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Forord
For første gang legger Tromsø kommune frem en handlings- og økonomiplan til politisk behandling.
Denne skal binde sammen kommunens handlings- og økonomiplan med prioriterte satsingsområder.
Den skal også, på en god måte, binde sammen ulike planer med vedtatte mål.
Arbeidet er gjort med større involvering fra tillitsvalgte, politikere og administrasjon enn tidligere.
Tromsø kommune vokser, både innenfor offentlig og privat sektor. Vekst og nye oppgaver stiller økte
krav og forventninger til kommunen som samfunnsutvikler. Samtidig gir prognosene utsikt til at de
totale midlene vi har til rådighet blir redusert de kommende årene. Innenfor en økonomi på 5,9
milliarder skal Tromsø kommune i 2019 fortsette å levere gode og forsvarlige tjenester til samfunnet.
Handlingsdelen av dokumentet inneholder tverrsektorielle satsings- og målområder. Satsingsområdene
er så langt som mulig forsøkt ivaretatt i økonomidelen. Likevel er det i noen tilfeller umulig å komme
utenom tiltak som strider mot satsingsområdene, fordi alternativene har vært vurdert som mer alvorlige
for tjenesteproduksjonen.
Handlings- og økonomiplanen er derfor en spisset prioritering. Vi foreslår at nye helseinstitusjoner,
forebyggende arbeid og vedlikehold av kommunens realkapital, som infrastruktur og bygg, blir prioritert
Budsjettforslaget er tilpasset de økonomiske forutsetningene som gjelder for Tromsø kommune i den
omstillingsprosessen kommunen er i. Det betyr blant annet at forslaget innebærer en forskyving av
handlingsregelen om å avsette 2,5 % i netto driftsresultat. Administrasjonssjefen foreslår et budsjett for
2019 med et netto driftsresultat på 1,75 %. Målet om 2,5 % står likevel fast over tid.
Også investeringsbudsjettet har gjennomgått en revisjon. Dette for å gjøre tydeligere prioriteringer
innenfor det som oppfattes som et realistisk handlingsrom. Det er også lagt opp til budsjettering på
rammenivå for å ha bedre kontroll på kostnadsrammen før prosjekter vedtas gjennomført.
Kommunen er i alle innbyggeres liv 24 timer i døgnet, hver dag gjennom året. Det pågår et stort
utviklings- og forbedringsarbeid i kommunen for å møte endrede forutsetninger og forventninger.
Ved å forbedre og forenkle driften, møter Tromsø kommune fremtidens utfordringer. Økt satsing på
innovative og fremtidsrettede løsninger vil frigjøre ressurser til nye oppgaver og behov. Samtidig
forventes det at dagens tjenestetilbud og –nivå skal opprettholdes. Dette er et krevende arbeid, som
best løses med god involvering også fra våre innbyggere. Derfor skal vi legge til rette for medvirkning og
dialog for å finne gode og hensiktsmessige løsninger.
Det å etablere en kultur for kontinuerlig forbedring, tar tid. Det vil derfor også ta tid før vi kan se
forventet resultat på driften. Man må derfor se igangsatt forbedringsprogram utover vedtatt
prosjektperiode.
En rekke digitaliseringsprosjekter er satt i gang med mål om å gi bedre kvalitet i tjenestene og sikre mer
kostnadseffektiv drift. Innføring av ny teknologi er et utviklings- og innovasjonsarbeid som følger
naturlig av arbeidet med å utvikle organisasjonen.
Organisasjonsutvikling og satsing på lederutvikling er derfor viktige satsingsområder for å etablere en
enhetlig styring av kommunens ulike virksomheter. Tromsø kommune skal satse på ledere som inviterer
til medarbeiderskap og som er profesjonelle i sin opptreden gjennom også å bruke kommunens verdier
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aktivt i sitt lederskap. Lederkompetanse er et viktig for å øke nærværet på jobb og bidra til at
sykefraværet reduseres i perioden.
Selv om Tromsø kommune har meget lav arbeidsledighet, er det nødvendig å styrke kommunens
næringsarbeid. Kommunens rolle som en viktig samfunnsaktør skal gjenkjennes i vår næringspolitikk.
Tromsø kommune skal ha en sterk miljøbevissthet. I 2018 lanserte ordføreren «Tromsø som plastfri
by». Videre er arbeidet med Tenk Tromsø viktig for å sikre en bærekraftig byutvikling. En byvekstavtale
vil gjøre det enklere å velge bærekraftig transport, og er viktig for å sikre gode løsninger på veinettet og
annen infrastruktur. Handlings- og økonomiplanen bygger videre på denne satsingen.

Tromsø 29. juni 2018

Britt Elin Steinveg
administrasjonssjef
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Innledning
Tromsø kommune har startet en prosess med å forbedre plan- og styringssystemet. I dette ligger også et
ønske om å videreutvikle økonomiplanen. Endringene vil skje gradvis og denne første utgaven er ett steg
på veien. De handlingsorienterte perspektivene skal gjøres tydeligere gjennom å styrke
sammenhengene til langsiktig planarbeid og målsettinger som er vedtatt der. Navnet på dokumentet ble
endret til handlings- og økonomiplan i formannskapssak 434/2017.
Langsiktige
utviklingstrekk og
målsettinger skal vies mer
oppmerksomhet, og de
tverrsektorielle
sammenhengene skal
synliggjøres bedre.
Kommunen vil være
tydeligere på de
langsiktige
konsekvensene av vedtak
som gjøres med bakgrunn
i økonomiplanens
fireårshorisont.
Investeringsbehov og
driftsutgifter må tilpasses
forventet vekst og
langsiktige utviklingsmål,
men de må samtidig
avveies i forhold til
rammene rundt en sunn
kommuneøkonomi.
Handlings- og
økonomiplanen (HØP)
skal utvikles til å bli et
bedre verktøy for å gjøre
dette. Samtidig skal de
erfaringene kommunen
gjør gjennom
evaluerende arbeid og i
rapportering til
kommunestyret, brukes
mer aktivt som
kunnskapsgrunnlag til
videre arbeid i
fireårsperioden.
Sammenhengene kan vises som i figuren under.
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Plansystemet med kobling til økonomiplan og resultatvurderinger
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Dokumentets oppbygging
Handlings- og økonomiplanen er inndelt i følgende kapitler:
1. Innledning og innstilling til vedtak
2. Mål, satsningsområder og rammebetingelser
3. Kommunens tjenesteområder
Kapittel 1 Innledning og innstilling til vedtak
I dette kapitlet redegjør administrasjonssjefen for overgangen til handlings- og økonomiplan, samt
dokumentets oppbygging. Videre presenteres administrasjonssjefens forslag til budsjettvedtak og
oversikt over forslag til drifts- og investeringsbudsjett i planperioden.
Kapittel 2 Mål, satsningsområder og rammebetingelser
I dette kapitlet presenteres de sentrale rammebetingelse kommunen forventes å ha de neste årene,
statlige føringer og kommunestyrets tidligere prioriteringer. Kommunestyrets føringer fremkommer
både i form av kommuneplanvedtak, satsningsområder fra forrige økonomiplan og gjennom
økonomiske handlingsregler.
Kapittel 3 Kommunens tjenesteområder
I dette kapitlet utdypes budsjettforslaget for de enkelte avdelingene med tilhørende fordeling på
seksjoner. Administrasjonssjefens forslag til prioritering er synliggjort i tabeller med tilhørende
tiltakstekst. Forslag til investeringstiltak er løftet frem i hoveddokumentet under de respektive
avdelingene.
Budsjettets oppbygning
Driftsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 1A/1B. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til
budsjettskjema 2A/2B. Budsjettskjema 1B er fordelt etter ansvarsrammer som ble gjort gjeldende i
kommunestyresak 139/14. Årsbudsjettet og økonomiplanen vedtas årlig på 25 rammeområder.
Årsbudsjettet utgjør første år i økonomiplanperioden.
Rammeområdene defineres som «Ansvarsrammer». En ansvarsramme er summen av et antall
ansvar/enheter hvor kommunale oppgaver og ressursinnsats knyttes til konkrete brukergrupper.
Ansvarsrammene fokuserer altså på hvilke typer behov de underlagte ansvarene/enhetene skal dekke,
og hvilke typer kommunale tjenester ansvarene primært er rettet inn mot.
Begreper og definisjoner
Brutto driftsresultat
Med brutto driftsresultat menes de totale driftsinntektene fratrukket utgiftene som er knyttet til den
årlige driften av kommunen (inkludert avskrivninger). Et godt brutto driftsresultat kan benyttes til å
svare for høye rente- og avdragsutgifter som følge av høy lånegjeld, til egenkapital i investeringer, til å
håndtere uforutsette utgifter og svikt i inntektene eller til inndekning av tidligere års underskudd.
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Netto driftsresultat
Netto driftsresultat viser hva som er igjen etter at alle årets løpende utgifter er trukket fra alle årets
løpende inntekter. Resultateffekten av avskrivningene er her eliminert. Tallet viser hvor mye som kan
benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, og er et utrykk for kommunenes
økonomiske handlefrihet.
Netto driftsresultat er det mest brukte resultatbegrepet i kommunesektoren. Et positivt netto
driftsresultat er en forutsetning for å kunne egenfinansiere investeringer (redusere nye låneopptak) og
bygge opp disposisjonsfond (etablere buffere). En svakhet ved netto driftsresultat er at det ikke gir et
tilstrekkelig godt bilde av den mer langsiktige utviklingen i en kommunens økonomi. Et lavt
vedlikeholdsnivå vil for eksempel påvirke driftsresultatet positivt. En annen innvending er at avdrag og
ikke avskrivninger inngår i resultatbegrepet, slik at kapitalslitet ikke blir tatt tilstrekkelig hensyn til. Dette
er et argument for at kommunene bør ha et netto driftsresultat som tilsvarer minst 1,75 prosent av
driftsinntektene.
Regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk
Regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk er bunnlinjen i kommuneregnskapet og består i tillegg til
differansen mellom årets løpende inntekter og utgifter (netto driftsresultat) av avsetninger til seinere
bruk (fond), bruk av tidligere oppsparte midler (fond) og overføring til investering.
Kommunestyret må ved behandlingen av årsregnskapet vedta hvordan et mindreforbruk skal disponeres
eller hvordan et merforbruk skal dekkes inn.
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Forslag til budsjettvedtak
1. Skattøret for 2019 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
2. Utskriving av eiendomsskatt for 2019.
Det utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i Tromsø kommune.
Eiendomsskatten for 2019 skrives ut med skattesats 4,0 promille for boligeiendommer og 7,0 promille
for alle andre typer eiendommer.
Bunnfradrag for godkjente boenheter settes til 200 000 kroner,-.
Etter eigedomsskattelova § 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private
barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av
stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på
kommersielt grunnlag, herunder idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak
for eiendomsskatt.
Eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forfaller til betaling i to terminer per år.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2019.
Kommunale betalingssatser, avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 1 og 2
Driftsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B
Administrasjonssjefen gis fullmakt til å fordele driftsbudsjettet til enheter og tjenester, innenfor
bevilgninger gitt i pkt. 5.
Administrasjonssjefen gis fullmakt, innenfor bevilgninger gitt i pkt. 5, til å fordele fellesposter ut
på ansvarsrammene. Dette gjelder lønnsjusteringer, pensjon og arbeidsgiveravgift, samt
reguleringer av teknisk art. Fullmakten gjelder også midler avsatt til digitaliseringsfond.
Tromsø Havn kommunale foretak får kompensasjon for utgifter som følge av økt
arbeidsgiveravgift fra 5,1 prosent til 7,9 prosent.
Aurora Kino IKS sin husleie for 2019 settes til 5 160 000 kroner.
Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 2B.
Lånerammen for ordinære investeringer settes til 401,7 millioner kroner i 2019. Låneopptak for
ordinære investeringer for perioden 2020 – 2022 settes til henholdsvis 541,0 millioner kroner,
410,3 millioner kroner og 467,8 millioner kroner.
Til finansiering av nybygg / anskaffelser søkes opptatt lån i år 2019 på til sammen 849,7 millioner
kroner. Lån fordeler seg slik:

Lån til ordinære investeringer:
Lån til VA-sektoren:
Startlån, Husbanken:

401,7 millioner kroner
198,0 millioner kroner
250,0 millioner kroner

13. Tromsø kommunes trekkrettighet (kassekreditt) for 2019 settes til 150 millioner kroner i
Sparebank 1 Nord-Norge.
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Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett
Beløp i 1000

Frie disponible inntekter
Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter
Finansinntekter/-utgifter
Gevinst finansielle instrumenter
Renteinntekter og utbytte
Avdrag på lån
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter
Finansinntekter/-utgifter
Avsetninger og bruk av avsetninger
Til ubundne avsetninger
Bruk av tidl. års regn.messige
mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Netto avsetninger
Overført til investering
Overført til investering
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Merforbruk/mindreforbruk

Regnskap Oppr. bud
2017
2018

2019

2020

2021

Økonomiplan
2022

-2 166 478 -2 178 884
-1 645 516 -1 732 234
-214 647
-215 500
-11 940
-152 156
-4 038 582 -4 278 774

