik at persontilskuddet blir kraftig redusert fra 2021. 

På norskopplæringen etter introduksjonsordningen er det 1,2 lærerårsverk (disse telles ikke i 

gsi). 

2. Grunnskole for voksne etter opplæringsloven 

Det er frivillig for søkerne, men når de har søkt har de rett på slik undervisning dersom de fyller 

vilkårene. For tiden går mellom 5 og 10 personer på grunnskolen for voksne (noen tar bare 

norsk og engelsk). Disse antas å være ferdige på grunnskolen våren 2021. Det gis ikke 

øremerket tilskudd. 

Voksenopplæringen har for tiden 1,4 lærerårsverk og det er ifølge GSI 6 elever på grunnskole 

for voksne (pr. 1.10.) 

Voksenopplæringen holder til i lokaler som Båtsfjord kommune leier av Sørnes Eiendom i 

Fomaveien 5. 

En del av de voksne flyktningene som har slik norskopplæring gjennom 

introduksjonsprogrammet er i ferd med å ha mottatt den undervisningen de har rett og plikt til 

å gjennomføre. Mange av disse ønsker nå grunnskoleopplæring for å komme seg videre i det 

norske utdanningssystemet. 

I henhold til opplæringsloven § 4A-1 har kommunen plikt til å tilby grunnskoleopplæring til 

voksne over 16 år som fyller følgende vilkår: ikke ha rett til videregående opplæring etter 

opplæringsloven § 3-1, ha lovlig opphold i Norge trenger grunnskoleopplæring. 

Begge disse tiltakene må fortsette i hele 2021, da de er lovpålagte. Introduksjonsprogrammet 

avsluttes innen utgangen av 2021, det samme er tilfelle med grunnskoleklassen. 

LOSA - er et fylkeskommunalt skoletilbud som driftes av Nordkapp videregående skole. I 

Båtsfjord er det normalt 12- 15 elever på vg1. Det tilbys også vg 2 - veksling. 

Her er 1,2 årsverk, hvor kommunen får refundert all lønn fra Nordkapp videregående skole. 

Kommunene dekker kostnaden med leie av lokale for dette tilbudet. 



Budsjettdokument 2022-2025 71(110) 

Båtsfjord Private Videregående Skole AS er startet for å kunne gi et stabilt videregående 

skoletilbud i Båtsfjord. Tilbyr et treårig skoletilbud innen studiespesialisering som gir elevene 

generell studiekompetanse. 

Skolen eies av næringslivet i Båtsfjord og Båtsfjord kommune i fellesskap. Skolen er organisert 

som et aksjeselskap med følgende fordeling av aksjene: 

Båtsfjord Handelstands Fiskerigruppe: 25 % 

Linken næringshage: 25 % 

Båtsfjord Invest: 25 % 

Båtsfjord kommune: 25 % 

Det er inngått avtale mellom Båtsfjord kommune og Båtsfjord private videregående skole AS 

hvor kommunen dekker utgifter til leie av lokaler og ytterligere driftsutgifter på inntil kr. 1 mill 

pr. kalenderår. For skoleåret 2020/21 er det 33 elever og 6 lærerårsverk. 11 elever i vg1, 12 i 

vg2 og 7 i vg3, det er også 3 elever som tar påbygning. 

Som vanlig er det vanskelig å fastsette eksakt elevtall for neste høst allerede nå. Vår erfaring er 

at elevtallet kan svinge en del fra skoleår til skoleår. Med 30 elever fra høsten 2021 vil det ikke 

være nødvendig med økonomisk støtte fra kommunen, med 25 elever vil det være behov for 

ca. kr. 200.000,-, mens med 20 elever vil behovet være på ca. 500.000,-. 

4.1.2 Målsetninger og satsningsområder 

Voksenopplæringen:  

- Båtsfjord kommune skal tilby grunnskole for voksne som ønsker slik opplæring og har 

lovfestet rett til det 

- Undervisningen skal tilbys i Båtsfjord 

- Undervisningen skal omfatte de obligatoriske fagene for grunnskoleopplæring for voksne som 

er norsk, engelsk og matematikk. 

- I tillegg skal undervisningen omfatte to av fagene naturfag, samfunnsfag og krle. 

Losa og videregående skole:  Å ha et videregående skoletilbud i Båtsfjord er svært viktig. 

Ungdommene våre får gå på skole i hjemkommunen og slipper å reise bort der de må bo på 

hybel og ta opp studielån allerede 1 året på videregående. I Båtsfjord har vi privat videregående 

skole som gir tilbud om studiespesialisering (alle 3 år) samt at Fylkeskommunen tilbyr LOSA 

for yrkesfag (vg 1 samt at de tilbyr vekslingsmodell (3 år læretid)). Elever bidrar som lokal 

arbeidskraft og bidrar også til lokalmiljøet ellers med å være aktiv i lag og foreninger. 

Utdanningsnivået i kommunen er et av de laveste i landet og det er også anerkjent sammenheng 

mellom helsenivå og utdanningsnivå. Det å ha et videregående skole tilbud bidrar til økt trivsel 

og en mer attraktiv kommune å bo i. En bør fortsatt jobbe for å ha skoletilbud i kommunen, 

både studiespesialisering og yrkesfag som tilbys av Losa. 
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4.1.3 Utfordringer 

4.1.4 Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar 

Bevilgningsoversikt B - netto pr. ansvar 

  Beskrivelse 
Regnskap 

2020 

Budsjett 

2021 

Budsjett 

2022 

Budsjett 

2023 

Budsjett 

2024 

Budsjett 

2025 

1 100 Tilskudd og kjøp av tjenester       

 Netto 2 680 162 2 675 000 2 767 000 2 767 000 2 767 000 2 767 000 

1 120 Kirkelig fellesråd       

 Netto 2 041 000 2 041 000 2 041 000 2 041 000 2 041 000 2 041 000 

1 130 Beredskap       

 Netto 70 442 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 

1 140 
Voksenopplæring/ annen 

opplæring 
      

 Netto 1 012 824 1 465 296 617 831 617 831 617 831 617 831 

1 141 Gjesteelever       

 Netto 1 169 805 2 020 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000 

1 142 Lærlinger       

 Netto 1 029 405 1 099 740 748 468 748 468 748 468 748 468 

1 150 
Videregående opplæring  

- losa 
      

 Netto 566 484 1 677 090 1 739 355 1 739 355 1 739 355 1 739 355 

1 160 Kommunalt næringsfond       

 Netto -1 070 520 0 0 0 0 0 

1 170 Diverse fellesutgifter       

 Netto 2 479 872 504 500 2 488 500 -11 511 500 -9 511 500 -11 511 500 

1 178 Diverse fellesutgifter personal       

 Netto 1 174 861 1 249 585 1 385 085 1 385 085 1 385 085 1 385 085 

1 186 Eldrerådet       

 Netto 2 670 21 000 11 000 11 000 11 000 11 000 

1 190 Boliger/lokaler, leie/freamleie       

 Netto -15 501 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 
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4.1.5 Valgte tiltak 

Kapittel : Fellesutgifter 

Tiltak 049: 1170 - Bruk av premiefond 

Beskrivelse Premiefond er et fond som står hos KLP og er et fond for tilbakeførte premier og overskudd. Milder 

på premiefond kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Saldo på premiefondet pr. 17.10.21 er kr. 

30,8 mill. 

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: Diverse 

fellesutgifter 

(1170) 

    

1.109000.173.0         

Pensjonsinnskudd 

og trekkpl. 

fors.ordn. 

 -7 500 000 0 0 0 

1.109051.170.0         

Premieavvik KLP 

 7 500 000 0 0 0 

Sum inntekter  0 0 0 0 

Sum netto  0 0 0 0 

Sted Ansvar: Fond 

(9400) 

    

1.154000.880.0         

Avsetn. til 

disposisjonsfond 

 -3 350 000 0 0 0 

1.194000.880.0         

Bruk av 

disposisjonsfond 

 -4 150 000 0 0 0 

Sum utgifter  -3 350 000 0 0 0 

Sum inntekter  -4 150 000 0 0 0 

Sum netto  -7 500 000 0 0 0 

SUM NETTO 

TILTAK 

 -7 500 000 0 0 0 

Tiltak 040: 1170 - Omstillingsbehov 2023-2025 

Beskrivelse Omstillingsbehovet er synliggjort med en årlig kostnad som må salderes framover mot 2025. Fram 

mot 2025 må driften ikke tilføres nye tiltak og muligens må tiltak utsettes lengere ut i perioden. 

Prosessen som er startet med Bærekraft25 skal ende opp i en utviklingsplan for Båtsfjord kommune 

fra mot 2025. Utviklingsplan skal legge opp til bærekraftig økonomi og bærekraftig leveranse av 

tjenester. 

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: Diverse 

fellesutgifter 

(1170) 

    

1.101000.120.0         

Fast lønn 

 0 -14 000 000 -12 000 000 -14 000 000 

Sum utgifter  0 -14 000 000 -12 000 000 -14 000 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 

Sum netto  0 -14 000 000 -12 000 000 -14 000 000 

SUM NETTO 

TILTAK 

 0 -14 000 000 -12 000 000 -14 000 000 
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5 Rådmannens stab 

5.1 Om virksomheten 

Sentraladministrasjonen består av rådmann og staben. I staben er assisterende rådmann, 

økonomisjef, økonomi og lønn, personal, It avdeling, sekretærtjenester, arkiv, posttjenester og 

servicetorg. I kommunestyret den  24.06.21 er det vedtatt opprettelse av 100 % stilling HR. 

Rekruttering starter 2022. I samme møte ble det også vedtatt ny sektormodell. Jobben er startet 

og vil være prioritert oppgave vinter/vår 2022. 

Staben er organisert på ansvarsområde slik: Rådmann - økonomi/lønn - sekretær/konsulenter 

og IT og oppvekstsjef. Sentraladministrasjonen fungerer som politisk sekretariat med 

utarbeidelse av sakspapirer, møteinnkallinger, møteprotokoller for kommunestyret, 

formannskap og eldreråd. Samt til følgende hovedutvalg; administrasjonsstyrene, 

eiersekretariat, helse- og omsorgsstyret, kultur og oppvekststyret, klagenemnd, 

transporttjeneste og teknisk styre. Her scannes og behandles også alle inngående faktura før de 

går elektronisk ut til virksomhetene. I staben ligger også postfordeling og arkivansvar. 

Sentraladministrasjonen har også ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av valg. 

Økonomiavdelingens har hovedansvar for kommunens regnskap og budsjett, rapportering både 

til politisk nivå og til statlige myndigheter, lønn, fakturering, budsjettering, finans, innfordring 

mm. Økonomiavdelingen fører også regnskap og lønn for Båtsfjord Havn KF og Kirkelig 

fellesråd. 

I sentraladministrasjonen/rådmannens stab er det totalt 14,6 årsverk fordelt på 15 ansatte, 11 

kvinner og 4 menn. 

  

  

5.1.1 Status 

Administrasjonen skal til enhver tid holde seg oppdatert på planer og lovverk, og sette igang 

evt. tiltak for å gjennomføring og endringer av disse. Ny kommunelov er kommet og i den 

forbindelse har vi mange reglementer som må revideres ihht nytt lovverk. 

Administrasjonen skal forholde seg til politiske vedtak og påse at virksomheten etterlever disse. 

5.1.2 Målsetninger og satsningsområder 

Kommunestyret vedtok 24.06.2021 å bevilge kr. 600.0000 til forprosjekt "Bærekraft 25". 

Bærekraft 25 er et omstillingsprosjekt som frem mot 2025 skal bidra til å skape en balanse og 

bærekraft i forholdet mellom: inntekter og utgifter, drift og investeringer, strategier og 

leveranser. Behov for tjenester og omfang av tjenestene. Kostnad og kvalitet på tjenestene. 

Kommunens ressurser og lokalsamfunnets mobilisering. 

KS- konsulent AS har fått tilbudet og starter forprosjekt med en forberedende fase for å forankre 

prosjektet og sikre involvering m.m. Forprosjektet  skal utføres i perioden 15.10.21 til 31.01.22. 

Første møte i Båtsfjord er uke 42 og prosessen vil involvere både medarbeidere, ledere, 

fagressurser, tillitsvalgte, verneombud og folkevalgte. 