-2 312 000
-1 784 000
-217 500
-131 387
-4 444 887

-2 364 000
-1 883 000
-219 500
-107 427
-4 573 927

-2 415 000
-1 985 000
-221 500
-92 585
-4 714 085

-2 467 000
-2 080 000
-223 500
-80 585
-4 851 085

-676
-53 514
246 869
158 341
351 020

0
-20 700
281 500
145 313
406 113

0
-28 800
338 000
179 000
488 200

0
-39 400
382 000
205 500
548 100

0
-45 100
406 000
237 400
598 300

0
-50 800
428 000
278 500
655 700

179 937

90 735

117 191

39 355

37 554

26 134

-102 646

0

0

0

0

0

-14 149
63 142

-24 404
66 331

0
117 191

0
39 355

0
37 554

0
26 134

763
0
-3 623 656 -3 806 330
3 604 707 3 806 330
-18 949
0

0
-3 839 496
3 839 496
0

0
-3 986 472
3 986 472
0

0
-4 078 231
4 078 231
0

0
-4 169 251
4 169 251
0
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Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjett
Beløp i 1000

1002 - Politisk og administrativ støttefunksjon
1101 - Administrative tjenester
1102 - Bygg
1104 - Diverse fellesutgifter
1105 - Renter og avdrag
1106 - Interne finanstransaksjoner
1107 - Folkevalgte
1201 - Skole
1202 - Barnehage
1203 - Forebyggende helse
1204 - Barnevern
1301 - Flyktningetjenester
1302 - Sosialtjenesten
1303 - Pleie og omsorg
1304 - Boligtiltak
1305 - Kommunehelse
1401 - Kultur
1402 - Idrettstilbud
1403 - Kirke og trossamfunn
1404 - Næring
1501 - Byutvikling
1502 - Bydrift
1503 - Brann og redning
1504 - Vann og avløp
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A)

Regnskap
2017
46 304
152 139
236 510
-94 269
0
-35 037
25 412
747 301
636 280
46 441
132 443
-43 160
120 763
1 118 698
-23 377
189 002
116 786
16 765
30 385
13 263
41 977
79 301
50 602
0
3 604 707

Oppr. bud
2018
2019
2020
45 296
65 700
60 314
170 116 181 445
181 792
247 740 255 523
272 264
121 119
71 815
160 419
1 350
0
0
-98 422 -133 177 -141 618
24 989
24 296
24 534
746 202 743 504
743 760
649 657 676 373
700 983
47 661
52 378
52 462
136 551 132 791
134 069
98 936
88 458
76 252
127 700 139 103
139 489
1 028 774 947 138
987 227
-14 387
-13 218
-14 622
129 045 262 691
262 931
121 628 106 793
107 193
10 937
13 977
14 617
32 248
31 937
32 847
13 859
11 531
11 585
42 788
52 046
47 668
80 664
81 205
85 078
41 879
47 188
47 227
0
0
0
3 806 330 3 839 496 3 986 472
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2021
63 301
182 644
285 611
247 219
0
-146 357
24 744
746 414
707 230
52 578
135 418
65 052
138 391
979 157
-16 313
263 044
107 649
14 374
33 757
11 638
47 133
88 232
47 314
0
4 078 231

Økonomiplan
2022
60 688
183 496
295 516
329 199
0
-153 557
24 968
748 419
706 428
52 695
136 849
54 052
138 793
993 036
-17 487
263 729
108 219
14 131
34 667
11 691
46 924
89 395
47 402
0
4 169 251
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Budsjettskjema 2A – Investering
Beløp i 1000
Regnskap
2017

Oppr. bud
2018

1 580 787
190 883
11 870
116 530
77 922
9 765

1 782 473
250 000
12 000
70 000
0
0

1 987 757

2 114 473

1 207 547

-1 419 231 -1 364 048
-33 248
-12 000
-53 786
0
-224 516
-264 005
-130 074
-474 420
-615
0

-849 733
-12 000
0
-119 484
-226 330
0

2019

Økonomiplan
2020
2021

2022

2019 -2022

778 978
250 000
12 000
82 000
0
0

975 810
250 000
12 000
85 000
0
0

3 749 805
1 000 000
48 000
320 000
0
0

1 464 470

1 122 978

1 322 810

5 117 805

-994 003
-12 000
0
-169 932
-288 535
0

-869 344
-12 000
0
-99 634
-142 000
0

-901 810 -3 614 891
-12 000
-48 000
0
0
-144 000
-533 049
-265 000
-921 865
0
0

Finansieringsbehov

Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov

870 547 1 124 470
250 000
250 000
12 000
12 000
75 000
78 000
0
0
0
0

Ekstern finansiering

Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering

-1 861 469

-2 114 473 -1 207 547

-1 464 470 -1 122 978 -1 322 810

-5 117 805

Intern finansiering

Overført fra driftsbudsjettet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum intern finansiering
Udekket/udisponert

-763
0
-120 442

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-121 205

0

0

0

0

0

0

5 082

0

0

0

0

0

0
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Budsjettskjema 2B - Investeringer per prosjekt
2019

2020

2021

25 000
4 000
4 500
33 500

25 000
0
4 500
29 500

25 000
0
4 500
29 500

25 000
0
4 500
29 500

100 000
4 000
18 000
122 000

Avdeling for oppvekst og utdanning
2025-Brensholmen skole - restaurering
2035-Normalhall Storelva skole
2044-Ungdomskole Storelva
2048-Nybygg Tromsdalen skole
2049-Ombygging Gyllenborg skole
2050-Skolebygg, mindre tilpasninger
2335-Tilpasning barnehage Vikran
2340-Barnehagebygg
Sum

20 429
69 808
50 000
0
4 000
3 000
7 500
37 500
192 237

0
0
215 000
0
0
3 000
0
37 500
255 500

0
0
145 000
19 000
0
3 000
0
37 500
204 500

0
0
10 000
50 000
0
3 000
0
52 500
115 500

20 429
69 808
420 000
69 000
4 000
12 000
7 500
165 000
767 737

Avdeling for helse og omsorg
300140-Ny legevakt
3002-Kroken bo- og velferdssenter
3155-Helse og omsorgsbygg
3160-Fergeveien bofellesskap
3175-Omsorgsboliger rus
3176-Omsorgsboliger psykiatri
4040-Kjøp av boliger sosiale formål
4042-Bofellesskap utviklingshemmede
Sum

0
0
0
60 000
38 000
38 000
50 000
5 000
191 000

60 000
40 000
40 000
0
38 000
38 000
50 000
35 000
301 000

20 000
60 000
40 000
0
0
0
50 000
0
170 000

0
400 000
40 000
0
0
0
50 000
0
490 000

80 000
500 000
120 000
60 000
76 000
76 000
200 000
40 000
1 152 000

3 600
0
14 000
17 600

3 600
0
1 860
5 460

3 600
9 168
0
12 768

3 600
0
0
3 600

14 400
9 168
15 860
39 428

4404-ENØK - kort og langsiktige tiltak
4418-Strakstiltak bygg
5451-Prostneset park, havneterminal
5480-Nærmiljøtiltak
6001-Tromsøpakke III
6032-Utbyggingsavtaler, bidrag infrastruktur
6035-Kjøp av tomtearealer
6041-Geo-datautstyr Byutvikling
6137-Gen. grunnerverv/innløsing
6141-Utvikling av kommunale eiendommer
6189-Ivaretakelse brannkrav
6194-Kjøp av feiebiler
6731-Trafikksikkerhet, aksjon skoleveg
6973-Renovering skolegårder
6994-Tilrettelegging taxihioldeplasser sentrum
7000-Byvekstavtale, egenandel
7510-Veger og fortau
7530-Landfester flytekaier, distriktskaier
9299-Finansiering vann
9399-Finansiering avløp
6150-Anskaffelser transportmidler
Sum

5 460
2 370
8 000
15 000
70 000
2 180
20 000
800
3 190
9 420
3 090
1 200
5 000
12 000
0
20 000
40 000
2 500
93 100
104 900
18 000
436 210

5 460
2 370
37 000
15 000
131 300
2 180
20 000
800
3 190
9 420
3 090
1 200
5 000
12 000
1 500
20 000
40 000
2 500
90 000
113 000
18 000
533 010

5 460
2 370
0
10 000
0
2 180
20 000
0
3 190
9 420
3 090
0
5 000
12 000
0
20 000
40 000
2 500
107 000
102 000
18 000
362 210

5 460
2 370
0
10 000
0
2 180
20 000
0
3 190
9 420
3 090
0
5 000
12 000
0
20 000
40 000
2 500
99 000
85 000
18 000
337 210

21 840
9 480
45 000
50 000
201 300
8 720
80 000
1 600
12 760
37 680
12 360
2 400
20 000
48 000
1 500
80 000
160 000
10 000
389 100
404 900
72 000
1 668 640

Sum investeringer

870 547

1 124 470

778 978

975 810

3 749 805

Administrasjonssjefens støttefunksjon
1962-IKT - fordelingspost
1971-Nytt arkivsystem
307406-Pasientvarsling Mortensnes sykehjem
Sum

Avdeling for kultur og idrett
5051-Bygg kultur og idrett
505107-Verdensteatret
505108-Rådstua
Sum
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Budsjettskjema 3 – Oversikt Drift
Beløp i 1000
Regnskap
2017

Oppr. bud
2018

2019

-208 650 -217 959
-563 222 -428 141
-761 676 -481 134
-1 645 516 -1 732 234
-231 356 -199 724
-41 839
-635
-2 166 478 -2 178 884
-214 647 -215 500
-25
0

-215 161
-574 598
-632 468
-1 784 000
-177 955
-699
-2 312 000
-217 500
0

Økonomiplan
2020

2021

2022

-217 558
-590 726
-632 368
-1 883 000
-153 995
-699
-2 364 000
-219 500
0

-219 954
-602 052
-632 368
-1 985 000
-139 153
-699
-2 415 000
-221 500
0

-222 351
-610 839
-632 368
-2 080 000
-127 153
-699
-2 467 000
-223 500
0

Driftsinntekter

Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter

-5 833 410

-5 454 211

-5 914 380

-6 061 845

-6 215 726

-6 363 909

2 833 411
530 502
1 006 140
809 627
402 952
310 148
-164 701

2 651 913
555 663
829 847
638 025
421 278
362 132
-106 868

2 788 923
528 786
841 106
822 186
480 560
438 400
-126 229

2 892 628
536 716
866 063
816 641
514 120
505 896
-128 036

2 952 451
543 636
887 269
811 096
537 505
534 596
-129 843

3 022 610
546 636
911 424
815 551
543 248
562 359
-131 650

5 728 080

5 351 991

5 773 732

6 004 028

6 136 710

6 270 177

-105 330

-102 220

-140 649

-57 817

-79 016

-93 732

-57 855
-679
-153

-24 411
0
-100

-32 511
0
-100

-43 111
0
-100

-48 811
0
-100

-54 511
0
-100

-58 688

-24 511

-32 611

-43 211

-48 911

-54 611

159 161
0
246 869
888

150 066
0
281 500
1 000

168 966
0
338 000
1 000

198 066
0
382 000
1 000

231 466
0
406 000
1 000

269 066
0
428 000
1 000

Sum finansutgifter

406 918

432 566

507 966

581 066

638 466

698 066

Resultat eksterne finanstransaksjoner

348 230

408 055

475 355

537 855

589 555

643 455

Driftsutgifter

Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i
kommunens
tjenesteproduksjon
Kjøp
av tjenester
som erstatter kommunal
tjenesteproduksjon
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Finansinntekter

Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter
(omløpsmidler)
Mottatte
avdrag på utlån
Sum finansinntekter
Finansutgifter

Renteutgifter og låneomkostninger
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Utlån

Motpost avskrivninger

Motpost avskrivninger

-310 148

-360 816

-438 400

-505 896

-534 596

-562 359

Sum avskrivninger

-310 148

-360 816

-438 400

-505 896

-534 596

-562 359

Netto driftsresultat

-67 248

-54 981

-103 693

-25 858

-24 056

-12 636

-102 646
-14 149
-48 266

0
-24 404
-14 049

0
0
-16 197

0
0
-16 197

0
0
-16 197

0
0
-16 197

-165 061

-38 453

-16 197

-16 197

-16 197

-16 197

763
0
179 937
32 660

0
0
90 735
2 700

0
0
117 191
2 700

0
0
39 355
2 700

0
0
37 554
2 700

0
0
26 134
2 700

213 360
-18 949

93 435
0

119 891
0

42 055
0

40 254
0

28 833
0

Bruk av avsetninger

Bruk av tidligere års regnskapsmessige
mindreforbruk
Bruk
av disposisjonsfond
Bruk av bundne driftsfond
Sum bruk av avsetninger
Avsetninger

Overført til investering
Avsatt til dekning av tidligere års
regnskapsmessige
merforbruk
Avsatt
til disposisjonsfond
Avsatt til bundne driftsfond
Sum avsetninger
Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-)
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Budsjettskjema 4 – Oversikt Investering
Beløp i 1000
Regnskap
2017

Oppr. bud
2018

2019

-33 248
-615
-66 013
-224 516
0
-53 786
0

-12 000
0
-404 420
-264 005
0
0
0

-12 000
0
-151 330
-119 484
0
0
0

-378 177

-680 425

15 891
3 613

Økonomiplan
2020

2021

2022

-12 000
0
-210 535
-169 932
0
0
0

-12 000
0
-60 000
-99 634
0
0
0

-12 000
0
-180 000
-144 000
0
0
0

-282 814

-392 467

-171 634

-336 000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1 314 646

1 782 473

870 547

1 124 470

778 978

975 810

0

0

0

0

0

0

227 592
19 045
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1 580 787

1 782 473

870 547

1 124 470

778 978

975 810

116 530
190 883
11 870
77 922
0
9 765

70 000
250 000
12 000
0
0
0

75 000
250 000
12 000
0
0
0

78 000
250 000
12 000
0
0
0

82 000
250 000
12 000
0
0
0

85 000
250 000
12 000
0
0
0

406 970

332 000

337 000

340 000

344 000

347 000

1 609 580

1 434 048

924 733

1 072 003

951 344

986 810

-1 419 231 -1 364 048
0
0
-64 061
-70 000
-763
0
0
0
-54 100
0
-903
0
0
0
-65 439
0