Kommunestyret har også vedtatt at vi skal ha samarbeid med våre nabokommuner (4k-

samarbeidet) på områdene økonomi, ikt, barnevern og forvaltningskontor helsetjenester. Dette 

prosjektet er finansiert av statsforvalteren og det er ansatt prosjektledere for alle områdene. For 

økonomi og ikt er det hhv Berlevåg og Tana som har ansvaret og prosjektlederne er ansatt i 
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disse kommunene. Målsetningen med samarbeidene er bedre og likeverdige tjenester til 

befolkningen og at de ansatte får jobbe i et større fagmiljø og kan ha muligheten til mer 

spesialisering innenfor sitt arbeidsfelt. Vi har også store utfordringer i kommunene med å få på 

plass riktig kompetanse og ved å kunne tilby større fagmiljøer håper vi dette bedrer seg. 

5.1.3 Utfordringer 

Administrasjonen får stadig tilført nye arbeidsoppgaver. Dette utfordrer oss til både faglig 

oppdatering og bruk av ansattes kompetanse, men også samhandling og samarbeid på tvers av 

virksomhetene. Her må vi bli flinkere til å spille på lag og tenke Båtsfjord kommune som en 

organisasjon og ikke på enhetsnivå. Vi må bli flinkere til intern opplæring og kjøre 

minikurs/skype kurs hvor flere kan delta. 

For å samarbeide må vi også bli flinkere til å ha en forståelse for hverandres arbeidsoppgaver 

og ha et eller flere møtepunkt i løpet av året, hvor vi kan dele våre erfaringer. 

For effektivisering er det bruk av teknologi og dataverktøy som må prioriteres. 

Gjennom Bærekraft 25 skal også administrasjonens tjenester analyseres, og sammen etablere 

forståelse for omstilling og utvikling av tjenesten. 

5.1.4 Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar 

Bevilgningsoversikt B - netto pr. ansvar 

  Beskrivelse 
Regnskap 

2020 

Budsjett 

2021 

Budsjett 

2022 

Budsjett 

2023 

Budsjett 

2024 

Budsjett 

2025 

1 200 Administrasjonssjef       

 Netto 2 103 037 1 119 851 2 996 388 2 996 388 2 996 388 3 296 388 

1 210 Stabsseksjonen       

 Netto 5 322 695 4 538 574 4 689 369 5 339 369 5 339 369 5 339 369 

1 220 Økonomiseksjonen       

 Netto 3 836 850 4 043 786 4 339 102 4 339 102 4 339 102 4 339 102 

1 230 Oppvekstsjef       

 Netto -942 301 1 927 898 2 201 133 2 201 133 2 201 133 2 401 133 

5.1.5 Valgte tiltak 

  

Kapittel : Rådmannens stab 

Tiltak 017: 1200 - Deler av lønn overføres investeringsprosjekt ny skole 

Beskrivelse Flyttes fra drift til investering, siden rådmann, oppvekstsjef og teknisk sjef skal være en del av 

styringsgruppa. 

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: 

Administrasjonssjef 

(1200) 

    

1.101000.120.0         

Fast lønn 

 -300 000 -300 000 -300 000 0 

Sum utgifter  -300 000 -300 000 -300 000 0 
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Kapittel : Rådmannens stab 

Sum inntekter  0 0 0 0 

Sum netto  -300 000 -300 000 -300 000 0 

Sted Ansvar: 

Oppvekstsjef 

(1230) 

    

1.101000.120.0         

Fast lønn 

 -200 000 -200 000 -200 000 0 

Sum utgifter  -200 000 -200 000 -200 000 0 

Sum inntekter  0 0 0 0 

Sum netto  -200 000 -200 000 -200 000 0 

Sted Ansvar: 

Administrasjon 

teknisk (8000) 

    

1.101000.325.0         

Fast lønn 

 -100 000 -50 000 -50 000 0 

1.101000.332.0         

Fast lønn 

 -100 000 -50 000 -50 000 0 

Sum utgifter  -200 000 -100 000 -100 000 0 

Sum inntekter  0 0 0 0 

Sum netto  -200 000 -100 000 -100 000 0 

SUM NETTO 

TILTAK 

 -700 000 -600 000 -600 000 0 

      

Tiltak 048: 1210 - Holde Fagleder HR-stilling vakant 

Beskrivelse      

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: 

Stabsseksjonen 

(1210) 

    

1.101000.120.0         

Fast lønn 

 -650 000 0 0 0 

Sum utgifter  -650 000 0 0 0 

Sum inntekter  0 0 0 0 

Sum netto  -650 000 0 0 0 

SUM NETTO 

TILTAK 

 -650 000 0 0 0 
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6 Frivillighetssentralen 

6.1 Om virksomheten 

Båtsfjord Frivilligsentral har eget styre, med tre medlemmer. To er oppnevnt av kommunen og 

en fra frivilligheten. I dag har frivilligsentralen en ansatt. Daglig leder i 100 % stilling, og hvor 

Båtsfjord kommune har arbeidsgiveransvaret. 

6.1.1 Status 

Frivilligsentralen skal være et lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta 

inne frivillig virksomhet. Frivilligsentralen skal utvikles av brukerne i samspill med styre og 

daglig leder. Frivilligsentralen skal også være et kraftsenter og kontaktpunkt for mennesker, lag 

og foreninger, næringsliv og det offentlige. 

  

6.1.2 Målsetninger og satsningsområder 

Båtsfjord Frivilligsentral har som oppgave: 

• Støtte lokale lag og foreninger 

• Hjelpe til nyetableringer av lag og foreninger 

• Er turistinformasjon i Båtsfjord 

• Kommunekontakt for Finnmark Friluftsråd 

• Deltaker i forskjellige arbeidsgrupper 

Har også hovedansvar for TV aksjonen. 

6.1.3 Utfordringer 

Økonomiske  

Det har vært mye usikkerhet de siste år om hvordan tilskuddet til Frivilligsentraler skal være i 

fremtiden. I juni 2020 vedtok Stortinget at frivilligsentralene skal sikres statlig støtte også i 

fremtiden. Fra 2021 er statstilskuddet øremerket på Kulturdepartementets budsjett. For 2020 

var tilskuddsbeløpet kr. 440.000,- og kan ikke se at det er endringer i dette til 2022. 

Oppgaver og lokaler 

I budsjettet for 2021 ble det vedtatt følgende: 

Det skal utredes muligheten for å flytte Frivilligsentralen til rådhuset eller samlokaliseres med 

andre. Eventuelle besparelser skal føres tilbake til Frivilligsentralen i form av økte 

budsjettrammer. Dette for bedre utnyttelse av kompetanse og arbeidsoppgaver som ligger hos 

Frivilligsentral, men også en mulighet for å tilføre andre oppgaver. 

Dette blir utredet i forbindelse med den nye sektormodellen som er vedtatt og den nye 

organiseringen av kommunen. 

Frivilligsentralen bør så godt de kan holde åpent hver dag i ukedagene, slik at brukere kan ta 

kontakt. I samarbeid med daglig leder og styret bør en se på hva og hvilke arbeidsoppgaver som 

naturlig hører under deres arbeid. Frivillige lag og foreninger har etter hvert selv tatt over mye 

av den jobben de før fikk bistand til, og en bør derfor se på mulige oppgaver fremover. Vi bør 

gå ut å se hva andre Frivilligsentraler i landet/fylket arbeider med, og "tørre" å endre på våre 

tjenester til det beste for brukerne. Både nye og gamle. 
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6.1.4 Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar 

Bevilgningsoversikt B - netto pr. ansvar 

  Beskrivelse 
Regnskap 

2020 

Budsjett 

2021 

Budsjett 

2022 

Budsjett 

2023 

Budsjett 

2024 

Budsjett 

2025 

1 300 Frivillighetssentralen       

 Netto 620 733 240 883 236 398 236 398 236 398 236 398 
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7 Barnehager 

7.1 Om virksomheten 

Barnehagene har til sammen godkjenning for 144 plasser for barn i alderen 0-6 år fordelt på 8 

avdelinger. Dagens organisering er 3 avdelinger fra 0-3 år med plass til 9 barn på hver avdeling, 

en utvidet avdeling 0-3 år med plass til 12 barn og 4 avdelinger med barn i alderen 3-6 år med 

plass til 18 barn på hver avdeling. Pr 01.01.2022 er det ledig totalt 14 plasser for barn over 3 år 

fordelt på begge barnehagene. I utgangspunktet er det ingen ledige plasser for barn under 3 år. 

I hovedopptaket pr januar 2022 er det 10 søkere på barnehageplass, hvor av 4,4 av disse har rett 

til plass. Alle søkerne er under 3 år. 

Totalt er det 97 barn i alder 1-6 år i barnehagene pr januar 2022.- barnetallet er nesten det 

samme som januar 2021. Det er ikke tatt med i beregningen eventuelle nye barn som starter 

våren 2022. 

Det er 34,17 årsverk fordelt på 37 personer i barnehagen pr 01.01.2022. Dette inkluderer 

virksomhetsledere, språkressurser, spesialpedagogisk hjelp, vikar for ansatt i permisjon for 

styreverv, svangerskapspermisjon, pedagogiske ledere og øvrige ansatte iht bemanningsnorm 

og pedagognorm, samt økt grunnbemanning pr 01.01.2021 (politisk vedtak) 

Tjenestetilbudet er regulert i henhold til lov om barnehager og innholdet er regulert av forskrift 

om Rammeplan for barnehager. 

7.1.1 Status 

I Båtsfjord kommune er det vedtatt 2 hovedopptak i året, noe som betyr at barnehagedrifta må 

justeres 2 ganger i året. Lovkravet er 1 hovedopptak pr år. 

Barnehagedrifta gjennomføres i henhold til lov om barnehager med tilhørende forskrifter og 

reviderte vedtekter for Båtsfjord kommunale barnehager gjeldende pr 01.05.2021. 

Båtsfjord kommune har vedtatt språkpedagogisk hjelp tilsvarende 50% stilling pr barnehage. 

Denne stillingen er ikke et lovkrav og holdes utenom pedagognorm og bemanningsnorm. 

Det er pr i dag 2 barn med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp tilsvarende 150% stilling 

totalt. I dag har barnehagene en spesialpedagog i fast stilling med master i spesialpedagogikk. 

Det er 39 barn med annet morsmål enn norsk i barnehagene pluss 7 barn med norsk mor eller 

far. Endring fra 2021: 5 flere barn med annet morsmål en norsk, og ett barn mindre med enten 

mor eller far med annet morsmål enn norsk. 

Barnehagene har et samarbeid med NAV, flykningetjenesten og voksenopplæringa i forhold til 

praksisplasser. Vi tar også imot Losa elever fra videregående skole i praksis 4 dager annenhver 

uke når dette er aktuelt. 

7.1.2 Målsetninger og satsningsområder 

Målsettinger barnehage: 

• Barnehageplass til alle som ønsker dette. Lovkrav om rett til plass for barn født tom 

november det året de søker plass. Lokal rett til barn født januar/februar. To 

hovedopptak, et i april og et i oktober. 

• Barnehagetilbud av høy kvalitet: 

- innføre 2 pedagoger og 1 fagarbeider pr barnegruppe 
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- bemanningsnorm følges i praksis – inkludert vikar ved pedagogisk leders planleggingstid i 

henhold til gjeldende arbeidstidsavtale (SFs 2201) 

- et best mulig omsorg, lek og læringsmiljø for alle barn, gjennom personalets deltakelse i 

Regional kompetanseutvikling på bakgrunn av pedagogisk analyse av barnehagetilbudet. 

Satsingsområde 2022 er å sluttføre arbeid med relasjoner samt å jobbe med barns psykososialt 

barnehagemiljø. 

• Språk – best mulig norsk språkkompetanse ved skolestart 

• Tidlig innsats for alle barn som trenger spesiell oppfølging 

• Godt samarbeid med skole for best mulig overgang barnehage-skole 

Måltall for barnehagene: 

Bemanning: Antall barn korrigert for alder pr årsverk skal være 6 eller lavere. 

Pedagoger: Pedagognorm skal oppfylles uten dispensasjon. Avhengig av barnetall og alder. 

Økonomi: her ligger barnehagene godt under snitt i landet for øvrig. (jfr Kostratall pr 15.06.20). 

Kostnaden vil til enhver tid være avhengig av barnetall, alder, bemannings- og pedagognorm 

og antall barn med spesialpedagogisk tiltak. 

  

7.1.3 Utfordringer 

En av utfordringene til barnehagene er å få fylt opp pedagognormen. Her er det også lovkrav 

om hele stillinger. Vi følger opp Båtsfjordinger vi vet går på barnehagelærer utdanningen ved 

å tilby vikar jobb og oppfordrer nesten ferdig utdannede til å søke på ledig stilling. Pr januar 

2022 mangler det 4 barnehagelærere i barnehagene. det er også en stor utfordring å få tak i 

vikarer i barnehagene, både ved lang - og korttidsfravær. 

• Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid: 

Søknader om redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid er redusert fra 2021. Dette gir 

direkte konsekvenser for inntektene. Kommunen er forpliktet til å behandle søknader underveis 

i året for nye barn, samt i forbindelse med en gitt årlig søknadsfrist i forkant av nytt barnehageår. 

Søknader innvilges for et barnehageår av gangen. Beløpsgrensen for samlet inntekt i 

husholdningene reguleres årlig i sammenheng med fastsetting av sentral makspris. 

For 2021/2022 er pt kommet inn 5 søknader for 8 barn totalt for begge barnehagene.  innvilget 

med et totalt tap i inntekt på kr 155 100 i 2021. Det er lagt inn samme nivå på redusert 

foreldrebetaling og gratis kjernetid i konsekvensjustert budsjett for 2022. Da regner man utfra 

dagens barnehagepris på kr 2867. 

• Søskenmoderasjon: 

· Søskenmoderasjon i 2022 med 14 søsken totalt i barnehagene gir et tap på kr. 126 544 totalt 

for barnehagene med dagens barnehagepris. 

Totalt utgjør dette kr 281 644,- i tapt inntekt for barnehagene (2021-priser) 

• Tapt inntekt ved at kommunen ligger lavere enn sentral makspris på barnehagebetaling. 

Avstanden mellom sentral makspris og kommunens vedtatte makspris vil bli større for hvert år 

da det økes hvert år sentralt. 

Beregnet inntekt foreldrebetaling med dagens kommunale makspris kr 2867 for 2022. Søsken 

er beregnet til 30 % reduksjon, som er minimumskravet. Det er lagt inn gjeldende vedtak på 
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redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid for 22 barn inklusiv søskenmoderasjon. 

• Pedagognorm: 

I 2021 er det vært gjentatte utlysninger på barnehagelærere, uten resultat. I tillegg har 3 

barnehagelærere sluttet i 2021. Flere assistenter har fått faste ansettelser pga lengre tilsettinger 

som vikar. Det ble opprettet ny stilling som skal dekke pedagogenes planleggingstid / 

samarbeidstid pr 01.01.21., men utfordringen er å finne noen til å inneha denne funksjonen. 

Grunnet vikarmangel må ansatte inn i ordinær grunnbemanning på avdeling grunnet langtids 

fravær. 

• Bemanningsnorm: 

Det er etter hvert blitt en stadig større utfordring å skaffe vikarer når barnehagene trenger dette. 

Dette gir en økt belastning på ansatte og barna får i mindre grad det tilbudet de har krav på. 

Barnehagene har et tett samarbeid seg imellom og kan fordele personalressurser seg imellom 

ved behov. 

Det er totalt 6 ansatte som skal ut i  svangerskapspermisjon hele eller deler av 2022. i tillegg er 

det 2-3 fast ansatte som er under utdanning som barnehagelærer, noe som gjør at disse vil være 

mye borte fram til endt utdanning. Alle disse må erstattes, og dette er er stor utfordring med 

dagens vikarmangel. 

7.1.4 Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar 

Bevilgningsoversikt B - netto pr. ansvar 

  Beskrivelse 
Regnskap 

2020 

Budsjett 

2021 

Budsjett 

2022 

Budsjett 

2023 

Budsjett 

2024 

Budsjett 

2025 

2 000 Drift Nordskogen barnehage       

 Netto 6 349 348 7 394 392 7 560 790 7 560 790 7 560 790 7 560 790 

2 100 Drift Klausjorda barnehage       

 Netto 7 630 841 8 575 551 8 466 756 8 466 756 8 466 756 8 466 756 

2 200 Spesielle tiltak barnehage       

 Netto 0 125 729 125 729 125 729 125 729 125 729 
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8 Nordskogen skole 

8.1 Om virksomheten 

NS har administrasjon bestående av avdelingsleder (100%), teamleder (17%) og merkantilt 

ansatt (20%). 

Skolen har 82 elever fordelt på 5 klasser i trinnene 1-4 (To 4. klasser). Hvert trinn har to 

kontaktlærere. 8 elever har spesialundervisning gjennom enkeltvedtak. Der er elever som i 

tillegg er fullt oppdekket av assistent i alle timer på skole og sfo. 

Skolen har ca 40% fremmedspråklige elever og gjennom enkeltvedtak gis det også 

norskopplæring for fremmedspråklige. 

Det undervises også i morsmål, som litauisk og finsk. 

I skoleåret 2020-21 var det 60 elever i SFO og en ressursbruk tilsvarende 3,2 årsverk. For 

skoleåret 2021-2022 er det 40 elever i SFO og det brukes ca 1,8 årsverk. I tillegg kommer de 

som har enkeltvedtak, som utløser ekstra ressurser til oppfølging av enkeltelever. Totalt utgjør 

dette ca 1 årsverk i SFO 

 

8.1.1 Status 

Skolene er med i det nasjonale kompetanseløftet for spesialpedagogikk, som har til hensikt å 

heve kompetansen innenfor spesialundervisning. 

Skolen har tre hovedsatsingsområder: 

-  inkludering 

- tilpasset opplæring 

- tidlig innsats, 

Skolen deltar i samarbeid med RSK med kompetanseheving generelt gjennom samarbeid med 

Høgskolen Innlandet/SePu 

I forbindelse med hovedsatsingsområdene (nevnt over) har vi inneværende år stort fokus på : 

- Ledelse 

- Hjem-skolesamarbeid 

- Overgang barnehage-skole 

 

8.1.2 Målsetninger og satsningsområder 

Skolebidragene (det elevene lærer eksempelvis mellom 1-4 klasse er svært svakt og har vært 

det over veldig mange år. 

Gjennom IKT-satsing samt de satsingene vi er i ferd med å gjennomføre samt den 

kompetansehevingen vi er inne i er vi i gang med å gjøre større endringer i skolen. 

skoleindikatorene viser lavt skolebidrag, svake resultater på nasjonale kartlegginger, svak score 

på elevundersøkelser, store adferdsutfordringer og svært høy andel spesialundervisning. Dette 

indikerer at en større endring må til på flere områder: 

- organisering 



Budsjettdokument 2022-2025 83(110) 

- ressursbruk 

- elevsyn 

- hjem-skole samarbeid 

  

8.1.3 Utfordringer 

Det har de siste årene vist seg vanskelig å rekruttere fagpersoner og gode ledere. Vi har en vei 

å gå med tanke på tverrfaglig og helhetlig samarbeid. Her har kommunen opprettet en 

forebyggende gruppe på tvers av virksomhetene. Denne har en god tro på skal bli en ressurs 

som barn og elever i Båtsfjord skal få stor nytte av gjennom det samarbeidet som skal initieres 

gjennom forebyggende gruppe. 

Oppvekstreformen, (barnevernreformen) er omfattende og angår absolutt alle som jobber med 

barn mellom 0-25 år. Denne reformen som trår i kraft i 2022 vil tvinge frem et organisert og 

systematisk samarbeid. 

Generelt er det likevel en utfordring for skolen å få tilsatt nødvendig kompetanse. 

 

8.1.4 Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar 

Bevilgningsoversikt B - netto pr. ansvar 

  Beskrivelse 
Regnskap 

2020 

Budsjett 

2021 

Budsjett 

2022 

Budsjett 

2023 

Budsjett 

2024 

Budsjett 

2025 

3 000 Drift Nordskogen skole       

 Netto 9 524 124 7 014 052 7 955 490 7 955 490 7 955 490 7 955 490 

3 060 Skolefritidsordningen       

 Netto 218 576 -66 745 91 821 91 821 91 821 91 821 
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9 Båtsfjord skole 

9.1 Om virksomheten 

BS har administrasjon bestående av rektor (100%) avdelingsleder (100%). 2 teamledere (34%), 

merkantilt ansatt 30%. Skolen har 122 elever på 5-10 trinn. Fordelt på 22 lærere og 7 assistenter. 

/-10 trinn har to kontaktlærere. 5-6 trinn har en hver. 

Skolen har 4 elever som har full oppdekning med spesialpedagogiske tiltak inkludert assistent. 

BS har mange elever med fremmedspråklig bakgrunn og har ca 1 årsverk bundet opp til 

grunnleggende norskopplæring. 

Skolen tilbyr finsk på skolen og samisk via nett. 

Skolen har 22lærere, der to lærere underviser deler av stillingen på den private videregående 

skolen. Det har vist seg, via flere utlysninger, vanskelig å fylle opp med det lærerbehovet skolen 

har. Skolen klarer i dag å dekke det lovpålagte, men i liten grad tolærerordningen som er vedtatt 

av kommunestyret slik det har vært i noen år. 

9.1.1 Status 

Skolen er med i det nasjonale kompetanseløftet for spesialundervisning. 

skolen har tre hovedsatsingsområder: 

- inkludering 

- tilpasset opplæring 

- tidlig innsats 

I forbindelse med satsingsområdene har vi inneværende år hovedfokus på : 

- ledelse 

hjem-skole samarbeid 

overganger i barnehage-barneskole-mellomtrinn-ungdomstrinn 

9.1.2 Målsetninger og satsningsområder 

Skolebidragene (det elevene lærer, eksempelvis mellom 5-7 klasse) er svært svake og har vært 

det over mange år. 

Gjennom de satsingene som er nevnt under status, egen IKT-satsing, kompetanseheving og 

arbeid med organisasjonsutvikling er vi i gang med å utforme og gjennomføre store endringer 

i Båtsfjordskolen. 

Skoleindikatorene viser lavt skolebidrag, svake resultater på nasjonale kartlegginger, svak score 

på elevundersøkelser, og mye mobbing. Store adferds utfordringer og svært høy andel 

spesialundervisning er også indikatorer på at behovet for endringer er stort. Det gjelder både 

ressursbruk (hvordan vi bruker ressursene, organisering, ledelse, elevsyn og ikke minst 

samarbeidet mellom hjem og skole 

9.1.3 Utfordringer 

Det har de siste årene vist seg vanskelig å rekruttere nødvendig og relevant kompetanse. Vi har 

en vei å gå med tanke på tverrfaglig og helhetlig samarbeid. Oppretting av et forebyggende 

team på tvers av virksomhetene er en god begynnelse. Oppvekstreformen som trår i kraft i 
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januar 22 vil gjøre det helt avgjørende at alle som jobber opp mot aldersgruppen 0-25 år 

samarbeider tett. 

 

9.1.4 Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar 

Bevilgningsoversikt B - netto pr. ansvar 

  Beskrivelse 
Regnskap 

2020 

Budsjett 

2021 

Budsjett 

2022 

Budsjett 

2023 

Budsjett 

2024 

Budsjett 

2025 

3 100 Drift Båtsfjord skole       

 Netto 19 751 615 18 242 193 19 267 862 19 267 862 19 267 862 19 267 862 
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10 Kulturskolen 

10.1 Om virksomheten 

Båtsfjord kommunale kulturskole har 3 ansatte i tilsammen 2 årsverk. 2 menn og 1 kvinne. 

Lærerne med deltidsstillinger kombinerer disse med jobb på Båtsfjord skole. Kulturskolen 

tilbyr undervisning i musikkfag og visuelle kunstfag. I tillegg til at vi selger dirigenttjenester til 

damekoret og mannskoret. Rektor ved Nordskogen skole, er også rektor ved kulturskolen. 

10.1.1 Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar 

Bevilgningsoversikt B - netto pr. ansvar 

  Beskrivelse 
Regnskap 

2020 

Budsjett 

2021 

Budsjett 

2022 

Budsjett 

2023 

Budsjett 

2024 

Budsjett 

2025 

3 400 Kulturskolen       

 Netto 1 005 772 1 031 507 1 077 415 1 077 415 1 077 415 1 077 415 
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11 Kultur 

11.1 Om virksomheten 

Virksomheten kultur og fritidsaktiviteter består av kultur administrasjon, kultur og 

fritidsaktiviteter, kino, ungdomsklubb og bibliotek. Dette er en del av sentraladministrasjonen 

men ligger under hvert sitt ansvarsområde. 