-849 733
0
-75 000
0
0
0
0
0
0

-994 003
0
-78 000
0
0
0
0
0
0

-869 344
0
-82 000
0
0
0
0
0
0

-901 810
0
-85 000
0
0
0
0
0
0

Investeringsinntekter

Salg av driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Kompensasjon for merverdiavgift
Statlige overføringer
Andre overføringer
Renteinntekter og utbytte
Sum inntekter
Investeringsutgifter

Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i
kommunens tjenesteproduksjon
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal
tjenesteproduksjon
Overføringer
Renteutgifter og omkostninger
Fordelte utgifter
Sum utgifter
Finanstransaksjoner

Avdrag på lån
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Dekning av tidligere års udekket
Avsatt til ubundne investeringsfond
Avsatt til bundne investeringsfond
Sum finanstransaksjoner
Finansieringsbehov
Finansiering

Bruk av lån
Salg av aksjer og andeler
Mottatte avdrag på utlån
Overført fra driftsbudsjettet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne driftsfond
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne investeringsfond
Sum finansiering
Udekket/udisponert

-1 604 498

-1 434 048

-924 733

-1 072 003

-951 344

-986 810

5 082

0

0

0

0

0
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Mål, satsningsområder og rammebetingelser
Utfordringer og muligheter
Som nevnt innledningsvis vil kommunen styrke sammenhengene mellom økonomiplanen, langsiktig
planarbeid og de målsettinger som er vedtatt der, samt kommunens systematiske
evaluerende/sammenlignende arbeid. I dette kapitlet vises noen sentrale momenter fra dette. Kapitlet
viser også noen av drivkreftene for vekst og framskrivning av befolkningen etter aldersgrupper.
Føringer fra overordnet planlegging og evalueringsarbeid
Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026
Kommunestyret vedtok i august 2015 den nye langsiktige kommuneplanen med tidshorisont frem til
2026. Kommuneplanen har følgende hovedmål:
•
•
•
•

Skape grunnlag for en offensiv næringsutvikling og vekst i kommunen.
Kommunens sterke vekst skal møtes på mest mulig bærekraftig og miljøvennlig måte, med en
infrastruktur som er robust mot de forventede klimaendringene.
Tromsø kommune vil videreutvikle helse- og omsorgssektoren med sikte på god kvalitet og
framtidsrettet struktur.
Tromsø kommune skal være en god kommune å vokse opp i for alle barn og unge.

De langsiktige føringene i kommuneplanens samfunnsdel ble gjort handlingsorienterte for bedre å
kunne møte fireårsperspektivet i økonomiplanen. Videre i denne planen vil delmål og strategier fra
kommuneplanen bli synliggjort. Det omtales også i kapittel 3.
Planstrategi 2016-2019
Tromsø kommunestyre vedtok tidlig i valgperioden planstrategien for fireårsperioden. Her ble
kommunens planbehov vurdert, og det ble vedtatt en arbeidsplan for fireårsperioden.
Planer er til for å tydeliggjøre viktige veivalg. I handlings- og økonomiplanen er koblingen til vedtatte
planer fremhevet i tekst fra avdelingene. Det er viktig å synliggjøre om ressurssituasjonen gjør det
mulig/ikke mulig å følge ønskede tiltak fra planene og der motstridende hensyn må avveies. Det er en
viktig oppgave i handlings- og økonomiplanarbeidet.
ASSS-samarbeidet
ASSS står for aggregerte styringsdata for samarbeidende storkommuner. Målet med arbeidet er
utvikling og analyse av styringsdata for økonomi og tjenesteproduksjon på aggregert nivå, for de ti
største kommunene i landet. Aktivitetene og rapportene fra arbeidet skal presentere situasjonen i de
samarbeidende kommunenes tjenesteproduksjon og gi grunnlag for sammenligning og styring med sikte
på effektiv tjenesteproduksjon med god kvalitet, og for egen kompetanseutvikling.
Kommunestyret vedtok i desember 2016, i sak om ASSS-rapporter for rapporteringsåret 2015, flere
forpliktende økonomiske handlingsregler og overordnede mål for kommunen. Formålet var å styrke
kommunens økonomistyring og sikre et økonomisk handlingsrom. Målene var både sektorovergripende
og sektorspesifikke.
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De økonomiske handlingsregler slår fast at:
•
•
•
•

Det skal budsjetteres med et netto driftsresultat på minst 2,5 prosent av brutto driftsinntekter
f.o.m. budsjettåret 2019. For 2018 skal det budsjetters med minimum to prosent netto
driftsresultat.
Disposisjonsfond skal utgjøre minst seks prosent av brutto driftsinntekter i løpet av 2020.
Disposisjonsfond skal trappes opp slik at det utgjør minimum tre prosent av brutto
driftsinntekter i 2018 og 4,5 prosent i 2019.
Det settes ikke et konkret mål for netto lånegjeld, men administrasjonssjefen anbefaler at
gjeldsgraden per innbygger reduseres på sikt.
Formannskapet vedtok i sak 122/2018 at det skal utarbeides et investeringsreglement.

I tillegg vedtok kommunestyret også overordnede måltall for sykefraværet. Siden det er store
variasjoner i sykefravær, ble det foreslått et differensiert sykefraværsmål, hvor de ulike enhetene
definerer realistiske mål for egen enhet. Målsetningen er at 50 prosent av enhetene skal ha innfridd sin
egendefinerte målsetning i 2019.
For å innfri overordnede målsetninger og sikre god kvalitet i tjenestene, ble følgende sektorspesifikke
indikatorer og mål vedtatt:
•
•
•
•
•

Grunnskole: Målsetningen er at andel elever med spesialundervisning gradvis skal reduseres til
under 6,5 prosent i 2020.
Barnevern: Målsetningen er at andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av
barnevernet skal gradvis økes til høyere enn elleve prosent i 2020.
Helse og omsorg: Målsetning om at andel brukere med vedtak om velferdsteknologi skal økes til
ti prosent innen 2020. I 2019 skal andelen være minimum åtte prosent.
Helse og omsorg: Målsetning om at andelen ansatte i Helse og omsorg med fagutdanning skal
være over 75 prosent i 2020.
Eiendomsforvaltning: Målsetning om å øke bruk av ressurser på vedlikehold av bygg, hvor det i
2020 skal brukes minst 150 kroner per kvadratmeter formålsbygg.

Kommunestyret har senere lagt til et ekstra mål som omhandler kommunens boligsosiale arbeid.
Ambisjonen er at kommunen skal nærme seg landsgjennomsnittet i storbysamarbeidet for antall
kommunale boliger. Målsetningen er at Tromsø kommune skal disponere 20 kommunale boliger per
1000 innbygger i 2019.
Årsmelding
I henhold til kommunelovens §48 skal årsberetningen gi opplysninger om forhold som er viktig for å
bedømme kommunens økonomiske stilling og resultater av virksomheten. I HØP er det forutsatt at
erfaringer som fremkommer i årsmelding 2017 også blir brukt til å vurdere veivalg i kommende
fireårsperiode.
Næringsøkonomiske drivere
En hoveddrivkraft bak veksten i kommunen er den næringsøkonomiske utviklingen. Det vil si både
økningen i antall nye arbeidsplasser og verdiskapingen. Økt sysselsetting gir grunnlag for
befolkningsvekst. I Tromsø kommune er under 20 prosent av verdiskapingen i private eksportbedrifter,
noe som er lavt i forhold til andre norske byer. Samtidig har kommunen gode forutsetninger både pga.
beliggenhet, kompetanse og tilgang på ulike ressurser for å øke verdiskapingen og sysselsettingen
framover. De statlige institusjonene står for omkring 30 prosent av verdiskapingen i Tromsø og har hatt
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en høy vekst over lang tid. Det mest avgjørende for hvor kraftig veksten i næringslivet vil bli framover, er
trolig det som kommer til å skje når det gjelder eksportorientert næringsliv. Forutsetningene er gode,
men det trenges næringsaktører som leder an i utviklingen. Tromsø har en jevn økning i antall
sysselsatte.

For enkelte kan alternativet til flytting til Tromsø være pendling. Diagrammet viser at det er flere som
pendler inn enn ut av kommunen, og at det har vært en økning fra 2014.
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Arbeidsledigheten i Tromsø ligger langt under landsgjennomsnittet, jf. tabellen som viser ledighetstall
fra 2010-2017 (vist for november hvert år).
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Fremtidig befolkningsutvikling
I kommunens befolkningsfremskrivning fra 2017[ii] er det i perioden 2018-2022 forventet en
gjennomsnittlig årlig vekst på vel 1,2 prosent. Statistisk sentralbyrå forventet i siste prognose fra 2016
(middelalternativet) en årlig vekst på i snitt 0,7 prosent i samme periode. Statistisk sentralbyrå sitt
foreløpige resultat fra 1.1.2017 til 1.1.2018 gir en vekst på 1,4 prosent.

I perioden 2018-2022 er det forventet følgende prosentvis endring i de ulike aldersgruppene:
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Befolkningsveksten og endringer i befolkningssammensetningen har betydning for kommunens utgifter.
Store deler av økningen har sammenheng med at det blir flere eldre og at det forventes flere barn i
førskolealder. Økningen i ungdomsskolealderen krever i mindre grad investeringer siden det er god
kapasitet ved de fleste ungdomsskolene.