Her tilbys utlån av bøker, kino, teaterforestillinger og ungdomsklubb. Fra 

kulturadministrasjonen organiseres kinoforestillinger, salg av teaterbilletter, tildeling 

kulturmidler, saksbehandling av søknader skuterdispensasjoner, skjenkebevillinger m.m. 

Bibliotek med åpningstid mandag, tirsdag og torsdag. Tilsammen 12 timer. 0,5 årsverk 

Tilsammen ca.2,5 årsverk fordelt på alle ansvar kultur. 

Stilling som oppvekstsjef i Båtsfjord kommune ble opprettet og besatt i 2020. Dette er ei 100 % 

stillingen under rådmannens stab som eget ansvarsområde. Oppvekstsjef skal ha det 

overordnede ansvar for skoler, barnehager, kulturskole, PPT, Barnevern, kultur (kino, bibliotek 

og ungdomsklubb). 100 % st sekretærstilling ligger under dette ansvaret. 

11.1.1 Status 

Alle tjenester er godt innarbeidet i kommunen og godt besøkt av befolkningen. 

For kino/teater og bibliotek vil det bli store endringer når skoleprosjektet - ny skole står 

ferdigstilt. Da skal all aktivitet flyttes til ny skole. 

Ungdomsklubben har nå fått oppgradert sine lokaler i festsalen på Skansen. 

Perletur er en populær aktivitet i Båtsfjord og så langt i 2021 er det registrert 468 deltakere, mot 

339 i hele 2020. Dette er et fantastisk lavterskeltilbud som passer alle. 

11.1.2 Målsetninger og satsningsområder 

For biblioteket vil lov om folkebibliotek §1 ligge til grunn som mål for virksomheten. Det 

jobbes aktivt med å få opp antall utlån og besøk til samme nivå som resten av fylket og landet. 

Satse på leselyst og lesestunder. Være med på sommerkampanjene, som har som mål å 

opprettholde leseferdighetene til elevene fra 1-7 klasse. Dette kan også bidra til leselyst og flere 

utlån/besøk i biblioteket. 

Det er et mål om at biblioteket i større grad skal bli en naturlig møteplass for barn og unge. 

Kostraindikatorene her vil være utlån og besøk. 

For ungdomsklubben vil en fortsatt jobbe for å ha et tilbud - åpen ungdomsklubb hver helg. Og 

være behjelpelig, sammen med ungdommen arrangere ulike aktiviteter som LAN, UKM, men 

også andre arrangementer. Her vil også ungdomsrådet være en aktiv bidragsyter. 

For Kinoen vil målet være å få attraktive filmer på plakaten, slik at besøkstallet og 

billettinntektene forblir stabile. Kostraindikatorene vil være antall besøkende og antall 

forestillinger. 

11.1.3 Utfordringer 

Utfordringene vil være å få stabile inntekter for kino, og da er en avhengig av filmer som fanger 

oppmerksomheten til filminteressert. Dette både barn og voksne. For å få til ønsket aktivitet vil 

en være avhengig av et større samarbeid mellom de ulike avdelingene om aktiviteter. 
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Kultur og oppvekststyret vedtok i juni 2021 at Ungdomsklubben skal ha enerett på festsalen på 

skansen. Her er en betydelig oppussing satt i gang og skal ferdigstilles i 2021. Utfordring er hva 

som skal skje med Skansen etterhvert og hvor klubben da skal lokaliseres. Annen utfordring er 

varme i lokalet, her må varmevifter/ovner på plass. 

Den største utfordringen vil likevel være stabil arbeidskraft og vikarer. 

En ser også at ungdomsråd og et eventuelt styre i ungdomsklubben i større grad må engasjeres 

for å få til et ønsket aktivitetsnivå og ulike arrangementer. 

For biblioteket vil det være å finne gode tilbud, ikke bare god litteratur men også evt. andre 

kulturelle tilbud som tiltrekker gamle og nye brukere til biblioteket. 

11.1.4 Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar 

Bevilgningsoversikt B - netto pr. ansvar 

  Beskrivelse 
Regnskap 

2020 

Budsjett 

2021 

Budsjett 

2022 

Budsjett 

2023 

Budsjett 

2024 

Budsjett 

2025 

4 000 
Administrasjon kultur/ 

fritid 
      

 Netto 610 378 626 302 640 549 640 549 640 549 640 549 

4 010 
Kultur- og 

fritidsaktiviteter 
      

 Netto 286 785 393 440 393 440 393 440 393 440 393 440 

4 015 Lysløype Nordskogen       

 Netto 8 234 0 0 0 0 0 

4 040 
Drift bibliotek/ 

boksamling 
      

 Netto 481 153 513 193 520 027 520 027 520 027 520 027 

4 050 
Drift Båtsfjord 

ungdomsklubb 
      

 Netto 439 146 852 590 889 292 889 292 889 292 889 292 

4 060 Drift Båtsfjord kino       

 Netto 99 574 78 812 107 688 107 688 107 688 107 688 
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12 Samordnet 

12.1 Om virksomheten 

Samordnet hjelpetjeneste består av seksjonene helsestasjon, PP-tjeneste og Andre 

hjelpetjeneste. Alle tjenestene er lovpålagt. 

I budsjettet for år 2022 har virksomheten ca. kr 290.000,- til overs i forhold til tildelt ramme på 

grunn av at nåværende virksomhetsleder vil gå av med AFP. 

Det er mange uklarheter i forhold til videre drift, da ingen i virksomheten er orientert om 

hvordan virksomheten skal ledes fra januar 2022. Skal det tilsettes ny virksomhetsleder? Hvem 

skal være leder for PPT? Skal det tilsettes en til i PPT dersom kommunen vedtar å opprette 

logopedstilling? Hvem skal ivareta oppgavene til seksjonen Andre hjelpetjenester? Hva med 

budsjett og personalansvar? Virksomhetsleder mener at dette må avklares så fort som mulig, 

slik at alle ansatte vet hva de skal forholde seg til. 

Helsestasjonen har 2 100% stillinger som helsesykepleiere. Disse er besatt av 100% ledende 

helsesykepleier og 80 % konstituert helsesykepleier. I tillegg er det en stilling som jordmor i 

20 %. Konstituert helsesykepleier jobber i 80% stilling da hun har permisjon i 20% av sin 

stilling p.g.a. at barnevernet har kjøpt henne fri i 20 %. Vår jordmor flyttet fra kommunen 

sommeren 2020, og vi har ikke klart å få ansatt ny jordmor i fast stilling.  

PPT har en stillingsnorm på to 100% stillinger. Det er 2 ansatte. En ansatt i 80% stilling. Den 

andre jobber i 70 % stilling i PPT, og er 30% virksomhetsleder for hele virksomheten. August 

2021 ble det ansatt ny medarbeider  i 100 % stilling. 

Oppgavene til Andre hjelpetjeneste består av å skaffe støttekontakter og besøkshjem. 

Oppgavene i seksjonen er delt mellom rådgiver i helse- og omsorg og virksomhetsleder for 

Samordnet. Rådgiver fatter vedtak, og virksomhetsleder styrer budsjett. I tillegg er det ansatte 

i Samordnet hjelpetjeneste som skriver uttalelse i forbindelse med søknader om støttekontakt 

og besøkshjem. Rådgiver og virksomhetsleder drøfter søknader før vedtak fattes. 

Helsestasjonen arbeider med ordinære helsestasjonsoppgaver og er et lavterskeltilbud. De har 

skolehelsetjeneste ved alle skolene, samt helsestasjon for ungdom en gang pr uke. I tillegg til 

dette arbeides det rundt flyktninger og deres familier, samt at de utfører reise- og 

yrkesvaksinering. Det er kommet nye retningslinjer som medfører nye og flere oppgaver. 

Helsestasjonen blir hele tiden pålagt nye oppgaver. Dette i tillegg til mange ekstra oppgaver i 

forbindelse med covid 19, gjør at helsestasjonen er på etterskudd med flere oppgaver. Som følge 

av covid 19 er det flere avvik og lovbrudd. I tillegg til dette er konstituert helsesykepleier i 

utdanning som helsesykepleier, noe som gjør at hun er på samlinger og ute i praksis. Ledende 

helsesykepleier er både veileder i utdanningen, samt praksisveileder for konstituert 

helesykepleier. Dette fører også til merarbeid for ledende helsesykepleier, samt at konstituert 

helsesykepleier ikke får gjort ordinære helsestasjonsoppgaver når hun er på samlinger og 

likedan er i praksis. 

PPT jobber rundt barn og unge med ulike former for vansker. Primæroppgaven er 

sakkyndighetsarbeid. Gjennom dette arbeidet gjennomføres observasjoner av elever, 

klassemiljø, klasseledelse og læringsmiljø. I dette arbeidet skal det også gjennomføres samtaler 

med både barn og foreldre, lærere, kontaktlærere og ledelsen ved skolen. Det stilles langt større 

krav til innhold i de sakkyndige vurderingene i dag, noe som gjør at dette arbeidet er langt mer 

omfattende enn tidligere. I tillegg til dette skal PPT drive systemrettet arbeid, dvs. at skoler og 

barnehagen kan be om råd og veiledning i forhold til god klasseledelse, forbedring av 

læringsmiljø osv. PPT er også på etterskudd med arbeidsoppgaver, og har flere fristbrudd. 
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12.1.1 Status 

Både helsestasjon og PPT jobber etter årshjulene som er utarbeidet for seksjonene. Årshjulet 

for helsestasjon endres hele tiden slik at nye pålagte oppgaver blir lagt inn. Årshjulet for PPT 

endres kontinuerlig i forhold til endringer i prosedyrer og retningslinjer i sakyndighetsarbeidet. 

Internkontrollen for tilpasset undervisning og spesialundervisning vil bli endret i forhold til nye 

krav i sakkyndighetsarbeidet. Dette vil bli gjort sammen med skoler, barnehager og 

oppvekstsjef. 

Samordnet hjelpetjeneste har egne prosedyrer og rutiner det jobbes etter. 

Kommunen har fattet vedtak om å finansiere helsesykepleierutdanning. Konstituert 

helsesykepleier startet på utdanningen i januar 2020, og skulle være ferdig i januar 2022. På 

grunn av covid 19 ble en del av studiet forskjøvet. Hun vil være ferdig med utdanningen i løpet 

av våren 2022. Det må derfor legges inn finansiering av studiet i budsjettet for år 2021. 

Den ene ansatte i PP-tjenesten startet høsten 2020 på master i logopedi. Dette gjør at 

vedkommende er fraværende fra kontoret ved samlinger og i praksisperioder. Vedkommende 

vil være ferdig utdannet som master logoped våren/sommeren. Våren 2022 har vedkommende 

ingen samlinger eller praksis. Som ferdig utdannet logoped er det ønskelig at vedkommende får 

jobbe som logoped i tjenesten i minimum 50%, slik at denne kan ivareta barn/unge med behov 

for behandling og oppfølging. 

12.1.2 Målsetninger og satsningsområder 

Målet for helsestasjonen er å ha skolehelsetjeneste ved alle skoler, ivareta oppfølging av 

flyktninger, få i gang individuell oppfølging av barn/unge med særskilte behov, få revidert 

individuelle planer, og få full oversikt over nye barn i kommunen. Dette har vist seg å være 

vanskelig å gjennomføre på grunn av arbeid med covid 19. Målet for 2022 er å få satt alt arbeid 

som ligger på vent i system igjen, og gjenoppta målsettingene som ble satt or år 2021. 

Hovedsatsingen til helsestasjonen vil være primærforebyggende oppgaver, der forebygging til 

større grupper vil bli forsøkt prioritert. 

Målet for PPT vil være å få ferdigstilt internkontrollen for tilpasset opplæring og 

spesialundervisning. Denne er tidligere utarbeidet, men må endres noe i forhold til nye krav i 

forbindelse med sakkyndighetsarbeidet. 

Satsningsområder for PPT er å få til mer systemrettet arbeid både på individ og systemnivå. I 

tillegg er det ønskelig å få mer tid i klasserommet til den enkelte klasse, for så i etterkant å 

veilede lærerne i deres arbeid. Dette kan gjøre at spesialundervisningen etter hvert vil bli 

redusert. 

Når det gjelder Kostraindikatorene så kan PPT i samarbeid med skolene ha som målsetting om 

å komme ned på 10% når det gjelder spesialundervisning i ungdomsskolen. Det er usikkert om 

dette lar seg gjøre, da vi har elever med behov for oppfølging gjennom hele skoledagen i flere 

år framover på ungdomstrinnet. 

Måltall økonomi må ses i sammenheng med skole. 

Måltall for helsestasjon er at 100 % av elevene skal ha hatt helseundersøkelse innen utgangen 

av 1. trinn. 

Måltall for økonomi er vanskelig for forebyggende helsearbeid da man ikke ser resultater i 

budsjett. 
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12.1.3 Utfordringer 

Utfordringer for helsestasjonen.: 

- konstituert helsesykepleier har ikke nødvendig kompetanse til å utføre alle oppgaver, noe som 

gir begrensninger i oppgaver hun kan utføre 

- flere lovpålagte oppgaver i de nye retningslinjene, uten at andre er fjernet (bl.a. så er flere 

barn/unge som psykiatrien (BUP) tidligere fulgte opp lagt til helsestasjonen uten at de har fått 

økt kompetanse på området, eller økt ressurser i seksjonen) 

- økning av barn/unge med psykiske vansker 

- hovedutfordringen er at mange oppgaver har ligget nede på grunn av mangel på 

helsesykepleier en periode i kommunen. Dette gjør at det brukes tid på å få alt av oppgaver på 

plass igjen 

- Covid 19 har ført til mange ekstraoppgaver i år 2021, noe som gjør at helsestasjonen ikke er 

ajour med sine oppgaver 

- antall barn/unge med problematferd har økt, noe som også krever ressurser fra helsestasjonen 

- konstituert helsesykepleier er i utdanning, noe som fører til fravær, veiledning i 

utdanningssituasjonen, oppfølging, veiledning i praksisarbeid, og merarbeid på ledende 

helsesykepleier 

- stor arbeidsbelastning med svært mange lovpålagte oppgaver og store sammensatte 

kompliserte saker med tverrfaglig samarbeid med mange instanser 

Utfordringer PPT: 

- mye nytt som skal gjøres for at sakyndighetsarbeidet skal bli godkjent som godt nok 

(observasjon av elever, klasser, klasseledelse, klassemiljø, læringsmiljø). Alt av kartlegginger, 

måloppnåelse i kompetansemål, halvårsvurderinger o.l. skal vurderes nøye i forhold til 

anbefalinger. I tillegg skal det være samtaler med elever og foreldre underveis i arbeidet. Det 

skal være stor vekt på barnas ønsker. En må også hele tiden være i dialog med lærere, 

kontaktlærere og skoleledere, evt. barnehageansatt og ledelse 

- flere og flere fremmedspråklige blir henvist, noe som gjør at vi bruker lang tid på samtaler og 

møter p.g.a. bruk av tolk 

- kartlegging av fremmedspråklige er en stor utfordring p.g.a. språkbarriærer, og det finnes lite 

kartleggingsmateriell tilpasset fremmedspråklige 

- atferdsvansker hos barn og unge tar mye tid/ressurser 

- 1,8 stilling i PPT er for lite med tanke på merarbeidet med sakkyndighetsarbeidet da vi har 

maks 3 måneder på å utarbeide en vurdering. Det blir heller ikke rom for systemrettet arbeid på 

grunn av 

- stor arbeidsbelastning på svært mange oppgaver på få tilsatte 

Utfordringer Andre hjelpetjenester: 

- vanskelig å få tak i støttekontakter og besøkshjem, og det er ingen klar ansvarsfordeling i 

forhold til opplæring/informasjon og oppfølging av støttekontakter. Pr i dag er det ingen som 

har denne oppgaven 

- utfordringen blir større jo eldre barna/de unge blir 

- det finnes ikke avlastningsleiligheter i kommunen som kan benyttes til avlastning for 

barn/unge med funksjonshemminger 

  

Samordnet hjelpetjeneste har tverrfaglig samarbeid innad i virksomheten, men vi har også 

tverrfaglig samarbeid med barnevern, leger, barnehager, skoler, barne- og ungdomspsykiatrien, 

barnehabiliteringen og Statped. 
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Virksomheten har høy kompetanse. 

En utfordring er også at det lite penger til kompetanseheving i virksomheten. Minimum er at en 

kan delta på nettverksmøter, slik at man kan holde seg noe oppdatert på sine fagområder. 

 

12.1.4 Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar 

Bevilgningsoversikt B - netto pr. ansvar 

 

  Beskrivelse 
Regnskap 

2020 

Budsjett 

2021 

Budsjett 

2022 

Budsjett 

2023 

Budsjett 

2024 

Budsjett 

2025 

5 000 
Administrasjon samordnet 

hjelpetjeneste 
      

 Netto 347 036 307 002 0 0 0 0 

5 010 PP-tjenesten       

 Netto 1 221 199 1 338 832 1 496 149 1 496 149 1 496 149 1 496 149 

5 020 Helsestasjoner       

 Netto 1 468 321 1 651 774 1 702 828 1 702 828 1 702 828 1 702 828 

5 060 Andre hjelpetjenester       

 Netto 810 456 1 023 100 886 400 886 400 886 400 886 400 
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13 nav 

13.1 Om virksomheten 

NAV Båtsfjord er sammensatt av en statlig og en kommunal del. Totalt er vi i 2021 6.5 årsverk 

fordelt på 7 personer. 3 årsverk er statlige, 3,5 årsverk er kommunale. Leder er kommunalt 

ansatt og lønnskostnader fordeles likt mellom stat og kommune. 

NAV Båtsfjord ivaretar følgende kommunale oppgaver: 

- økonomisk sosialhjelp 

- økonomisk veiledning og gjeldsrådgivning 

- frivillig disponering av økonomi 

- administrerer bostøtteordning fra Husbanken 

- administrerer startlån og ulike tilskuddsordninger fra Husbanken 

- behandling og innkreving av sosiale utlån 

- bosetting og oppfølging av bosatte flyktninger 

13.1.1 Status 

Avdelingen har ingen politiske vedtak å følge opp nå. 

Vi jobber kontinuerlig for å holde saksbehandlingstidene våre nede og yte gode tjenester til våre 

brukere. Vi har spesielt fokus på ungdommer - veilede og motivere til arbeid, aktivitet og 

utdanning 

Vi har lite kontakt med frivillige organisasjoner i vårt arbeid. Godt samarbeid med andre 

kommunale tjenester og godt samarbeid med lokale bedrifter. 

13.1.2 Målsetninger og satsningsområder 

Ungdommer er en prioritert målgruppe. Kommunebarometeret viser en forbedring i forhold til 

antall unge mottakere av sosialstønad. Fortsatt går de noe lenger sammenlignet med resten av 

landet. Målsetting for NAV Båtsfjord videre er å ligge lavere enn landsgjennomsnittet .For å nå 

disse målene skal alle ungdommer tilbys tett oppfølging fra dag 1 når de tar kontakt med NAV. 

Vi skal benytte alle virkemidler vi har tilgjengelige, både statlige og kommunale. Ungdommene 

skal tilbys kartlegging og veiledning, motiveres til å ta utdanning og ved behov hjelpes i gang, 

og tilbys tiltaksplasser der dette er nødvendig. vi har og avtale med fiskeindustri og kommunen 

om tiltaksplasser for ungdommer. 

13.1.3 Utfordringer 

NAV Båtsfjord er sammensatt av ansatte med ulike arbeidserfaring og utdanning. Samlet har 

avdelingen god kompetanse innen alle de fagfelt vi har ansvar for. Det har ved alle utlysninger 

vært stor interesse og få problemer med å rekruttere. 

Vi har lite formalisert samarbeid med andre sektorer, men opplever at når vi tar kontakt i 

konkrete saker er samarbeidet godt. Vi er avhengig av godt samarbeid med andre avdelinger i 

kommunen og private bedrifter for å kunne gi arbeidstrening og opplæring spesielt til unge 

arbeidssøkere og bosatte flyktninger. Vi er og deltager i ulike ansvarsgrupper som er opprettet 

rundt personer med behov for oppfølging og tjenester fra ulike sektorer i kommunen. 

Et annet område hvor kommunen har store utfordringer er rus og psykiatri. Ofte er dette unge 
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mennesker som over tid trenger tett og koordinert oppfølging. Kommunene har nå opprettet 

eget. rus- og psykisk helseteam. NAV har faste månedlige møter med teamet. Målsetting her er 

å kunne gi best mulig tverrfaglig oppfølging og hjelp til denne sårbare gruppen. 

13.1.4 Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar 

Bevilgningsoversikt B - netto pr. ansvar 

  Beskrivelse 
Regnskap 

2020 

Budsjett 

2021 

Budsjett 

2022 

Budsjett 

2023 

Budsjett 

2024 

Budsjett 

2025 

5 100 Nav - administrasjon       

 Netto 1 518 490 1 523 709 1 238 342 1 238 342 1 238 342 1 238 342 

5 101 Økonomisk sosialhjelp       

 Netto 845 175 1 675 200 1 475 965 1 475 965 1 475 965 1 475 965 

5 103 Flyktninger       

 Netto 1 583 611 1 436 353 748 955 748 955 748 955 748 955 
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14 Barnevern 

14.1 Om virksomheten 

Berlevåg og Båtsfjord barneverntjeneste er en interkommunal barneverntjeneste med Berlevåg 

som vertskommune. Det er til sammen 6 årsverk, der 2 konsulenter er i Berlevåg og 4 

konsulenter er i Båtsfjord. Barneverntjenesten har i tillegg 1 årsverk som tiltakskonsulent 

finansiert av Statsforvalteren. Denne stillingen er tilsatt fra 2021 - 2023. Statsforvalteren har 

gitt tilskudd for stillingen ut 2021, og med den nye barnevernreformen vil tilskudd til denne 

stillingen i senere tid ligge inne i rammetilskuddet som kommunen mottar. 

Det er i dag 6 kvinner og en mann som arbeider i tjenesten. Det er to barnevernspedagoger, to 

lærere, to sosionom studenter og en uten aktuell utdanning. Barneverntjenesten har høyt fokus 

på etter- og videreutdanning, hovedmål om å skape trygge oppvekstvilkår i kommunen og ta 

vare på utsatte barn og ungdommer. Barneverntjenesten arbeider ut ifra barnets beste- og sikre 

at barn og unge som lever under forhold som kan skade dets helse og utvikling får nødvendig 

hjelp og omsorg til rett tid jf. barnevernloven. 

14.1.1 Status 

Barnevernstjenesten arbeider mye med forebyggende arbeid. Dersom barneverntjenesten 

kommer tidlig inn i familien kan hjelpetiltak avverge et større omsorgstiltak ved en senere 

anledning. 

De ansatte i barneverntjenesten arbeider etter en såkalt generalist modell. Det vil si at de ansatte 

har meget varierte arbeidsoppgaver, og arbeider med en familie fra undersøkelse til hjelpetiltak, 

og muligens videre til en omsorgsovertakelse/fosterhjemoppfølging. Dette vil si at både barnet 

og familien slipper å forholde seg til mange forskjellige saksbehandlere, og konsulentene har 

mulighet til å opparbeide seg en trygg relasjon til sine klienter. Det er avgjørende at 

konsulentene har god tid på seg til å opparbeide seg en god relasjon til sine klienter. 

Barneverntjenesten er svært fornøyd med prosjektstillingen som ble opprettet ved hjelp av 

tilskudd fra Fylkesmannen 1.januar 2017. Stillingen er delt mellom Berlevåg og Båtsfjord. 

Tiltakskonsulenten gir en god kontinuitet i foreldreveiledningen, som også skjer i hjemmet og 

ofte på ettermiddagstid. Oppfølging av familier skjer raskt og regelmessig, og veiledningen 

settes inn på et tidligere tidspunkt enn tidligere. 

Utenom det daglige arbeidet med saker er også saksbehandlerne i barneverntjenesten 

tilgjengelig for anonyme drøftinger med andre samarbeidspartnere, og åpen for å gi råd og 

veiledning til familier som oppsøker barneverntjenesten for hjelp. 

  

i Båtsfjord har barneverntjenesten pr. 15.11.2021 33 aktive saker. Av disse er 17 omsorgstiltak, 

9 hjelpetiltak og 7 pågående undersøkelser.  Barneverntjenesten har deltatt på opplæring i 

forbindelse med familieråd, og har som målsetting at man skal arbeide mer aktivt innenfor 

familie og nettverk i barnevernssaker. Det er også planlagt opplæring innenfor "tryggbase", som 

er en veiledningsmodell som kan brukes på hjelpetiltak og oppfølging av fosterhjem. 