Befolkningen i distriktene
Antall personer som var bosatt i distriktene var per 1.1.2017 på 6068 personer. Inndelingen av
distriktene har i denne sammenhengen tatt utgangspunkt i skillet mellom skolekretser i byområdet
versus distrikt. Distriktenes andel av kommunens befolkning har gått ned fra 10,2 prosent i 2001 til 8,1
prosent i 2017. Aldersprofilen er preget av en langt høyere andel eldre, og er slikt sett mer lik
aldersfordelingen i våre nabokommuner. I kartet illustreres det hvordan andelen personer 65 år og over
er fordelt i ulike områder i kommunen.
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Tverrsektorielle perspektiver og satsingsområder
I dette kapitlet rettes oppmerksomheten mot sentrale tverrsektorielle tema, som skal være førende for
hele kommunens arbeid.
Klima og miljø
Tromsø kommune ønsker å ha en sterk miljøbevissthet. Det handler om nødvendigheten av å få
kommunesamfunnet til å bevege seg i retning av et bærekraftig samfunn og å redusere kommunens
klimafotavtrykk. Klimaet antas å bli «varmere, villere og våtere». Kommunen må se på hvilke
utfordringer et klima i endring vil gi. Kommuneplanens samfunnsdel har følgende målsetting:
«Kommunens sterke vekst skal møtes på en bærekraftig og miljøvennlig måte, men en infrastruktur som
er robust mot de forventede klimaendringene.» Miljøaspekter inngår i alle kommunens tjenesteområder
fra bærekraftig byutvikling til opplæring av barn og unge i miljøspørsmål. I 2016 klarte vi i gjennomsnitt
å sortere ut 30 prosent av det vi kaster til gjenvinning. Tromsø kommune ønsker å komme enda lengre
ved å være i forkant å bli en plastfri by. Mer miljøvennlig transport er også sentralt for å redusere utslipp
av klimagasser og svevestøv.
Bærekraftig byutvikling
Det er en målsetting at byveksten i størst mulig grad konsentreres til områder der sosial og teknisk
infrastruktur er på plass. Dette for å få en best mulig utnyttelse av foreliggende realkapital og samtidig
minimere fremtidige investeringsbehov. Det må balanseres mot andre målsettinger om kompakt
byutvikling som element i et langsiktig miljøarbeid for bl.a. å minimere fremtidige transportbehov. Tenk
Tromsø danner grunnlaget for at Tromsø kan få en byvekstavtale med staten, noe som vil gi et sterkere
økonomisk grunnlag til forbedring av veinett, kollektivtilbud og gang- og sykkelstier. Det skal gjøre det
lettere å velge grønne transportvalg. Her vil målet om nullvekst i personbiltrafikken være en absolutt
forutsetning, noe som legger føringer for fremtidig arealbruk. En balansert byvekst med minimale
transportbehov forutsetter at sentrale tjenester som barnehager, skoler og kultur- og idrettsaktiviteter
lokaliseres i nærmiljøene der folk bor. Nye styringsstrategier må etableres for å sikre tilfredsstillende
koordinering av ulike behov. Et fremtidig utbyggingsprogram er et slikt styringsverktøy.
Arktisk hovedstad
Det er en målsetning i kommuneplanen at Tromsø skal styrke sin rolle som Arktisk hovedstad og delta
aktivt i nordområdepolitikken. Dette er videreført i Kommunedelplan for kultur, internasjonal strategi
m.v. Tromsøs geografiske plassering, kombinert med kompetanse om viktige arktiske problemstillinger
og at vi er vertsby for flere arktiske institusjoner, gjør at vi har en unik posisjon til å ta en rolle i
forvaltningen av Arktis, og bidra til en bærekraftig utvikling.
Tromsø og regionen har store utviklingsmuligheter innenfor næring, kunst og kultur, kunnskap,
byutvikling og infrastruktur. For å lykkes i arbeidet er det avgjørende at kommunen samarbeider med
sentrale aktører for å utarbeide en felles strategi og forståelse, og at innbyggerne involveres slik at de er
med på å utvikle innholdet i den Arktiske hovedstaden.
Næringsutvikling
Kommuneplanens samfunnsdel har følgende målsetting: «Skape grunnlag for en offensiv
næringsutvikling og vekst i kommunen.» Det arbeides med å skape økt økonomisk aktivitet i
Tromsøregionen, gjennom vekst i privat virksomhet. Spesielt viktig er eksportnæringer som reiseliv og
marine/maritime næringer. Også statlige arbeidsplasser er viktig for Tromsø. Fremover er det prioritert
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å arbeide med å styrke entreprenørskap, innovasjon og omstillingsevne i næringslivet, både i by og
omland. Gjennom samarbeidet om «Strategisk næringsplan for Tromsøregionen», vises det at regionens
utvikling og vekstkraft er viktig for Tromsø. Et velfungerende boligmarked og gode kommunale tjenester
er med på å styrke kommunens attraktivitet.
Distriktene
Med en befolkning på vel 6000 innbyggere i distriktene[ii], er det som en middels stor norsk kommune.
Det skjer stor verdiskapning innen bl.a. fiskeri- og oppdrettsnæringen, og i turistnæringen er
naturområdene og tilbudene i distriktene viktig. Tjenestetilbudet innen barnehager, skoler samt kulturog idrettsaktiviteter, er viktig for at lokalsamfunnene skal fungere. Tromsø kommune ønsker å ha en
teknisk og sosial infrastruktur på et nivå som bidrar til å ha levende lokalsamfunn.
Folkehelseperspektiv
Folkehelseperspektivet må brukes i all planlegging og med folkehelseloven fra 2012 ble det stilt det nye
krav til kommunene. I folkehelseoversikten fra april 2017 ble det pekt på mange områder der
kommunen har utfordringer, men også der det er for lite data. Troms fylkeskommune prioriterer psykisk
helse og rusforebyggende arbeid som del av folkehelsearbeidet i 2018. Tromsø kommune deltar i det
regionale samarbeidsrådet relatert til folkehelse, og er en av flere pilotkommuner. Pilotkommunerollen
vil styrke kommunens implementering av folkehelsetenkning i alle sektorer.
Folkehelseperspektivet er en viktig pilar for forebyggende arbeid for den store eldregenerasjonen som
nå kommer. Fysisk aktivitet, deltakelse i kunst- og kulturaktiviteter og frivillig arbeid er en sentral del av
folkehelsesatsingen. Vi ønsker at eldre skal ha det best mulig og være friskest mulig livet ut.
Bolig som velferdspilar
Både kommuneplanen og boligpolitisk arbeid peker på bolig som et sentralt og viktig virkemiddel i
folkehelsearbeidet. Å ha et godt og trygt sted å bo er en forutsetning for å lykkes på øvrige
velferdsområder. Den nyeste folkehelseprofilen fra 2018 viser at det i Tromsø er flere barn av enslige
forsørgere enn landet som helhet, og at mange barn og unge (0-17 år) bor trangt. Vi må prioritere
anskaffelse av flere kommunale boliger for å nå målet om 20 boliger per 1000 innbyggere.
Forebyggende arbeid for barn og unge
Folkehelseprofilen viser at Tromsø kommune har en større frafallsprosent (andel elever med frafall) i
videregående skole enn landet som helhet. Ungdata undersøkelsen fra 2014[iii] viste at mange unge
sliter. Undersøkelsen viste også at barn og unges deltakelse i kultur-, fritids- og idrettsaktiviteter varierer
mye ut fra bosted og hvor tilbudene er lokalisert. Ungdom i distriktene skårer lavest på deltakelse, og
det er også veldig stor variasjon mellom bydelene. En sentral målsetting i vedtatt kulturplan er: «Å gi
alle barn og unge i Tromsø mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, kunst og kultur uansett hvor de bor,
hvor de kommer fra, helse og funksjonsevne, språk, økonomi og sosiale forhold.»
Verdibevarende vedlikehold
Verdibevaring betyr å ta vare på kommunale bygninger, eiendommer, veier og annen infrastruktur, slik
at behovet for erstatning utsettes lengst mulig.
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Tromsø kommune bruker lite ressurser på vedlikehold sammenlignet med de fleste andre ASSSkommunene, og ligger langt under det som kreves for verdibevarende vedlikehold. På sikt vil manglende
vedlikehold medføre en stor økonomisk ekstrabelastning.
Kommunens økonomiske handlingsrom og samlede prioriteringer avgjør rekkefølgen på vedlikeholdet
og hvor raskt etterslepet kan reduseres. Styrking av vedlikeholdsbudsjettet må gjøres over flere
økonomiplanperioder.
Samfunnssikkerhet
Det er en målsetting i kommuneplanen at kommunens vekst skal møtes på en bærekraftig og
miljøvennlig måte, men en infrastruktur som er robust mot de forventede klimaendringene. Kommunen
har et sårbarhetsbilde som preges av et stadig voksende og tettere byområde, og av et ytre område med
til dels store avstander og sårbarhet for isolasjon. Kritiske hendelser kan oppstå både ut fra naturbaserte
årsaker, menneskelig svikt og tilsiktede hendelser. Kommunens beredskap må holdes oppe med et bredt
tiltaksorientert arbeid i hele organisasjonen.
Rekruttering
De forventede endringene i befolkningen viser tydelig hvilke kompetanse- og arbeidskraftbehov
kommunen vil møte i fremtiden. Det krever kontinuerlig innsats for å jobbe med henblikk på
kommuneplanens målsetting om å beholde og rekruttere nok og riktig kompetanse. Samtidig må det
arbeides med effektivisering og teknologiske endringer. Tromsø kommune må arbeide for å ha et godt
renommé som arbeidsgiver, også i tider som krever omstilling og innstramming.
Innbyggerinvolvering
For å kunne møte fremtidens utfordringer er det avgjørende at fokuset skiftes fra å betrakte
kommunens innbyggere som tjenestemottakere til viktige bidragsytere. Tromsø kommune har igangsatt
flere prosesser som har som målsetning å styrke involvering og medvirkning fra befolkningen. Felles for
dem er at de skal styrke innbyggernes rolle i utviklingen av tjenester og lokalsamfunn. Det nye
integreringsrådet skal sørge for at innbyggere fra andre land involveres og inkluderes i samfunnet, og
bidrar gjennom å delta.
Videreføring av satsingsområder fra økonomiplan 2018-2021
De fire satsingsområdene fra økonomiplan 2018-2021 videreføres til økonomiplan 2019-2022.
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Satsingsområde
Målområder fra økonomiplan 2018-2021
Effektiv og rasjonell drift av Det skal budsjetteres med et netto driftsresultat på minst 2,5 prosent av
kommunens tjenester
brutto driftsinntekter f.o.m. budsjettåret 2019.
Disposisjonsfondet skal utgjøre minst 6 prosent av brutto driftsinntekter i
løpet av 2020
Gjeldsgraden per innbygger reduseres på sikt
Sykefraværet for Tromsø kommune skal være lavere enn 7,5 prosent
f.o.m. 2020
Det skal etableres en kultur for tverrsektoriell og tverrfaglig samhandling
Bærekraftig
Kommunen skal være i førersetet med tanke på byutvikling, og sikre
byutvikling/smart
fremtidsrettede og bærekraftige løsninger med tanke på økonomi, miljø
byutvikling
og bolyst. Byfortetting, bedre kollektivtilbud og smarte transportløsninger
vil være prioriterte områder de neste årene. Byveksten skal i størst mulig
grad konsentreres til områder der sosial og teknisk infrastruktur er på
Hoved- og delmål fra
kommuneplanen kap. 6.1.: plass
Kompakt byutvikling og bydelsutvikling (knutepunktstrategi)
Kommunens sterke vekst
Robust infrastruktur som tåler klimaendringer og høyere utnytting
skal møtes
på en bærekraftig og
miljøvennlig måte, med en
infrastruktur som er robust
mot de forventede
klimaendringene
Det gode liv i Tromsø
Tilrettelegge for gode oppvekstvilkår gjennom tidlig og koordinert innsats
Delmål fra kommuneplanen
kap. 4.2.1, 4.2.4 og 5.2.1:
Arbeide for et redusert behov for tjenester og et tilpasset tjenestetilbud

•
•
•

•
•
•

Legge til rette for «enkle liv» gjennom god og effektiv sosial infrastruktur
Tilstrekkelig og
riktige boliger til
vanskeligstilte.
Bidra til et differensiert boligmarked tilpasset ulike behov
Utleieboliger i alle
bydeler
God folkehelse og Utvikle gode byrom, møteplasser og grøntstrukturer
flere levekår med
god helse for
Systematisk arbeid med folkehelse
innbyggerne.
Trygge og
inkluderende
Bidra til et velfungerende arbeidsmarked
lokalsamfunn for alle
Gode og aktive
oppvekstmiljø.
Kommunens bidrag
til barn og unges
oppvekstmiljø skal
sees i sammenheng
og det tverrfaglige
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Satsingsområde
samspillet skal
styrkes.

Målområder fra økonomiplan 2018-2021

Arktisk hovedstad

Befeste og videreutvikle Tromsø kommune sin posisjon som Arktisk
hovedstad

Hoved- og delmål fra
kommuneplanen kap. 3:

Være en premissleverandør for hvordan Arktis og Nordområdene skal
utvikles fremover

Skape grunnlag for en
Kartlegge og profilere relevante miljøer innenfor arktiske spørsmål
offensiv næringsutvikling og
vekst i kommunen
Styrke Tromsøs rolle som
Arktisk hovedstad og delta
aktivt i
nordområdepolitikken

Samhandle med UiT – Norges arktiske universitet og andre
forskningsmiljøer for å styrke den arktiske kompetansen og profilere
kompetansemiljøer
Utvikle byen som møteplass for internasjonale konferanser og
arrangementer, spesielt med hensyn til arktiske spørsmål
Bidra til næringsutvikling gjennom å utnytte våre menneskelige ressurser
og naturgitte fortrinn, og legge til rette for nye attraksjoner