Den nye barnevernreformen, også kalt for "oppvekstreformen" legger klare føringer for at 

barneverntjenesten skal ha en aktiv rolle i det forebyggende arbeidet i hver enkelt kommune. 

Det heter at det er kommunen sine barn, og ikke barneverntjenestens barn. 

Barnevernreformen som trer i kraft 2022 vil gi kommunen et større ansvar for barnevernet, både 

faglig og økonomisk. Dette vil stille større krav til barnevernleder, administrativ ledelse i 
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kommunen og politikere. Noen eksempler er: Barneverntjenesten vil få det helhetlige ansvaret 

for oppfølging og veiledning av fosterhjem, og økt egenandeler for statlige tiltak som 

institusjonsplasseringer. Kommunen vil motta kompensasjon for økte egenandeler gjennom en 

økning i rammetilskuddet. 

  

Status i forhold til Vestre Varanger barneverntjeneste:   

Barneverntjenesten har en egen prosjektleder som utreder muligheten for en sammenslåing av 

Berlevåg, Båtsfjord, Tana og Nesseby barneverntjeneste. Dette vil utgjøre Vestre Varanger 

barneverntjeneste. Pr. nå har barneverntjenesten i Berlevåg og Båtsfjord gjennomført ett 

intervju med prosjektleder, samt at prosjektleder har gjennomført ett besøk i Båtsfjord og to 

teams møter. Det har vært utfordrende å gjennomføre møter denne høsten pga. mye sykdom i 

alle fire kommunene. Berlevåg og Båtsfjord fikk heller ikke delta på planlagt hospitering i en 

annen barneverntjeneste pga. for sen planlegging. 

Alle barneverntjenestene møttes i Båtsfjord 18.-19. november for en presentasjon av prosjektet 

samt gruppearbeid for å se på hvilke muligheter en sammenslåing vil gi for alle tjenestene. 

Endelig rapport fra prosjektleder vil være klar til desember 2021. 

14.1.2 Målsetninger og satsningsområder 

Målsettinger for barneverntjenesten: 

1. Videreutdanning av de ansatte for å nå kompetansemål i barnevernreform. 

2. Styrke og beholde kompetanse. 

3. Forbedre tidlig innsats. 

4. Familieråd - familie og nettverksarbeid 

5. Øke samarbeid med andre instanser, eventuelt lage samarbeidsavtaler. 

6. Brukerundersøkelser 

7. Mer informasjon ut til befolkningen om barneverntjenesten, ufarliggjøring av tjenesten. 

8. Utarbeide en katalog om de forskjellige hjelpetiltakene barneverntjenesten kan tilby. 

9. Akuttveredskap evaluering - samarbeid med andre kommuner? 

14.1.3 Utfordringer 

Barneverntjenesten har hatt store bemanningsutfordringer i 2021, som har resultert i at tjenesten 

har måtte leie inn konsulenttjenester. Det ble benyttet Stiftelsen Fyrlykta, som har bistått 

tjenesten siden februar 2021- og ut året. Tjenesten er på vei tilbake til en normalsituasjon, men 

har fortsatt utfordringer med rekruttering og å beholde ansatte med relevant kompetanse. 

Tjenesten er i tillegg i en opplæringsfase av 4 ansatte. En opplærings periode er beregnet til 

ca. 2 år. 

Tjenesten har også hatt store utfordringer med å få i gang elektronisk inn/ut post, og elektronisk 

arkiv året 2021. Abonnementet fra VISMA startet å løpe fra november 2020, men tjenesten fikk 

det ikke i drift før oktober 2021. Det var samarbeidsproblemer med IT i Tana som forsinket 

prosessen. Dette har ført til økte utgifter i forbindelse med reise for konsulenter i Stiftelsen 

Fyrlykta, da de har måtte reise ekstra opp til Berlevåg/Båtsfjord for å lese seg opp på 

klientmapper. Elektronisk arkiv og inn/ut post er nå på plass, og tjenesten er elektronisk. 

Under Covid19 pandemien ser tjenesten utviklingstrekk i klientsaker, der vold i nære relasjoner 
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er et økende problem i både Berlevåg og Båtsfjord. Dette gjør at kommunen bør tenke 

forebyggende tiltak innenfor denne problemstillingen, og at barneverntjenesten utarbeider 

tettere samarbeid med politiet. 

14.1.4 Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar 

Bevilgningsoversikt B - netto pr. ansvar 

  Beskrivelse 
Regnskap 

2020 

Budsjett 

2021 

Budsjett 

2022 

Budsjett 

2023 

Budsjett 

2024 

Budsjett 

2025 

5 200 Barnevern       

 Netto 7 319 069 6 807 000 7 592 700 7 592 700 7 592 700 7 592 700 

Vår enhet vil drive kostnadseffektivt ut ifra de rammer og lovverk som tjenesten må forholde 

seg til. Likeså ønsker man å øke kompetansen til de ansatte i tjenesten i tråd med den nye 

barnevernreformen. Bufdir lyser ut midler til etter- og videreutdanninger som tjenesten kan 

søke på. 

Den nye barnevernreformen gir kommunene mer økonomisk ansvar for barneverntiltak som plasserer 

barn utenfor hjemmet, da spesielt institusjonsplasseringer og fosterhjemsplasseringer. Egenandelen fra 

Bufetat øker kraftig, og skal medvirke til at tjenesten bruker mer nettverk og familie tiltak framfor å 

flytte et barn utenfor hjemmet. 
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15 Helse og omsorg 

15.1 Om virksomheten 

Helse og Omsorg er idag organisert med institusjonstjenestene, Hjemmebasert tjenester, 

kurative tjenester, og tjenesten for mennesker med nedsatt funksjonsnivå, tildeling/ 

saksbehandler og Helse og omsorgsleder 

Institusjonstjenestene: 

Sykestuen: 

14.85 årsverk 

Fjellheimen demensomsorgen: 

8.81 årsverk 

Institusjonskjøkken: 

4.35 årsverk 

Hjemmesykepleien / Åpen Omsorg: 

20.28 årsverk (inkl Aktivitør, hjemmehjelp,) 

Solbakken Bofellesskap: 

21.77 årsverk 

Rus og Psykiatritjenesten 

2.33 årsverk 

Alle enheter har seksjonsleder som inngår i årsverkberegning sett bort fra Rus og Psykiatri som 

ledes av Helse og Omsorgsleder. 

Solbakken Bofellesskap har et engasjement frem til april 2022 Fagleder. 

Forvaltning / Tildeling: 

1 årsverk 

Helse og Omsorgsleder 

1 årsverk 

NAV organiseres under Helse og Omsorgsleder 

  

15.1.1 Status 

  

Det er vedtatt Sektorplan for virksomheten. "Helse- og omsorgsplan 2018 - 2028" 

samt "Strategiplan for velferds-teknologi" - kommunestyret 25.04.18. 

  

MÅL: 

«Gode tjenester og fornøyde tjenestemottakere– felles ansvar» 

Delmål: 



Budsjettdokument 2022-2025 99(110) 

«Båtsfjord kommunes helse og omsorg leverer alltid rette tjenester av god kvalitet etter behov 

og egen-mestring med tjenestemottakeren i fokus» 

Kommentar: 

Kommunesektoren står stadig overfor utfordringer med å tilpasse driften etter sentrale føringer 

og rammer. Dette er viktige oppgaver som er avhengig av god kompetanse. Vi i ledergruppen 

satser mye på å være fremtidsrettet i kompetanseutvikling, noe som er viktig for å kunne være 

ajour lovkrav, nasjonale føringer . 

Dette har vert satt på vent på grunn av den pågående pandemien for i likhet med store deler av 

organisasjon har området Helse og Omsorg hatt et spesielt og travelt år preget av 

koronasituasjonen. Flere planlagte utviklingsaktiviteter har blitt satt på vent grunnet nedstengig 

og smittevernrestriksjoner og ressursbruk inn mot nye oppgaver i koronasituasjonen. 

Dette gjenspeiles i virksomhetenes årsmeldinger. 

Allikevel er det blitt gjennomført mye godt utviklingsarbeid, og driften har, med unntak av 

perioder med lokale, og nasjonale utbrudd, gått tilnærmet som normalt med smitteverntiltak. 

Det er likevel slik at det ikke er mulig for organisasjonen å stå i en slik ekstraordinær situasjon 

over tid uten at det medfører at noen oppgaver tidvis må nedprioriteres. Helse og omsorgsleder 

vil berømme sine ledere og ansatte som har stått og står i denne situasjonen for fleksibilitet, 

godt fokus og ekstra innsats når det har vært nødvendig. 

  

Sektorplanen i kort oppsummering 

-Velferds-teknologi 

Det er ikke fullført med bakgrunn i for lite planlegging, systematisering, IT kompetanse og 

ressurser, tid og tydelig ansvarsfordeling. 

Tjenesten har behov for å opprette stilling for etablering og implementering av 

velferdsteknologi for å sikre god flyt og samordning av de ulike modeller. 

Å kartlegge brukere med tanke på å ta i bruk velferdsteknologi krever god kompetanse på 

området. 

Utrednings- og behandlingsteknologier 

Helseteknologier er produkter og løsninger som gjør det mulig å tilby avansert medisinsk 

utredning og behandling i hjemmet. Eksempler på utrednings – og behandlingsteknologier er: 

Biomedisinske sensorer for blodtrykk, puls, oksygenopptak m.m. Nettbrett for 

egenrapportering og helseoppfølging, telehelse med veiledning via videokonsultasjoner, og 

medisinstøtte og medisinautomater. 

Mestringsteknologier 

Mestring dreier seg om å oppleve og ha de nødvendige fysiske og psykiske egenskapene for å 

kunne klare en oppgave eller et gjøremål. Mestringsteknologier legger til rette for at mennesker 

bedre kan klare seg i hverdagen og bedre håndtere og følge opp egen helse. I dette inngår for 

eksempel løsninger til personer med kronisk sykdom og personer med behov for rehabilitering 

og/ eller opptrening. Eksempler på mestringsteknologi er: medisindispensere, digitale 

kalendere, klokke med tale, kroppssensor for måling av aktivitet, puls m.m. 

Trygghetsskapende teknologier 

Trygghetsskapende teknologier skaper trygge rammer omkring enkeltindividets liv og mestring 



Budsjettdokument 2022-2025 100(110) 

av egen helse. Trygghetsskapende teknologi er produkter som inngår i løsninger der man er 

opptatt av at mennesker skal oppleve trygghet. Det kan også være produkter som gjør det mulig 

å bo lenger hjemme, samt løsninger som gir mulighet for sosial deltakelse. Eksempler på 

trygghetsskapende teknologi er: trygghetsalarm, fallalarm, sensorer som registrerer bevegelse, 

vekt, fuktighet, temperatur, lys m.m. bildetelefon, Skype, elektronisk dørlås, digitalt natt-tilsyn, 

komfyrvakt og tidsbryter på elektriske apparater. 

Det er ikke konkretisert i sektorplanen hvilke velferdsteknologi som skal utvikles og prioriteres. 

Det er behov for en tydeliggjøring av dette - 2022 

  

Hverdags-mestring 

Ikke fullført. Det vil starte opp på nytt sammen med fysioterapi og Ergoterapeuten i samspill 

med hjemmesykepleien i 2022 

- Hjelpemidler 

Det har ikke vert tilfredsstillende arbeid og kompetanse rundt hjelpemiddel anskaffelser og 

brukerinformasjon 

Dette blir lagt til Ergoterapeut i samspill med hjemmesykepleien. 

Oppstart siste halvdel 2021 

- Nattjeneste ute 

Det innføres med ny turnus i Åpen Omsorg og Natt tjenesten har oppstart medio 2022 

- Avlastningsplasser 

Det er avsatt to plasser til avlastning ved alderspensjonatet og en kombinert løsning rundt 1 

plass ved sykestuen. 

Tjenesten vil kartlegge videre behov for å etablere en korttidsplass / avlastningsplass i 

forbindelse med kartlegging av omgjøring til Heldøgns Omsorgstjenester ved alderspensjonatet 

Dette kommer som et samarbeidsprosjekt våren 2022 

- Hjemmevaktmester 

Prosjektstilling er avsluttet. 