[i] Jf. vedtatt Planstrategi 2016-2019.
[ii] Inndelingen av distriktene har i denne sammenhengen tatt utgangspunkt i skillet mellom skolekretser
i byområdet versus distrikt.
[iii] Ungdata undersøkelsen er under oppdatering og forventes til politisk behandling høsten 2018.
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Økonomiske rammebetingelser og prioriteringer
Statlige føringer
I oktober 2017 la regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2018. Det
ble varslet at svakere fødselstall og lavere innvandring vil bli hensyntatt i budsjettoppleggene fremover,
noe som innebærer at det fortsatt må settes krav til effektivisering av kommunal sektor. Dette ble
bekreftet da regjeringen 15. mai la frem revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2018 og
kommuneproposisjonen for 2019.
Kommuneproposisjonen anslår en realvekst i inntektene til kommunene på 2,6-3,2 mrd.kr fra 2018 til
2019, noe som tilsvarer en vekst på 0,7-0,9 %. Av inntektsveksten er 200 millioner kroner begrunnet
med opptrapping for rusfeltet, og 100 millioner kroner til habilitering og rehabilitering for brukere. For
Tromsøs del utgjør dette anslagsvis 3,6 millioner kroner i 2019.
Inntektsveksten for 2019 som varsles i proposisjonen, er regnet fra anslått inntektsnivå i 2018. Dersom
anslaget for nivået på kommunesektorens inntekter i 2018 endres når statsbudsjettet legges fram i
oktober, vil inntektsveksten for 2019 også kunne bli endret.
Det er usikkerhet knyttet til merutgiftene grunnet demografiske endringer i 2019, og den varslede
veksten i frie inntekter må sees i sammenheng med dette. Oppdaterte beregninger basert på den
faktiske befolkningsutviklingen i 2017 anslår de samlede merutgiftene i 2018 til 1,7 mrd. kroner, hvorav
1,4 mrd. kroner belaster de frie inntektene. Dette er vesentlig lavere enn anslagene i statsbudsjettet for
2018. I forbindelse med at SSB vil publiserer nye befolkningsframskrivinger i juni 2018 vil det bli gjort
nye anslag på merutgiftene i 2019. De nye anslagene presenteres i statsbudsjettet for 2019.
Utskrivningsklare pasienter har fra 2017 også omfattet pasientgruppene i psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet (TSB), men selve betalingsplikten har ikke trådt i
kraft for disse områdene. Regjeringen legger opp til at kommunene fra 2019 også skal betale for
utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB. Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2019 komme
tilbake med endelig forslag på størrelsen på beløpet som skal overføres til kommunene i forbindelse
med innføringen av ordningen, men det er anslått til å utgjøre 150-220 millioner kroner.
Regjeringen anslår at veksten i kommunesektorens samlede pensjonskostnader vil være i
størrelsesorden 650 millioner kroner i 2019, utover det som dekkes av den kommunale deflatoren.
Departementet har basert anslaget på forutsetninger om premie- og kostnadsvekst i 2018. Anslaget er
beheftet med betydelig usikkerhet.
Det legges videre opp til å endre forutsetningene for beregning av de regnskapsmessige
pensjonskostnadene for Statens pensjonskasse i 2019 ved at forventet avkastning på pensjonsmidlene
settes ned med 0,2 prosentpoeng. Departementet vil opplyse nærmere om de økonomiske
forutsetningene for beregning av pensjonskostnadene i et eget rundskriv til alle kommuner.
Sentrale utfordringer og økonomiske mål
I administrasjonssjefens bestillingsbrev for 2019 til organisasjonen, vektlegges budsjettrealisme og at
det skal være samsvar mellom vedtatte mål, aktiviteter og tildelte ressurser. I kapittel "Føringer fra
overordnet planlegging og evalueringsarbeid" vises det til kommunestyrets sak fra desember 2016 der
det ble vedtatt flere økonomiske handlingsregler. Disse er lagt til grunn for arbeidet med handlings- og
økonomiplanen.
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Kommunestyret har i møte 25. april 2018 i sak 81 behandlet saken om «Tromsø kommunes
investeringer og gjeldssituasjon», der det bl.a. ble vedtatt at det skal utarbeides et
investeringsreglement. Dette er i tråd med forslaget til ny kommunelov som anbefaler bruk av
handlingsregler i kommunene. Tromsø kommunes økte gjeld får betydelige konsekvenser for den
kommunale driften ved at økte renter og avdrag må dekkes ved kutt i eksisterende drift. Investeringene
må skje innenfor en økonomisk bærekraftig ramme som baserer seg på avdragsbetalinger, andre
inntekter og forholdet til kommunens frie inntekter. Kommunens investeringer for å forbedre driften på
helse og omsorg, samt prosjekter knyttet til barn og unge må prioriteres først.
I årsmelding 2017 pekes det på at Tromsø kommunes regnskap for 2017 viser et regnskapsmessig
resultat på 18,9 millioner kroner i 2017. Rammeområdene tilknyttet kommunal drift viser et merforbruk
på 66,7 millioner kroner. Selv om kommunen har brukt mindre enn budsjettert, er kommuneøkonomien
stram. Det skal arbeides videre med å tilpasse aktivitetsnivået til kommunens samlede inntekter.
Satsingsområder, innsparinger og omprioriteringer
Tromsø kommune må jobbe mer koordinert på tvers av sektorene for å få en best mulig utnyttelse av
kommunens sosiale og tekniske infrastruktur. Det betyr blant annet at fremtidig utbygging må styres til
områdene som har infrastrukturen i orden - kommunen har ikke råd til noe annet. Vi bør også unngå å
skyve vedlikeholdsbehov over på fremtidige generasjoner – det er nok utfordringer som vil møte dem.
Den kommende eldrebølgen vil kreve mye mer av kommunen og innbyggerne enn i dag, og det må vi
planlegge for nå gjennom fokus på bl.a. folkehelsefremmende arbeid.
Tromsø kommune vil gjerne ha et solid og variert næringsliv samt livskraftige lokalsamfunn i både bygd
og by. For bygdene er kommunens tjenesteyting viktig for å kunne opprettholde et aktivt næringsliv. Det
er imidlertid vanskelige beslutninger som må tas nå for at kommunen på sikt skal oppnå større
økonomisk handlefrihet. Vi har bare kommunen «til låns» - selv med fire år av gangen må vi tenke i
langsiktige perspektiver.
I investeringsprogrammet for 2019-2022 foreslås det å prioritere noen av de mest sentrale
samfunnsfunksjonene kommunen har ansvar for. Sentrale bygg for å opprettholde tjenesteyting til barn
og unge både i byområdet og distriktene må prioriteres. Bolig er en viktig velferdspilar både for de som
har varige hjelpebehov og behov for spesialtilpassede boliger, og de som trenger midlertidig hjelp til
bolig ut fra sosiale hensyn. For at kommunen skal kunne gi effektive og rasjonelle tjenester må det være
egnede formålsbygg til disse, noe investeringsprogrammet viser. Mange av de foreslåtte tiltakene innen
kultur/idrett og vei/park knyttes til at det er behov for verdibevarende vedlikehold for å kunne gi og
opprettholde tilbud som er sentrale i et folkehelseperspektiv. Vi trenger både funksjonelle idrettsbygg,
samlingssteder og trygge veier/fortau/skolegårder som innbyr til en aktiv livsstil. Med ønske om en
bærekraftig byutvikling og med tanke på en fremtidig byvekstavtale med staten, må det settes av
ressurser til egenandel til dette formålet. Det gir en fremtidig stor gevinst utover handlings- og
økonomiplanens fireårsperspektiv.
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Kommunens eierinteresser
Kommunestyret vedtok i oktober 2017 kommunens eierskapsmelding (k-sak 222/17). Eiermelding
beskriver hvilke formål og målsetninger Tromsø kommune har med eierskap i aksjeselskap,
interkommunale selskaper og kommunale foretak. For hvert enkelt selskap og foretak i kommunens
eierportefølje vil eiermeldingen gi klare styringssignaler fra kommunen som eier.
Del I av eiermelding tar for seg de overordnede prinsipper for kommunens forvaltning av eierposisjoner.
Videre omhandles eiers forventninger til samfunnsansvar, premisser for valg av selskapsstyrer og
forventninger om avkastning og utbytte i del I. Del II av eiermelding viser kommunens eierposisjoner
gjennom beskrivelse av sentrale nøkkeltall, selskapets formål, målformuleringer og eierstrategi,
avkastningsforventninger og eierdialog.
Figuren under viser samlet oversikt over Tromsø kommunens eierinteresser.

I tillegg har kommunen mindre aksjeposter i selskaper utenfor Tromsø-regionen, samt kommunale
stiftelser og Tromsø kommunale pensjonskasse som er gitt mindre fokus i eiermelding og årlige
eierberetninger.
Nærmere informasjon om aksjeselskapene, kommunale foretakene og interkommunale selskaper
fremkommer i eiermelding 2017 og årlige eierberetninger.
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Utbytte og eieruttak
Tromsø kommune forventer at selskapene som kommunen eier vil gi utbytte for 2019. Det er naturlig å
forvente utbytte fra følgende selskaper:
•
•
•
•

Remiks Miljøpark AS
Tromsø Parkering AS
Arnestedet Eiendom AS
Troms Kraft AS.

Størrelsen på utbyttet settes av styrene i de respektive selskapene. Et aksjeselskap sin utbyttepolitikk
henger blant annet sammen med dets investerings- og finansieringsbeslutninger. Videre gjør styrene en
vurdering av forholdet mellom egenkapital og fremmedkapital (gjeld) i selskapene, deres finansielle
begrensninger, og dermed også deres evne til å håndtere fremtidige utfordringer, som f.eks. ekspansjon
eller omstilling.
Kommunen forventer likevel at selskapenes virksomhet innrettes slik at det kan forventes et rimelig
utbytte i forhold til investert kapital i de respektive selskapene basert på sunne og gode vurderinger av
styrene. Administrasjonssjefen ønsker ikke å ta utbyttene fra selskapene inn i ordinær drift, men avsette
disse til fond eller til å finansiere investeringer når disse tilføres kommunen. Administrasjonssjefen har
ikke budsjettert med utbytteinntekter i 2019.

Kommunale foretak og IKS
Kommunale foretak og IKS
Tromsø kommune har et kommunalt foretak, Tromsø Havn.
Kompensasjon for arbeidsgiveravgift
Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift medfører at kommunale foretak får kompensasjon for
økt arbeidsgiveravgiften fra 5,1 prosent til 7,9 prosent. Kommunene får kompensert for ny avgiftssats
gjennom skjønnstilskuddet. Kompensasjonen tar utgangspunkt i faktiske lønnsutgifter for året 2017.
Kompensasjon til foretak i 2019 utgjør 578 000 kroner.
Aurora Kino IKS
Tromsø kommunes tilskudd til Aurora Kino IKS, som kompensasjon for anslått verdi på gamle Fokus
kino, opphørte fra og med budsjettåret 2013. Aurora Kinos årlig netto husleie til Tromsø kommune ble
derav fra 2013 satt til 5,16 millioner kroner. Den årlige husleien videreføres nominelt og utgjør altså 5,16
millioner kroner i 2019.
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Hovedtallene i budsjettforslaget

Sentrale inntekter
Økonomiplan
Beløp i 1000

Skatt på inntekt og formue
Rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre generelle statstilskudd*

Sum sentrale inntekter

2019

2020

2021

2022

-2 312 000
-1 784 000
-217 500
-8 700

-2 364 000
-1 883 000
-219 500
-8 300

-2 415 000
-1 985 000
-221 500
-8 100

-2 467 000
-2 080 000
-223 500
-7 700

-4 322 200

-4 474 800

-4 629 600

-4 778 200

*I tillegg kommer inntekter fra integreringstilskuddet med 122,687 millioner kroner. Beløpet er budsjettert under «sentrale
økonomi og finansposter»

Skatt på inntekt og formue
Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og
fylkeskommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattørene for
kommuner og fylkeskommuner. I Kommuneproposisjonen for 2019 ble det varslet at den kommunale
skattøren skal fastsettes ut fra mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40
prosent av de samlede inntektene. Ved beregning av skatteinngang i 2019 forutsettes det at den
kommunale skattøren holdes uendret på 11,8 prosent. Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i
2019 bygger bl.a. på deflaterte utgifter og lønnsvekst på 2,8 prosent.
Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter (på alminnelig inntekt og formue),
eiendomsskatt og andre ikke-øremerkede statlige tilskudd.
Administrasjonssjefen har som grunnlag for budsjettering av skatteanslaget for 2019, benyttet
prognosemodell utarbeidet av Kommunsektorens organisasjon (KS). Modellen beregner også
rammetilskudd i handlings- og økonomiplanperioden, og håndterer anslag på skatt fra kommunen slik at
det beregnes inntektsutjevning for kommunen. Øvrige elementer i inntektssystemet er også innarbeidet
i modellen.
I Kommuneproposisjonen for 2019 varsler regjeringen en realvekst i kommunenes samlede inntekter på
mellom 2,6 og 3,2 milliarder kroner. Innenfor veksten i de frie inntektene er 0,2 milliarder kroner
begrunnet med satsing på rusfeltet og 0,1 milliarder kroner til habilitering og rehabilitering for brukere.
Bevilgningene viderefordeles etter sektornøkler.
Administrasjonssjefens forslag til handlings- og økonomiplan vil legge seg i midten av dette intervallet,
på 2,9 milliarder kroner. Kommunens frie inntekter i 2019, anslås på bakgrunn av dette til 4,09 milliarder
kroner. Dette utgjør en vekst på vel 160 millioner kroner fra revidert budsjett for 2018.
Kommunens realvekst i frie inntekter bindes i økende grad opp i statlige satsinger og normkrav. Dette
gjelder blant annet opptrappingsplan på rusfeltet, habilitering og rehabilitering samt innføring av
lærernorm og barnehagenorm. Når det tas hensyn til lønnsvekst, økte demografikostnader, forventet
økning i pensjonskostnader, så er veksten i frie inntekter marginal. Det betyr at nye tiltak i all hovedsak
må skje ved omdisponeringer.

Side 32 av 157

Handlings- og økonomiplan for 2019-2022
Regjeringen har klare forventninger til at det også i kommunesektoren arbeides kontinuerlig med å
forenkle, fornye og forbedre tjenestene. Dersom kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til
egen virksomhet på 0,5 prosent, tilsvarer det 1,2 milliarder kroner i 2019.

Skatt på eiendom
Eiendomsskatt utliknes for alle eiendommer i kommunen, som ikke etter lov eller kommunestyrets
vedtak er gitt fritak. Kommunestyrets fritak er beregnet til om lag 5 millioner kroner, som det er tatt
hensyn til ved utarbeidelse av budsjettet. Inntekten fra eiendomsskatt kan reduseres ved å øke
bunnfradraget eller redusere promillesatsen. Motsatt vil en reduksjon av bunnfradrag eller økning av
promillesats hver for seg eller sammen øke inntekten. Med dagens satser belastes over halvparten av
alle eiendommer, de fleste boligeiendommer, mellom 1 000 – 3 000 kroner per år i eiendomsskatt. En
økning i promillesats uten at bunnfradraget endres vil medføre en kostnadsforskyvning for denne
gruppen. En endring av bunnfradraget vil endre sammensetningen i gruppen av eiendommer med
midlere skatt, ved at store eiendommer med flere bunnfradrag kommer rimeligere ut enn hva
sammenlignbare eiendommer uten flere bunnfradrag vil oppleve. Dagens ordning later til å ha betydelig
større aksept enn da bunnfradraget var større.
Skattesats for 2019 følger av administrasjonssjefens forslag til budsjettvedtak.