- Dagtilbud for hjemmeboende med demens 

På grunn av pandemien er dette ikke iverksatt. 

Det er planlagt oppstart januar 2022 og Åpen Omsorg skal drifte dette i samarbeid med eksterne 

og interne samarbeidspartnere 

Rus og Psykiatri 

Tjenesten er tatt ut fra Åpen omsorg og direkte underlagt Helse og omsorgsleder. 

Lavterskeltilbud blir tilrettelagt ved nyetablert sansehage 2022 

Plan og struktur er under arbeid. 

Kommunepsykologen organiseres under Rådmannen. 

Kurative tjenester 

Kurative Tjenester: 
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2021 har i all hovedsak vert et stabilt år innenfor kurative tjenester. 

Tjenesten har hatt smittesporing og testing gjennom året og dette har tatt mye tid og ressurser 

ihht til praktisk arbeid men også i forbindelse med planlegging, koordinering og utførelse på 

tvers av tjenestene. Vaksinasjonsprogrammet Covid har også ligget til Kurativ tjeneste og 

fordret stort arbeid og tilstedeværelse samt organisering for hele kommunen. 

Det har vert etablert egen beredskapsgruppe som har vert ledet av smittevernsansvarlig lege 

I tillegg har det vert i perioder tung beredskap på deler av ansatte gruppen. 

Det er satt inn seksjonsleder for kurative tjenester 

Det er tilsatt to fysioterapeuter, hvorav 50% er avsatt til frisklivkoordinator 

Det er tilsatt ergoterapeut høsten 2021 som dermed da fyller lovkrav om ergoterapeut i 

kommunen. 

Det er inngått avtale med kommuneoverlege for tiltredelse i stilling januar 2022 

Det som kan fremstå som en utfordring ved denne enheten, er de ulike legeavtaler hvor man ser 

at kontinuitet i pasientoppfølging kan være uheldig. Det vil ansees som nødvendig å reforhandle 

de eksisterende legeavtaler. jmfr kostnadsbilde rundt de eksisterende avtaler og kontinuiteten i 

pasientoppfølging. 

Det vil være legitimt at kommunen stiller visse systemkrav til kvalitet i de tjenester som ytes. 

Det er også naturlig at kommunen er i dialog med fastlegen om legens ivaretakelse av 

tilgjengelighetskrav. 

Tildeling / Saksbehandling 

Målet er: 

• Ivareta brukernes rettssikkerhet og sikre likeverdig behandling, uavhengig av hvor de er bosatt 

i kommunen. 

• Fremme en profesjonalisering av saksbehandlingen. 

• Tydeliggjøring av kommunens ansvar som forvalter og tjenesteyter. 

• Skille mellom forvaltning (tildeling) og utførelse. 

• Oppnå bedre styring mellom bruk av ressurser og behov. 

• Sikre helhetlige tjenester og helhetlige pasientforløp 

Samarbeid om utvikling av tildeling er godt i gang og organisasjonen har allerede gode 

saksbehandlere på plass 

Tjenesten for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Hovedmål 

Båtsfjord Kommune har en tilfredsstillende trygg omsorg og trivsel gjennom bolig, miljø, 

arbeid, skole, og fritid for tjenestemottakere som har definert behov for dette. 

Resultatmål: 

Kompetansekartlegging, rekruttering av vernepleiere, innføring av tverrfaglig team, 

Velferdsteknologi i tjenesten, avklaring boligbehov, økning av lederstilling, etablere 

avlastningsbolig, kontinuerlig kartlegging av innbyggere med tjenestebehov, Utvikle et 

samarbeid med lokale eksterne aktører, frivillige, pårørende etc 
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Tilsyn 2015 avdekker store avvik ihht tjenesteleveransen innenfor denne sektoren. Det har ikke 

lykkes i å gi tjenester jmfr lov til denne brukergruppen. 

Det er derfor i 2021 blitt gjennomført et betydelig arbeid med å kunne få lukke avvik fra 

tilsynsmyndighetene jmfr tilsyn 2015. 

Alle ansatte har fått opplæring i journalføring / dokumentasjonsplikten jmfr helsepersonelloven 

og pasientjournalforskriften. 

Alle ansatte har fått opplæring i tvang og makt kap 9 i flere opplæringsmoduler 

Det er jmfr legemiddelforskrift / lov om legemiddel gjort en klar delegasjon hvor ufaglærte ikke 

har tillatelse til å handtere medisiner og det stilles krav til legemiddelhandteringskurs for 

faglærte innen utgangen av 2021. 

Det er gitt ufaglærte eget kurs i eget delegert område innenfor legemiddelhandtering og 

innenfor et spesifikt område. Gjennomført og godkjent av farmasøyt. Godkjenningen må 

gjennomføres årlig. Kun et legemiddel er her gjeldende. 

Kvaliteten og pasientsikkerheten i helse- og omsorgstjenestene til denne brukergruppen ved 

bruk av for stor grad av ufaglærte kan sees gjennom .: informasjonssvikt, feil behandling, 

feilmedisinering, overgrep/vold og uønskede pasientutfall  feil i dokumentasjonsplikten og 

journalføring er ikke overhold, i tillegg til lovbrudd hvor ufaglærte har handtert legemidler på 

likt nivå som høgskolepersonell 

Opplæring i bruk av avvikssystemet og internkontrollsystemet Compilo. Kontinuerlig arbeid 

Det er tilført kompetanse jmfr kompetansekravet i denne tjenesten men gjennom gjennom 

vikarbyrå. 

Det er gjennom kompetansekravet behov for 6 høgskole vernepleiere i enheten. 

Det er gjennomført en bred kartlegging tjenestemottakere med brukermedvirkning i fokus, 

involvering av familie, verger og samtlige tjenestemottakere har fått nye vedtak som sikrer 

deres rettigheter og behov 

Alle tjenestemottakere har fått oppgradert sine tiltaksplaner jmfr vedtak og dette er også de 

ansattes arbeidsbeskrivelse. (pasientjournal) 

Det er innført ny turnus i enheten som sikrer kompetansefordeling gjennom døgnet jmfr 

kompetansekravet. og tjenestemottakerene sine vedtak 

Turnusen samsvarer med utarbeiding av turnus i Åpen Omsorg og vil kunne åpne for et bredere 

samspill mellom tjenesteyterne. 

Det er tilsatt ny leder for tjenesten høsten 2021 og det er igangsatt personalmøter hver 14 dag 

for å kunne arbeide tett med arbeidsmiljøet jmfr krav om oppfølging av enhetens arbeidsmiljø. 

Etablering av avlastningsbolig er ikke gjennomført. 

Det er tenkt kartlegging av bygg / bolig i 2022. 

Velferdsteknologien er under utarbeidelse jmfr digitalt tilsyn, alarmberedskapsutstyr eks 

epilepsimatter, fallmatter dørsensorer 

Kontinuerlig og tett samarbeid med statsforvalterens organ HAVO 

Lukke avvik fra 2015 innen utgang av 2021 er målet for tjenesten. 

Utfordringsbilde. 

Personer med utviklingshemming har rett til kvalifisert personale når det brukes tvang og makt. 



Budsjettdokument 2022-2025 103(110) 

Tjenesteyter skal ha utdanning i helse-, sosial-, eller pedagogiske fag på høgskolenivå ved 

planlagte skadeavvergende tiltak. Når det gjøres tiltak for å dekke brukerens grunnleggende 

behov (mat og drikke, påkledning, hvile, søvn, trygghet), skal en av tjenesteyterne ha helse- og 

sosialfaglig opplæring  minimum fra videregående. 

Rekruttering av fagpersonell vil være særs vanskelig utenfor bruk av vikarbyrå. 

Kommunen må iverksette tiltak for å sikre høgskoleutdanning blant eget personell innen for en 

5 årsperiode for å sikre tjenesteleveransen til brukergruppen. 

Denne 5 årsperioden ansees som svært utfordrende og alternative løsninger for å sikre kvalitet 

og forsvarlighet i tjenesteleveransen må tas til vurdering. Kommer som egen sak høsten 2021 

  

15.1.2 Målsetninger og satsningsområder 

Gjennomgående i sektorplan er kunnskap, kompetanseinnovasjon og utvikling. 

For å sikre dette ønsker tjenesten å sette fokus på kompetansehevende tiltak jmfr strategisk 

tjenesteutvikling. 

Kompetanseplan ferdigstilles november 2022 for enheten. 

Det fordres at det foreligger økonomiske rammer for å iverksette dette. 

Samtlige tjenesteområder vil ha behov for opplæring, kompetanse og utvikling innen 

velferdsteknologi, bruk av IT verktøy, eget fagområde eks: Geriatri, Palliasjon, klinisk 

sykepleie, Miljøterapi, kost og ernæring, ledelse og utvikling. 

Rus og Psykiatri har eget fokusområde og er viktig for utvikling av tjenestetilbudet. 

15.1.3 Utfordringer 

Hovedutfordringer 

Omdømmbygging 

Rekruttere kompetanse jmfr lovkrav i tjenestene 

Sikre lederutvikling og senke lederspennet slik at ledere kan klare de oppgaver som ligger til 

deres rolle gjennom kvalitetsforskriftene 

Medvirkning for utvikling av tjenestene. 

Endre vanesett, innstilling, og skape engasjement rundt innovasjon og utvikling gjennom 

medvirkning i alle ledd. 

Prioritering: 

Lederutvikling, Medvirkning og utvikling 
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15.1.4 Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar 

Bevilgningsoversikt B - netto pr. ansvar 

  Beskrivelse 
Regnskap 

2020 

Budsjett 

2021 

Budsjett 

2022 

Budsjett 

2023 

Budsjett 

2024 

Budsjett 

2025 

6 000 
Administrasjon 

fellestjenester helsesenter 
      

 Netto 3 027 973 2 836 079 2 909 413 2 909 413 2 909 413 2 909 413 

6 012 Bygg: Helsesenter       

 Netto 73 055 0 0 0 0 0 

6 601 PU-boliger       

 Netto 17 129 992 14 541 895 10 133 247 10 133 247 10 133 247 10 133 247 

6 600 Drift åpen omsorg       

 Netto 12 689 153 9 989 997 12 365 127 12 365 127 12 365 127 12 365 127 

6 030 Drift kjøkken helsesenter       

 Netto 2 794 298 2 923 363 2 741 863 2 741 863 2 741 863 2 741 863 

6 300 Drift Båtsfjord sykestue       

 Netto 10 096 996 10 543 936 10 856 177 10 856 177 10 856 177 10 856 177 

6 310 
Demensavdeling 

Fjellheimen 
      

 Netto 5 636 327 6 001 212 6 254 051 6 254 051 6 254 051 6 254 051 

6 010 Kurative helsetjenester       

 Netto 11 125 243 12 027 501 13 085 216 13 085 216 13 085 216 13 085 216 

6 100 Rus og psykiatritjenesten       

 Netto 0 0 1 889 694 1 889 694 1 889 694 1 889 694 
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16 Teknisk 

16.1 Om virksomheten 

Teknisk etat blir en egen sektor som i utgangspunktet skal ivareta teknikk, næring, utvikling og 

miljø. Sektoren skal være en utviklende enhet som skal kunne bruke sin prosjektutviklings 

kompetanse på utvikling av Båtsfjord kommune, tettstedet Båtsfjord og som ett kontaktpunkt 

for næringslivet. Virksomheten skal også være samarbeidende med våre nabokommuner i de 

saker der det er naturlig å samarbeide. 

Med tanke på den store aktiviteten som har vært i kommunen og som vil fortsette i ett 3-5 år 

perspektiv er det viktig at vi er på når det gjelder tilrettelegging. Både for infrastruktur og de 

behov som næringslivet har framover. Det med å få på plass kompetanse i eget hus vil ha en 

positiv effekt for, der vi er i dag jar veldig konsulent drevet planverk, til ett planverk som er 

styrt fra kommunens behov er viktig. Dette betyr at behovene som kommunen, innbyggerne og 

næringslivet har ikke nødvendigvis blir ivaretatt på en god nok måte slik det har fungert hittil. 

Ett signal er bruken av dispensasjoner i forholdsvis nytt planverk, tilhørighet er viktig for ett 

godt planverk. 

Teknisk etat har ca 25 årsverk fordelt på en rekke ansvarsområder. Stort sett alle i etaten er 

ansatt i 100 % faste stillinger. Totalt er det en grei kjønnsfordelingen og gjennomsnitts alderen 

forholdsvis lav. 