Andre generelle statstilskudd
Integreringstilskudd
Integreringstilskuddet skal gi en rimelig dekning av kommunenes gjennomsnittlige merutgifter til
bosetting og integrering av flyktninger som er bosatt etter avtale med IMDI, i bosettingsåret og de neste
fire årene. Tilskuddet gis for fem år, og følger den enkelte bosatte person. Tilskuddet er høyest de to
første årene, og blir deretter gradvis lavere.
I takt med asyl- og flyktningstrømmen forventes det at det i 2019-2022 bosettes betydelig færre
flyktninger etter avtale med IMDI enn tilfellet var i 2015, 2016 og 2017 (hhv. 197, 268 og 257 bosatte
flyktninger). Det høye antall bosatte disse årene ga betydelig økt integreringstilskudd.
I økonomiplan 2018-2021 ble det lagt til grunn bosetting av 125 flyktninger årlig i 2018-2021.
Anmodningen for 2018 ble seinere justert ned til 75 personer. I tillegg forventes det 20 stk. på
familiegjenforening, dvs. at vi forventer totalt 95 bosatte i 2018.
Ut fra den informasjonen vi har per tidspunkt legges det til grunn samme antall bosatte i 2019-2022 som
i 2018, dvs. 95 bosatte flyktninger årlig. Dette innebærer at inntektene fra integreringstilskudd vil bli
merkbart lavere i 2019-2022 enn tidligere forutsatt, som er vist i tabellen under

Integreringstilskudd i millioner kroner

2019
122

2020
99

I 2018 forventes det 153 millioner kroner i integreringstilskudd.
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2021
84

2022
72

Handlings- og økonomiplan for 2019-2022
Fra 2018 blir alle inntekter fra integreringstilskudd budsjettert og regnskapsført på sentral post. Aktuelle
ansvarsrammer tildeles budsjettmidler basert på antatte merutgifter knyttet til flyktninger.
I takt med den forventete inntektsreduksjonen er det lagt inn en tilsvarende kostnadsreduksjon på de
aktuelle ansvarsrammer/seksjoner for å synliggjøre behovet for å tilpasse utgiftene til inntektsnivået.
Modellen for fordeling av midler skal evalueres og revurderes, og endringer i denne vil innarbeides i
tilleggssak til handlings- og økonomiplan 2019-2022 i desember 2018.

Sentrale utgifter
Økonomiplan

2019

2020

2021

2022

Pensjon
Lønnsreserve
Premieavvik
Andre sentrale utgifter
Avskrivninger

-75 010
-82 238
-5 640
36 450
350 155

-67 010
-80 762
-5 710
37 350
406 610

-61 010
-79 286
-4 790
38 250
429 071

-58 010
-77 811
-4 790
38 250
453 134

Sum sentrale utgifter

223 717

290 478

322 235

350 773

Beløp i 1000

Investeringer, finansinntekter og -utgifter
Investeringer i perioden er satt sammen slik:
Type investering

2019

2020

2021

2022 Sum 2019-2022

Ordinære investeringer

601 347

788 970

569 978

791 810

2 752 105

Investeringer Vann og avløp

198 000

203 000

209 000

184 000

794 000

Selvfinansierte investeringer

71 200

132 500

0

0

203 700

Sum investeringer
870 547 1 124 470
778 978
975 810
3 749 805
Selvfinansierte investeringer er kjøp av biler til feietjenesten med 2,4 millioner kroner og 201,3 millioner
kroner til Tromsøpakke III.
Langsiktig gjeld/kapitalutgifter
Utvikling og sammensetning av lånegjeld
Administrasjonssjefen har budsjettert med et låneopptak på 849,7 millioner kroner i 2019. Den
skattefinansierte andelen er imidlertid på 401,7 millioner kroner. I 2022 vil lånegjelden være på 9,9
milliarder kroner.
Finansforvaltningen i Tromsø kommune skal sikre så stor forutsigbarhet i netto finanskostnader som
mulig. I tillegg til å ivareta den daglige likviditetsoppfølging skal finansforvaltningen ivareta låneopptak
og forvaltning av gjeldsportefølje samt plasseringer av langsiktige finansielle aktiva. Til flere av de større
investeringsprosjektene er det knyttet renterefusjonsordninger og gjennomgangen av
finansforvaltningen settes først fokus på dette før det redegjøres for utviklingen i langsiktig gjeld,
kapitalutgifter og kapitalinntekter. Til slutt knyttes det noen kommentarer til kommunens
likviditetsutvikling.
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2019

2020

2021

2022

401,7

541

410,3

467,8

Lån – Vann og avløp

198

203

209

184

Startlån

250

250

250

250

849,7

994

869,3

901,8

Lån - Ordinære skattefinansierte
investeringer

Sum nye låneopptak

Tabellen viser nye låneopptak i perioden 2019-2022 (i millioner kroner)
Deler av denne økningen i lånegjeld er knyttet opp til inntektsgivende investeringer. Det gjelder blant
annet låneopptak til;
•
•
•

Vann og avløp (VA) hvor renter og avskrivninger delvis dekkes av kommunale avgifter
Statlig rentestøtteordning til eldreomsorg og skole
Startlån i Husbanken som kun er en videreformidling av lån.

Låneopptak til ordinære investeringer må dekkes av kommunens frie inntekter. Det er en målsetning om
å stabilisere og redusere årlige kapitalutgifter.
Sammensetning av kommunens lånegjeld vil i perioden 2018-2022 ser slik ut:
2018*

2019

2020

2021

2022

1 073,0

849,7

994,0

869,3

901,8

-Avdrag inkludert startlån

316,0

369,0

422,0

454,0

484,0

=Endring i lånegjeld

757,0

480,7

572,0

415,3

417,8

7 992,0

8 472,7

9 044,7

9 460,0

9 877,8

Opptak av nye lån

Lånegjeld pr. 31.12

Tabellen viser sammensetning av lånegjeld i 2018-2022 (i mrd.kr). * Låneopptak jamfør økonomirapport
1-2018.

Figuren viser utvikling i lånegjeld i perioden 2019-2022
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Rentekompensasjon for investeringer
Tromsø kommune mottar rentekompensasjon fra staten gjennom ulike ordninger. Følgende ordninger,
med ett samlet beregningsgrunnlag pr 31.12.17 på 296 millioner kroner, gjelder:
•
•

Investeringer innenfor eldreomsorg og sykehjem
Investeringer vedrørende skole og svømming

Tabellen nedenfor antatt utvikling i rentestøtte.
2019

2020

2021

2022

Refusjon eldreomsorg og sykehjem

-6,5

-6,4

-6,4

-6,3

Refusjon skole og svømming

-2,2

-1,9

-1,7

-1,4

SUM

-8,7

-8,3

-8,1

-7,7

Rentekompensasjon investeringer (i millioner kroner)
Renteinntekter
Det forventes årlige renteinntekter på 8,5 millioner kroner i 2019, 10,5 millioner kroner i 2020, 9,2
millioner kroner i 2021 og 2022. Nedgangen er på grunn av lavere avkastning på plasseringer og høyere
investeringsaktivitet som vil prege likviditeten.
Årlige renteinntekter er til enhver tid avhengig av likviditetsutviklingen. For kommunens del blir det mer
utfordrende likviditet på grunn av høy investeringsaktivitet og driftskostnader av nye investeringer. Det
er derfor en målsetning å legge til rette for fremtidig økonomisk drift som styrker kommunens likviditet
de neste årene ved at årets låneopptak tas opp etter behov.
Byggelånsrenter
Byggelånsrenter føres som en del av anskaffelseskosten for investeringen. Det budsjetteres med
byggelånsrenter på om lag 10,5 millioner kroner i 2019, 7,9 millioner kroner i 2020, 9,2 millioner kroner i
2021 og 2022.
Kapitalutgifter
Renteanslag
Renteanslaget fastsettes til 1,9 % i 2019, 2 % i 2020, 2,2 % for 2021 og 2,5 % for 2022. Dette gjelder for
nye låneopptak, og for eksisterende lån med flytende rentebetingelser. Renteanslaget er basert på
forventet rentebane fra Norges Bank, samt de forventninger som ligger i rentemarkedet fremover. Det
er forventet renteøkning fra høsten 2018, men det er usikkerhet hvor mange framtidige renteøkninger
det blir. Til tross for politisk usikkerhet og frykten for handelskrig, fortsetter den globale fremgangen.
Norsk økonomi ser solid ut, og den økte oljeprisen påvirker positivt, til tross for svake inflasjonstall.
Å normalisere rentene uten at det bremser veksten og skremmer finansmarkedene blir en utfordrende
oppgave for sentralbankene. På lengre sikt er det nærliggende å tro at en gradvis strammere finans- og
pengepolitikk vil dempe den økonomiske veksten. I pengepolitisk rapport 1/18 står det at
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pengepolitikken taler for å gå varsomt frem i rentesettingen. En flatere rentekurve med høyere
kortrente, og lavere lange renter når renteøkningene begynner kan se ut som en sannsynlighet.
I dag får kommunene i tillegg et påslag på 0,5-0,7 % til flytende kortsiktig rente i forhold til styringsrenta.
Kommunen må også gjøre nye sikringer de neste årene på grunn av økt investeringsaktivitet og
eksisterende sikringer som løper ut, noe som også vil utgjøre et påslag i margin på flytende rente.

Figuren viser Norges Banks rentebaneprognose per februar 2018 for perioden 2018-2022
Avdragstid
Kommunelovens § 50 nr. 7a regulerer hvor store årlige avdrag en kommune må utgiftsføre. Hver
kommune skal betale avdrag i en slik grad at avdragstiden på kommunes lån er lavere enn
gjennomsnittlig veid levetid på kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte.

Budsjetterte avdrag:

2019

2020

2021

2022

338,0

382

406

428

Tabellen viser beregning av avdrag eksklusiv startlån i perioden 2019-22 (i millioner kroner)
Administrasjonssjefen ser seg nødt til å utgiftsføre avdrag i 2018-21 til et minimum i henhold
til kommunelovens regler. Økte årlige avskrivninger samt høye årlige låneopptak gjør at utgiftsførte
minimumsavdrag stiger langt sterkere enn det som ligger til grunn i gjeldende økonomiplan.
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Opprydding havnebasseng – Tromsø Havn KF
Tromsø kommune har forpliktet seg til å dekke kapitalutgifter tilknyttet lån på om lag 25 millioner
kroner som Tromsø havn KF opptar til opprydding av havnebassenget. Prosjektet medfører at
kommunen må dekke om lag 1,4 millioner kroner årlig i kapitalutgifter til prosjektet.
Samlede kapitalutgifter
Tabell nedenfor oppsummerer netto renter og avdrag for 2019-2022.

Renteutgifter inkl. startlån

2019

2020

2021

2022

153,2

181,6

208,9

250,0

- Avtale finansiering, Skredsikring Isbergan

0,5

-

-

-

- Avtale finansiering, Opprydding havnebasseng

1,4

1,5

1,5

1,5

-Sum renterefusjon

-8,7

-8,3

-8,1

-7,7

- Renteinntekt ansvarlig lån Troms kraft

-2,6

-2,8

-2,9

-3,1

-Renteinntekt ansvarlig lån Tromsøbadet KF

-0,9

-0,9

-0,9

-0,9

- Avtale finansiering, Fylkesbibliotek

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-10,5

-7,9

-6,4

-9,9

-7,0

-9,0

-8,0

-9,2

- Mottatte renter VA

-50,9

-58,6

-62,7

-66,4

- Mottatte renter Startlån

-19,4

-28,0

-35,0

-40,7

Netto renteutgifter

54,6

67,0

85,9

113,1

Sum avdragsutgifter

338,0

382,0

406,0

428,0

Netto gjeldsavdrag

338,0

382,0

406,0

428,0

Totale netto renter og avdrag

392,6

449,0

491,9

541,1

- Fordelte byggelånsrenter
- Renteinntekter inkl. gebyrinntekter

Figuren viser netto renter og avdrag i perioden 2019-2022
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Netto renteutgifter stiger i perioden på grunn av høy lånevekst, kombinert med forventninger om
høyere rentenivå, samt større årlige avdragsbelastninger. Samtidig holdes netto renteutgifter lave på
grunn av refusjon av rentekostnad på blant annet byggelånsrenter, startlån og vann og avløp.
Premieavviket påvirker likviditeten
Budsjett- og regnskapsforskrifter pålegger kommunestyret et særlig ansvar for å sikre at kommunen har
så god likviditet at løpende forpliktelser kan dekkes. Tromsø kommune har i dag ikke problemer med
likviditeten, noe som blant annet skyldes stor beholdning av både ubrukte lånemidler og ubrukte
avsetninger til fond.
Tromsø har på linje med andre kommuner likviditetsmessige utfordringer knyttet til regnskapsmessige
føringer av pensjon. I 2002 innførte kommunaldepartementet ordning med premieavvik, som oppstår
ved at kommunene betaler mer i årlig pensjonspremie enn det som skal utgiftsføres i regnskapet. Det
akkumulerte premieavviket i norske kommuner utgjør 25,1 milliarder kroner ved utgangen av 2017. Det
gjør at den daglige likviditet ofte er svakere enn det som fremkommer direkte av kommuneregnskapet. I
Tromsø har premieavviket steget og var ved utgangen av 2017 på 419 millioner kroner.
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Lønns- og prisvekst, pensjon og arbeidsgiveravgift
Lønns- og prisvekst for kommunale varer og tjenester (deflator) er i handlings- og økonomiplanen
framskrevet med 2,8 % fra 2018 til 2019. Anslag for kommunal deflator er gjort på bakgrunn av føringer i
kommuneproposisjonen for 2019. Kommunen kompenseres for økte kostnader knyttet til lønns- og
prisvekst gjennom rammetilskuddet. Rammeoverføringene justeres her med deflator. Vekting av
lønnsvekst og prisveksten på kommunale varer og tjenester kan ses i tabellen under.

Forventet lønns- og prisvekst 2019
2018
2,6 %
2,5 %
2,5 %

Lønnsvekst
Varer og tjenester
Deflator

2019
3,0 %
2,6 %
2,8 %

Tromsø kommunes ansvarsrammer justeres i henhold til prosentsatser i tabellen over. Deflatoren
benyttes også i hovedsak for den generelle prisjusteringen av kommunale avgifter og gebyrer.

Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene
I budsjettforslaget er normalpremien for pensjonsutgiftene, basert på aktuarberegninger fra selskapene
og egne beregninger lagt til grunn. Beregningene gir følgende satser for 2019 (arbeidsgivers andel).