Etaten ivaretar kommunens ansvar for veg, vann, kloakk, uteområder og parkering. Dette 

omfatter planlegging, prosjektering og bygge- og prosjektledelse av anlegg og vedlikehold og 

drift. D For kommunale bygninger har etaten ansvar for vedlikehold, og for kommunale boliger 

ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold. Etaten utfører selv en del av drift og vedlikehold 

og noe av anleggsvirksomheten, men store prosjekter konkekranseutsettes grunnet ressurs 

kapasitet og kompetanse. 

Etaten står også for arealplanlegging, planlegging av boligområder og næringsområder, 

behandling av reguleringssaker, byggesøknader, miljøsaker og eiendom skatt. 

Brann- og feiervesen driver forebyggende brannvernarbeid og har brannberedskap. Her har vi 

også inngått ett samarbeid med Berlevåg kommune, der kommer vi til å dele leder og 

opplæringsressurser. 

  

16.1.1 Status 

Etatens produksjon innen saksbehandling på plansiden er svært høy på nåværende tidspunkt og 

vil være også høy inn i planperioden. Den store aktiviteten i Båtsfjord har synliggjort mangelen 

på planverk og kompetanse i eget hus. Vi henger etter med utarbeidelsen av reguleringsplaner 

for stort sett hele Båtsfjord kommune. Arbeidet med arealdelen er startet og vil pågå de neste 

18 månedene. Det med god medvirkning fra næringsliv, lag/foreninger og innbyggere er en 

forutsetting for en vellykket plan. 

Det grønne skiftet vil også påvirke driften av bygningsmassen, investeringbesluting for 

samlokalisering vil gi oss ett løft i riktig retning. Vedtaket skal ta ned antall m2 i kommunen 

samtidig som vi skal kutte 90% av transporten mellom kommunens formålsbygg. 

Arbeidsmiljøet er bra, kompetanseutvikling og endringskompetanse er 2 viktige faktorer for en 

vellykket sektor. . Vi har gode tekniske hjelpemidler, effektive og moderne maskiner, noe som 

har positive følger for arbeidsmiljøet. 
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Det skal fortsatt arbeides med å utnytte data mer effektivt, spesielt innen feltene geografiske 

informasjonssystemer, internett og kommunens hjemmeside. 

Tilstanden for kommunens bygninger og veger er fortsatt dårlig, men er ikke blitt forverret i 

løpet av året. Utbedringer som følge av bruk av fond og lånopptak, har medført mindre 

belastning på vedlikeholdsbudsjettet. 

16.1.2 Målsetninger og satsningsområder 

Kompetanse i eget hus er en høyt prioritert målsetting innenfor virksomheten, dette viser også 

satsingen på kompetanse som er tilført sektoren. 1,5 stk høyskole stilling er tilført innenfor 

kommunalteknikk og plansiden. Dette vil være ett løft for virksomheten, både for 

kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring. 

Sektoren er kompleks med mange ansvarsområder, både vei, vedlikehold, beredskap, plan, VA 

og eiendom. I tillegg skal sektoren være ett naturlig kontaktpunkt for næring og ha ett 

hovedansvar for næringsutvikling. 

Gode innkjøpere og prosjektdrivere for både de prosjekter som omhandler alle deler av vår 

virksomhet. 

Virksomheten har ansvaret for utbygging av infrastruktur, her har man de siste årene hatt fokus 

på fornyelse av VA. kommunen skårer godt på fornyelse indikatorer og avgift, vi har derimot 

litt å gå på når temaet blir leveringssikkerhet. Hyppige og korte brudd har vært ett av 

kjennetegnene. Det med å få på plass en reservevannsløsning og ett høydebasseng som kan 

ivareta vannleveransen for 4 timer vil redusere brudd i leveransen til 0. 

16.1.3 Utfordringer 

Demografi utfordringen kommer med full fart mot oss, det med å være en attraktiv arbeidsgiver 

med gode stimuli for kompetanse fornyelse, godt utstyr og tilgangen til forsvarlige 

arbeidslokaler er noen av de elementene som skaper utfordringer for kommunen. Den 

ubenyttede ressursen som arbeids innvandrerne er, er ikke tilgjengelig for kommunens 

administrasjon. Dette vil framover skape store utfordringer da den etniske delen av 

befolkningen er også de som har høyst snitt alder. 

16.1.4 Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar 

Bevilgningsoversikt B - netto pr. ansvar 

  Beskrivelse 
Regnskap 

2020 

Budsjett 

2021 

Budsjett 

2022 

Budsjett 

2023 

Budsjett 

2024 

Budsjett 

2025 

8 000 Administrasjon teknisk       

 Netto 2 598 673 1 868 788 3 489 134 3 589 134 3 589 134 3 689 134 

8 001 Tomter       

 Netto -269 127 -250 000 -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 

8 100 Vedlikeholds-personell       

 Netto 3 310 737 3 908 120 4 024 844 4 024 844 4 024 844 4 024 844 

8 101 Drift - øfas       

 Netto 130 275 29 797 19 869 19 869 19 869 19 869 

8 102 Drift Basseng       

 Netto 625 169 589 448 675 975 675 975 675 975 675 975 
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  Beskrivelse 
Regnskap 

2020 

Budsjett 

2021 

Budsjett 

2022 

Budsjett 

2023 

Budsjett 

2024 

Budsjett 

2025 

8 111 Bygg: Bibliotekbygg       

 Netto 262 118 257 413 281 413 281 413 281 413 281 413 

8 112 
Bygg Nordskogen 

barnehage 
      

 Netto 121 627 147 450 173 450 173 450 173 450 173 450 

8 113 
Bygg Klausjorda 

barnehage 
      

 Netto 146 097 149 590 163 590 163 590 163 590 163 590 

8 114 Bygg: Skansen       

 Netto 421 530 393 290 506 790 506 790 506 790 506 790 

8 115 Bygg: Idrettshall       

 Netto 453 937 522 011 642 011 642 011 642 011 642 011 

8 116 Bygg PU-bolig       

 Netto 199 724 225 000 350 000 350 000 350 000 350 000 

8 117 Bygg Nordskogen skole       

 Netto 543 553 440 780 520 780 520 780 520 780 520 780 

8 118 Bygg Båtsfjord skole       

 Netto 1 088 283 1 077 850 1 157 850 1 157 850 1 157 850 1 157 850 

8 119 
Bygg Båtsfjord 

Helsesenter 
      

 Netto 1 276 691 1 331 564 1 880 154 1 880 154 1 880 154 1 880 154 

8 120 Bygg: Shell       

 Netto 73 683 88 819 137 219 137 219 137 219 137 219 

8 124 Bygg: Prestebolig       

 Netto -10 494 -45 833 -35 833 -35 833 -35 833 -35 833 

8 125 Bygg: Rådhuset       

 Netto 568 442 349 535 546 035 546 035 546 035 546 035 

8 127 Bygg: Andre bygg       

 Netto -2 288 0 0 0 0 0 

8 128 Bygg: Hestehall       

 Netto 59 158 61 710 63 710 63 710 63 710 63 710 

8 129 
Bygg: Hamningberg/ 

Syltefjord 
      

 Netto 139 997 90 400 90 400 90 400 90 400 90 400 

8 200 Vei og gatelys       

 Netto 1 609 523 1 049 521 1 199 296 1 199 296 1 199 296 1 199 296 

8 202 Vegen til Syltefjord       

 Netto 0 150 000 0 0 0 0 

8 204 Trafikksikkerhet       

 Netto 0 0 50 000 50 000 50 000 50 000 

8 205 Vegen til Ordo       

 Netto 0 150 000 0 0 0 0 
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  Beskrivelse 
Regnskap 

2020 

Budsjett 

2021 

Budsjett 

2022 

Budsjett 

2023 

Budsjett 

2024 

Budsjett 

2025 

8 207 Vegen til Adamsdalen       

 Netto 0 150 000 0 0 0 0 

8 410 Sivilt beredskap       

 Netto 162 874 169 582 171 121 171 121 171 121 171 121 

8 502 
Vann og avløp 

- investering 
      

 Netto 113 179 0 0 0 0 0 

8 520 Renovasjon       

 Netto 68 790 333 000 322 000 322 000 322 000 322 000 

8 600 
Utearealer, park og 

anlegg 
      

 Netto 208 123 981 100 265 100 265 100 265 100 265 100 

8 700 Drift bil- og maskinpark       

 Netto 983 367 738 521 738 521 738 521 738 521 738 521 

8 300 Renholdsteam       

 Netto 4 389 206 4 940 755 5 151 122 5 151 122 5 151 122 5 151 122 

8 500 Vann       

 Netto -4 766 923 -4 697 844 -4 281 819 -4 281 819 -4 281 819 -4 281 819 

8 510 Avløp       

 Netto -2 590 722 -2 790 669 -3 650 451 -3 650 451 -3 650 451 -3 650 451 

8 400 Brannvesen       

 Netto 2 938 023 1 968 519 2 807 183 2 807 183 2 807 183 2 807 183 

8 405 Feiing       

 Netto 10 665 -56 104 -334 977 -334 977 -334 977 -334 977 

16.1.5 Valgte tiltak 

Det bør prioriteres leveringssikkerhet for vann de neste årene med nødvendige arbeidsredskaper 

for de ansatte som fornyelse av lastebiler og en mulig samlokalisering av brann og Båtsfjord 

havn. 
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17 Finanser 

17.1 Om virksomheten 

17.1.1 Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar 

Bevilgningsoversikt B - netto pr. ansvar 

  Beskrivelse 
Regnskap 

2020 

Budsjett 

2021 

Budsjett 

2022 

Budsjett 

2023 

Budsjett 

2024 

Budsjett 

2025 

9 000 Frie inntekter       

 Netto 9 338 0 0 0 0 0 

9 200 Renter, avdrag og utbytte       

 Netto -260 725 -250 000 -120 000 -120 000 -120 000 -120 000 

 

Under finanser har vi for 2022 budsjettert med frie inntekter i hht. KS sin prognosemodell. I 

økonomiplanperioden har vi tatt med en realistisk økning i rammetilskudd og skatteinntekter. 

Renter på løpende lån er budsjettert med Kommunalbankens prognoser og for nye låneopptak 

i økonomiplanperioden er det budsjettert med 2,2 % rente. 

Avdrag på løpende lån er budsjettert i hht. de nedbetalingsplaner som foreligger og på nye lån 

er avdragene budsjettert i hht. avskrivningstid. 

Utbytte er budsjettert med kr. 5 millioner. 

Utbetaling fra Havbruksfondet er budsjettert med kr. 4,2 millioner. 

Det er budsjettert med overføring til investeringsregnskapet for Egenkapitaltilskudd til KLP 

med kr. 780.000,-. 

 

17.1.2 Valgte tiltak 

Kapittel : Finanser 

Tiltak 051: 9000 - Økning rammetilskudd/skatt ihht ny regjering 

Beskrivelse Økning ihht ny regjerings tillegg til statsbudsjett (forslag 

lagt fram 08.11.21). sm 

  

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: Frie 

inntekter (9000) 

    

1.180000.840.0         

Rammetilskudd 

 -384 000 0 0 0 

1.180001.840.0         

Inntektsutjevning 

 -84 000 0 0 0 

1.187000.800.0         

Skatt på inntekt 

og formue 

 -873 000 0 0 0 

Sum utgifter  0 0 0 0 

Sum inntekter  -1 341 000 0 0 0 
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Sum netto  -1 341 000 0 0 0 

SUM NETTO 

TILTAK 

 -1 341 000 0 0 0 

      

Tiltak 053: 9400 - Avsetning disp.fond 2022-2025 (foreløpig forslag fsk) 

Beskrivelse Avsetter netto mindreforbruk ihht. det foreløpige forslaget til formannskapet 

etter møtet 10.11.21. 

 

      

  2022 2023 2024 2025 

Sted Ansvar: Fond 

(9400) 

    

1.154000.880.0         

Avsetn. til 

disposisjonsfond 

 185 914 9 243 2 871 673 4 081 866 

Sum utgifter  185 914 9 243 2 871 673 4 081 866 

Sum inntekter  0 0 0 0 

Sum netto  185 914 9 243 2 871 673 4 081 866 

SUM NETTO 

TILTAK 

 185 914 9 243 2 871 673 4 081 866 

 