Arbeidsgivers premieandel i de ulike pensjonsordningene.
Pensjonsordning
TKP (Tromsø kommunale pensjonskasse)
KLP
SPK

Arbeidsgivers andel
15,5 % av brutto lønnsutgift
19,0 % av brutto lønnsutgift
10,9 % av brutto lønnsutgift

Arbeidsgiveravgift
Sats for arbeidsgiveravgift videreføres, og er 7,9 % i 2019.
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Netto driftsresultat

Kommunens regnskap for 2017 viste et positivt netto driftsresultat på 67,2 millioner kroner, noe som
utgjør en resultatgrad på 1,15 % av brutto inntekter. Til sammenligning var resultatgraden i 2016 på
2,87 % og 0,35 % i 2015.
Med unntak av 2016 har netto driftsresultat de siste årene vært svakt, og det er derfor viktig
at kommunen styrker den økonomiske handlefriheten. Dette vil gjøre kommunen mindre utsatt for
svingninger i inntekter og utgifter, gjennom et styrket disposisjonsfond. Et sterkere netto driftsresultat
kan også benyttes til å egenfinansiere investeringer slik at investeringsutgiftene kan økes uten at
låneandelen går opp.
Gjennom økonomiske handlingsregler har kommunestyret satt som mål at netto driftsresultat i 2019
skal være 2,5 %. Administrasjonssjefen ser imidlertid ikke rom i dette budsjettet for å innfri målet, og
har budsjettert med et netto driftsresultat på 1,75 %. Dette er 0,75 % under kommunestyrets vedtatte
økonomiske handlingsregler for 2019, men i tråd med Det tekniske beregningsutvalgs anbefaling.
Administrasjonssjefen vil følge dette opp ved neste handlings- og økonomiplanrevisjon.
Netto driftsresultat forventes videre i perioden og være nedadgående. Dette skyldes de siste års store
investeringer. Kapitalutgiftene vil utgjøre en økende andel av kommunens samlede utgifter, og
forventes i 2022 og legge beslag på over 10 % av brutto driftsinntekter. Administrasjonssjefen ser derfor
behovet for et særlig fokus på kommunes investeringer og finansieringen av disse.
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Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner

Beløp i 1000

2019

Økonomiplan
2020
2021

2022

Ubundne avsetninger
Bruk av ubundne avsetninger
Netto avsetninger

117 191
0
117 191

39 355
0
39 355

37 554
0
37 554

26 134
0
26 134

Netto avsetninger i tjenesteområdene
Totale avsetninger

-13 497
103 693

-13 497
25 858

-13 497
24 056

-13 497
12 636

Kommunestyrets vedtak fra desember 2016, forplikter kommunen til økonomiske handlingsregler. Kommunens målsetning for 2019 er et disposisjonsfond på 4,5 % av brutto driftsinntekter.
Ved utgangen av 2017 hadde kommunen et disposisjonsfond på 202,2 millioner kroner. I tillegg er det
gjennom sak om Økonomiplan 2018-2021, Årsregnskap for 2017 og Økonomirapport 1 - 2018 vedtatt en
budsjettert netto endring av disposisjonsfond på 57,3 millioner kroner.
Administrasjonssjefen har også gjennom arbeidet med økonomiplanen tilstrebet dette målet, og
foreslår at det i budsjett for 2019 avsettes 117,1 millioner kroner til disposisjonsfond. 20 millioner
kroner av avsetningen øremerkes investeringsformål. Samlet utgjør avsetning til disposisjonsfond da
1,98 % av brutto inntekter. Vedtatt budsjetterte avsetninger, samt administrasjonssjefens forslag i
denne sak, utgjør et samlet disposisjonsfond på 376,6 millioner kroner. Dette utgjør en prosentandel på
6,37 % av brutto driftsinntekter.
Dersom regnskapsforskriftens strykningsbestemmelser kommer til anvendelse ved fremleggelsen av
årsregnskap for 2019, vil budsjetterte avsetninger reduseres.
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Kommunens tjenesteområder
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Folkevalgte
Driftsbudsjett
Fordeling på virksomhetsområde
Beløp i 1000

Politisk styring

Sum

Regnskap Budsjett
2017
2018
25 412
25 412

24 989
24 989

2019
24 296
24 296

Økonomiplan
2020
2021
24 534
24 534

24 744
24 744

2022
24 968
24 968

Informasjon om tjenesteområdet
Folkevalgte omfatter kommunestyrets virksomhet med tilhørende kontroll - og tilsynsorgan. Herunder
drift av formannskap, komiteer og andre råd/utvalg samt ordførers utgifter.
Kommunestyret er kommunens øverste organ og har 43 medlemmer. Kommunestyret trekker opp
hovedlinjene i politikken som skal føres, og bestemmer hvordan byen og kommunens tjenester skal
utvikles. Kommunestyret har det øverste økonomiansvar og fordeler midlene kommunen har til rådighet
gjennom budsjettprosessen. Kommunestyret har også oppgaven med å føre tilsyn og kontroll med
kommunens virksomhet. Det holdes årlig kommunestyrer for barn og unge. I forkant av kommunestyret
i januar avholdes Ungdommens kommunestyre og i forkant av kommunestyret i april avholdes Barnas
kommunestyre.
Formannskapet består av ni medlemmer som er valgt blant kommunestyrets faste medlemmer.
Formannskapet er sentral i utviklingen og driften av Tromsø kommune, med hovedansvar for drift og
organisering. Formannskapet ivaretar den løpende kontrollen med administrasjonens virksomhet, og er
det organet som administrasjonssjefen rapporterer til etter nærmere retningslinjer. Formannskapet er
delegert myndighet etter kommuneloven og har derfor mulighet til å opprette egne underkomiteer til
utførelse av forberedende behandling av saker og/eller særskilte verv i tilknytning til formannskapets
mandat.
Komiteene har innstillingsrett til kommunestyret. Komiteene har ikke vedtaksmyndighet, men kan gi
uttalelser i saker som legges fram av formannskapet. I tillegg skal komiteene føre tilsyn med organer
som er underlagt deres ansvarsområde.
Klageutvalget har fem medlemmer som er valgt blant formannskapets faste medlemmer. Utvalget er
klageinstans i de sakene der kommunen er klageorgan.
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Politisk styring
Driftsbudsjett

Fordeling på virksomhetsområde

Beløp i 1000

Politisk styring

Sum

Regnskap Budsjett
2017
2018
25 412
25 412

24 989
24 989

2019
24 296
24 296

Økonomiplan
2020
2021
24 534
24 534

2022

24 744
24 744

24 968
24 968

Økonomiplan
2020
2021
24 989 24 989

2022
24 989

Driftsbudsjett med endringer
2019
24 989

Beløp i 1000

Revidert budsjett
Tiltak forrige år
Andre tiltak
Sum Tiltak forrige år
Endring i år
Budsjettreguleringer fra 1.1 til og med 18.6
Sum Endring i år
Tekniske justeringer
Andre tiltak
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Generell post for nedstyring
Effektiviseringskrav fra staten
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Flytting av midler til valgavvikling fra Politisk styring til Stab for politisk og adm.
ledelse
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2019-2022

2 800
2 800

0
0

2 800
2 800

2 800
2 800

153
153

153
153

153
153

153
153

224
224
3 177

448
448
601

672
672
3 625

896
896
3 849

28 166

25 590

28 614

28 838

-928
-142
-1 070

-928
-128
-1 056

-928
-142
-1 070

-928
-142
-1 070

-2 800

0

-2 800

-2 800

-2 800
-3 870

0
-1 056

-2 800
-3 870

-2 800
-3 870

24 296

24 534

24 744

24 968

Innsparingstiltak
Generell post for nedstyring
Gjennom generelle kostnadsbesparende tiltak forventes det å kunne nå kravet om en budsjettreduksjon.
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Administrasjonssjefens støttefunksjon
Driftsbudsjett
Fordeling på virksomhetsområde

Beløp i 1000

Regnskap Budsjett
2017
2018

Adm.sjef
Sentrale økonomi og finansposter
Stab for økonomi og utvikling
Stab for personal og organisasjon
Stab for politisk og administrativ ledelse

2019

Økonomiplan
2020
2021

2022

0
0
8 734
8 731
8 731
8 731
-3 734 776 -3 860 142 -3 900 859 -3 967 670 -3 977 369 -3 993 610
74 130
71 301 113 663 112 644 113 110 113 576
30 037
33 987
72 311
73 703
74 142
74 581
21 882
22 301
41 624
38 926
41 914
39 301
-3 608 727 -3 732 553 -3 664 526 -3 733 666 -3 739 472 -3 757 420

Sum

Informasjon om tjenesteområdet
Administrasjonssjefens støttefunksjon består av:
•
•
•
•
•

Adm. sjef
Sentrale økonomi og finansposter
Stab for politisk og administrativ ledelse
Stab for personal og organisasjon
Stab for økonomi og utvikling

De viktigste overordnede oppgavene er knyttet til strategisk samfunnsutvikling, rådgivning, utredning og
annen støtte ut i organisasjonen. I tillegg skal stabene drifte og samordne administrative systemer
knyttet til lønn, regnskap og budsjett, arkiv, opplæring og IT. Stabsfunksjonene har også ansvar for
fellesoppgaver som bl.a. Kommuneadvokaten, Kemneren, kommunikasjon, bedriftshelsetjeneste og
internkontroll. Fokus på økonomisk bærekraft, forbedring og forenkling står i sentrum for de oppgaver
stabene har.

Utfordringer
Samhandling
Støttefunksjonene skal bidra til effektiv og rasjonell drift av kommunens tjenester.
Det er viktig å sikre gode rutiner for saksbehandling og samhandling mellom både politikk og
administrasjon og på tvers i organisasjonen. Stabene har et særlig ansvar for å koordinere virksomheten
internt innenfor sine fagområder. Dette vil gi muligheten for standardisering og effektivisering av
arbeidsprosessene. Kommunens langsiktige mål for utvikling styres gjennom føringer i overordnede
planer og vedtak.
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Forbedring av plan- og styringssystemet
I vedtatt planstrategi 2016-2019 ligger det føringer på oppdatering av bl.a. kommuneplanens
samfunnsdel, strategisk næringsplan for Tromsøregionen og overordnet digitaliseringsstrategi. Den siste
inngår nå som prosjekt i kommunens forbedringsprogram. Plan- og styringssystemet må forbedres. De
handlingsorienterte perspektivene skal gjøres tydeligere i økonomistyringen gjennom å styrke
sammenhengene til langsiktig planarbeid og målsettinger som er vedtatt der. Noen målsettinger fra
dokumentet «Forbedring av plan- og styringssystemet i Tromsø kommune»:
•
•
•
•
•

Tromsø kommune vil styrke sammenhengen både mellom kommuneplanen og langsiktig
sektorplanlegging - og mellom ulike sektorplaner.
Tromsø kommune vil styrke den tverrsektorielle samarbeidskulturen.
Tromsø kommune vil styrke bruken av tverrsektorielle kunnskapsgrunnlag som felles
utgangspunkt for planlegging.
System for internkontroll skal videreutvikles, dokumenteres og følges opp.
Kvalitetssikre at innholdet i økonomiplanen er forankret/utredet og i tråd med overordnede
føringer.

Internasjonalt arbeid
I kommuneplanens samfunnsdel er det vektlagt at Tromsø skal fremstå som en inkluderende,
internasjonal by. Kommunens internasjonale strategi skal samordne kommunens internasjonale arbeid
og styrke Tromsøs posisjon som arktisk hovedstad. Visjonen i strategien er: "Tromsø – et internasjonalt
kraftsenter innenfor arktiske spørsmål, som aktivt fremmer bærekraftig utvikling".
Folkehelse
Det er behov for å styrke plankapasiteten i kommunen og da særlig sett opp mot forebyggende arbeid
på tvers i organisasjonen. Satsingen på en folkehelse i planarbeidet vil være viktig for å snu fokus mot
mer forebyggende tjenesteyting. Folkehelseperspektivet skal inn i nye og reviderte planer med mål om å
styrke forebyggende arbeid
Samfunnssikkerhet
Fokus på helhetlig, systematisk og tverrsektorielt samarbeid med samfunnssikkerhet må økes, og
kommunen må på et overordnet nivå sette langsiktige mål, prioriteringer og valg av virkemidler innenfor
arbeidet med samfunnssikkerhet. Trusler og sårbarhet knyttet til digitale systemer må også vurderes.
Strategi fra kommuneplanen: "Kommunens beredskap skal styrkes gjennom et bredt tiltaksorientert
arbeid i hele organisasjonen."
Kommunen som organisasjon
I kommuneplanens samfunnsdel (jf. kapittel 4.2.5 og 5.2.7) er det pekt på utfordringer kommunen som
organisasjon vil møte frem mot 2026. Det fremheves bl.a. at for å være en attraktiv arbeidsgiver er det
nødvendig å arbeide systematisk og langsiktig med omdømme og satse på rekrutteringsarbeid til yrker
som er i direkte tjenesteyting til en voksende befolkning.
Tromsø kommunes arbeidsgiverstrategi gir retning for hvordan kommunen skal møte de lokale
utfordringene med hensyn til å tiltrekke, utvikle og beholde nok og riktig kompetanse for å nå
kommunens mål.
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Kommunens medarbeidere er den viktigste ressursen for å tilby tjenester til våre innbyggere.
Ivaretakelse og utvikling av medarbeiderne er derfor den viktigste oppgaven som arbeidsgiver.
Det er et hovedmål å ivareta, bistå og styrke Tromsø kommune som arbeidsgiver, og bidra til helhetlig
organisasjonsutvikling.
Effektiv og rasjonell drift innebærer at organisasjonen har ledere som benytter fremtidsrettede
løsninger og har evnen til å lede endringsprosesser. Å være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker nok
og riktig kompetanse, utvikler kompetanse i tråd med samfunnsutviklingen og høyt fokus på nærvær,
står sentralt i organisasjonen.
Ledelse i Tromsø kommune handler om å ta i bruk mulighetsrommet, styre virksomheten og
tjenesteproduksjon, samt levere resultater etter mål og styringssignaler som gis gjennom politiske
vedtak. Gode ledelsesprosesser, et godt samspill mellom politisk og administrativ ledelse og samarbeid
på tvers av tjenesteområder ligger til grunn for utvikling av kjerneoppgavene. Ledere må være forberedt
på å ta ansvar og utøve ledelse ved uforutsette og ekstraordinære hendelser.
Organisasjonsutvikling
For å gi ledere i Tromsø kommune gode forutsetninger for å styre egen enhet, er vi avhengig av at
organisasjonens ledere har god informasjon om egen drift. Dette innebærer status og informasjon om
samlet økonomi, personal, timeutvikling, brukerbehov, turnusoversikt etc. Det skal anskaffes gode
styringsverktverktøy som fremskaffer viktig ledelses- og styringsinformasjon.
Kommunen har gjennomført store endringer innenfor både politisk styringssystem og administrativ
organisering. I endringsprosesser er det viktig at kommunen har fokus på blant annet
kompetanseutvikling, at medarbeidere involveres i prosessen og får eierskap til endringene. Kommunen
har et stort potensiale med å ta ut effektene av endringen i den administrative organiseringen. Det
er satt i gang forbedringsprosesser med sikte på en mer effektiv drift der en kan samle administrative
miljø som kan tilby kvalitativt bedre tjenester.
I forbindelse med innføring av ny organisasjonsmodell ble arbeidet med å styrke det langsiktige og
strategiske utviklingsarbeidet fremhevet, og at det er viktig å se samfunnsutvikling,
organisasjonsutvikling, overordnet planlegging og økonomi i sammenheng.
Sykefravær
Sykefraværet var 10,1 % i 2017. For å redusere sykefraværet og skape en utviklingsorientert
organisasjon, skal lederne ha fokus på nærvær, medarbeiderskap og god ledelse. Gode arbeidsmiljø og
mindre turnover vil gjøre kommunen til en attraktiv arbeidsplass, skape bedre omdømme og medvirke
til god kvalitet på tjenestene. Det helhetlige arbeidet med å skape gode arbeidsmiljø handler om å gjøre
grep på flere områder. Ledere i Tromsø kommune skal lede i tråd med kommunens verdigrunnlag, og
skape helsefremmende arbeidsplasser. Det må på hver arbeidsplass jobbes i et samspill mellom leder,
medarbeider, tillitsvalgt og verneombud med det felles mål å skape et godt arbeidsmiljø. Det vil i løpet
av høsten 2018 igangsettes et helhetlig lederutviklingsprogram med utgangspunkt i Tromsø kommunes
arbeidsgiverstrategi.
Rekruttering og kompetanseutvikling
Tromsø kommunes overordnete rekrutteringsplan beskriver hvordan organisasjonen skal tiltrekke,
utvikle og beholde kompetanse. Rekrutteringsplanen skal sikre planmessig arbeid med rekruttering slik
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at kommunen kan ivareta utfordringene organisasjonen står ovenfor. Mangfold, samt nok og riktig
kompetanse er avgjørende for å nå organisasjonens mål og evne til utvikling og nyskaping. Tromsø
kommune konkurrerer om å tiltrekke og beholde kvalifisert personell og kompetanse
Mangfold og likestilling
Ulikheter og mangfold i alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne, utdanning og kultur blant
kommunes medarbeidere, vil bidra til å opprettholde kvalitet og gi befolkningen gode tjenestetilbud.
Mangfold er en viktig forutsetning for nyskaping og innovasjon, og det er viktig å fortsette arbeidet med
å fremme mangfold på arbeidsplassen.
Innbyggermedvirkning
Et tema som har fått økt oppmerksomhet i kommunesektoren den siste tiden er innbyggermedvirkning.
KS har blant annet skrevet en egen håndbok som omhandler lokal samskapende sosial innovasjon.
Utgangspunktet for at temaet har blitt aktualisert er spørsmålet om hvordan fremtidens velferdsbehov
skal løses. Den norske velferdsmodellen har behov for fornyelse og nyttige løsninger bør derfor utvikles
innad i kommunene hvor folk bor. Dette er også særdeles aktuelt for Tromsø kommune.
I Tromsø kommune er det blitt nedsatt et eget utvalg som ser på temaet innbyggermedvirkning med
særlig oppmerksomhet rettet mot politiske prosesser. Utvalget ser blant annet på hvordan dette feltet
kan og bør styrkes i tiden fremover.
Det gjøres allerede en del positive ting innenfor innbyggermedvirkning i kommunen hvor det blant
annet er påbegynt et arbeid for å få til økt erfaringsdeling på tvers av fagavdelingene.
Forbedring
Kommunen har gjennomført store endringer innenfor både politisk styringssystem og administrativ
organisering. I kommunestyrets vedtak om ny organisasjonsmodell den 22. februar 2017, ble det
fremhevet at kommunen skal legge til rette for kostnadseffektive tjenester til riktig kvalitet gjennom
innovasjon, forbedringsarbeid og effektivisering.
Tromsø kommune skal arbeide systematisk med forbedring. Forbedringsprogrammet skal konsolidere,
prioritere og styre pågående og planlagte utviklingsprosjekter fremover. Programmet skal sikre en
fremtidsrettet organisering av kommunen som imøtekommer endrede krav og forventninger i
tjenesteproduksjonen.
Det er rundt 40 pågående prosjekter og tiltak innenfor Forbedringsprogrammet. En stor del av disse er
rettet mot helse og omsorg og program for utvikling av helse og omsorg der det i løpet av første del av
året har vært rettet spesiell oppmerksomhet mot kostnadsreduserende tiltak i tillegg til digitalisering,
som er nærmere omtalt i eget avsnitt.
Det pågår også arbeid innenfor strategisk innkjøp, hvor det er vedtatt å sentralisere funksjonen i en
egen seksjon for anskaffelser. Andre viktige tiltak er innenfor området prosessforbedring, hvor det er
etablert et eget team som utgjør en støttefunksjon for forbedringsarbeidet i kommunen og smartby,
hvor man holder på å utarbeide et eget veikart for Tromsø kommune og våre omgivelser. Det er også
påbegynt et arbeid for å identifisere hvor i kommuneorganisasjonen utførelsen av merkantile oppgaver
skjer. Dette vil i tiden fremover legge grunnlaget for nye prosjekter og tiltak rettet mot forenkling,
standardisering og effektivisering.
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I utviklings- og endringsarbeidet vil vi være opptatt av kompetanseutvikling, og at medarbeidere
involveres i prosessen og får eierskap til endringene. Overordnet ønsker man å etablere en
forbedringskultur i Tromsø kommune basert på tillit, hvor alle avdelinger, staber og enheter er aktive i
kontinuerlig forbedringsarbeid. Det vil i løpet av høsten gjennomføres et arbeid med å revidere den
nåværende programplanen for forbedringsprogrammet.
Digitalisering
Digitalisering er et vesentlig bidrag til å effektivisere måten organisasjonen drives på. Det er satt i verk
en rekke større og mindre digitaliseringsprosjekter som en forventer å kunne høste gevinster av når
digitaliseringen er gjennomført og rutinene er endret til en ny måte å utføre oppgavene på. I
overgangsfasen vil vi oppleve utfordringer med å drive på gammel måte samtidig som vi implementerer
ny digitale løsninger. Det vil kreve ekstra innsats og ressursbruk i en overgangsfase. Deretter vil
gevinstene kunne tas ut ved endringene.
Robotiseringsprosjekter skal gi økonomiske effekter i driften av økonomiseksjonen, Kemneren og
lønnsområdet i 2019
Digitalisering begynner med å bygge en digital grunnmur som kommunens nettverksstruktur utgjør.
Deretter må det bygges sentrale byggesteiner i form av de største sentrale sektorovergripende
støttesystemene som for eksempel arkivsystem, lønns- og personalsystem og økonomisystemet.
Effekten av ny nettverksstruktur skal gi gevinster i driften fra 2020.
Arkivverket har i tilsyn gitt kommunen pålegg om utbedring av arkiveringsrutiner, systemer og planer.
Behovet for digitalisering av arkivfunksjoner i kommunen er stort. Innføring av digitalisering er
omfattende og krever stor innsats på tvers i kommuneorganisasjonen.
I Difis rapport “Informasjonsforvaltning i offentlig sektor” defineres informasjonsforvaltning slik:
"Informasjonsforvaltning betyr eit heilskapleg syn på aktivitetar, verktøy og andre tiltak for å sikre best
mogleg kvalitet, utnytting og sikring av informasjon i ei verksemd. Organiseringa av informasjonen skal
vere systematisk og henge saman med verksemda sine arbeidsprosessar."
I tiden som kommer vil det bli økt fokus på hvordan innbyggerne møter Tromsø kommune på alle plan,
og hvordan innbyggermøtet i økende grad forventes å skje via digitale plattformer. Det er igangsatt er
stort arbeid med å forbedre nettsidene hvor målet er å øke graden av selvbetjening og at folk finner
bedre frem til den informasjonen de søker. Digital førstevalg er målet.
Tromsø kommune vil bidra til økt innbyggerinvolvering og best mulig digitale løsninger både for
informasjon til og for kommunikasjon med innbyggerne
Næringsarbeid
Kommuneplanens samfunnsdel gir følgende mål for næringsarbeidet: "Skape grunnlag for en offensiv
næringsutvikling og vekst i kommunen." Kommuneplanen har en rekke delmål, strategier og tiltak
innenfor kapittel 3.2.1 Arktisk hovedstad og kompetansesenter med internasjonal profil og kapittel 3.2.2
Nyskaping og næringsutvikling. Mange av disse er relevante for prioriteringer av ressurser i handlingsog økonomiplanen. Gjennom samarbeid med Troms fylke blir det ansatt prosjektleder for å jobbe videre
med Arktisk hovedstad. Målsettinger og tiltak fremkommer også i Strategisk næringsplan, som ble
vedtatt i kommunestyret 26.10.2016, sak 197. I «Regional strategisk næringsplan for Tromsøregionen»,
som var på høring våren 2018 ligger det føringer for det næringspolitiske arbeidet i et regionalt
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perspektiv. Det er en målsetting å styrke arbeidet med samordning og kommunen som tilrettelegger for
innovasjon og næringsutvikling.
Eierskapsmeldingen, som ble behandlet i kommunestyret i 2017, beskriver hvilke formål og
målsetninger Tromsø kommune har innen dette området, jf. kapittel om «Kommunens eierinteresser».

Overordnede mål
•

Bidra til økt innbyggerinvolvering og best mulig digitale løsninger både for informasjon til og
for kommunikasjon med innbyggerne
Arkivverket har i tilsyn gitt kommunen pålegg om utbedring av arkiveringsrutiner, systemer og
planer. Behovet for digitalisering av arkivfunksjoner i kommunen er stort. Innføring av digitalisering
er omfattende og krever stor innsats på tvers i kommuneorganisasjonen.
I Difi’s rapport “Informasjonsforvaltning i offentlig sektor” defineres informasjonsforvaltning slik:
Informasjonsforvaltning betyr eit heilskapleg syn på aktivitetar, verktøy og andre tiltak for å sikre
best mogleg kvalitet, utnytting og sikring av informasjon i ei verksemd. Organiseringa av
informasjonen skal vere systematisk og henge saman med verksemda sine arbeidsprosessar.
For å utnytte informasjonen som er lagret i ulike system må det arbeides med tiltak for å forvalte
informasjonen på best mulig måte.
I tiden som kommer vil det bli økt fokus på hvordan innbyggerne møter Tromsø kommune på alle
plan, og hvordan innbyggermøtet i økende grad forventes å skje via digitale plattformer.
Det er igangsatt er stort arbeid med å forbedre nettsidene hvor målet er å øke graden av
selvbetjening og at folk finner bedre frem til den informasjonen de søker.

•

Effekten av ny nettverksstruktur skal gi gevinster i driften fra 2020
Digitalisering begynner med å bygge en digital grunnmur som kommunens nettverksstruktur utgjør.
Deretter må det bygges sentrale byggesteiner i form av de største sentrale sektorovergripende
støttesystemene som for eksempel arkivsystem, som lønns- og personalsystem og som
økonomisystemet.

•

Fremme mangfold på arbeidsplassen
Ulikheter og mangfold i alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne, utdanning og kultur blant
kommunes medarbeidere, vil bidra til å opprettholde kvalitet og gi befolkningen gode
tjenestetilbud. Mangfold er en viktig forutsetning for nyskaping og innovasjon.

•

Robotiseringsprosjekter skal gi økonomiske effekter i driften av økonomiseksjonen,
Kemneren og lønnsområdet i 2019
I forbindelse med innføring av ny organisasjonsmodell ble arbeidet med å styrke det langsiktige og
strategiske utviklingsarbeidet fremhevet, og at det er viktig å se overordnet planlegging og økonomi
i en sammenheng. Eierskapsutøvelse av de kommunale selskapene og næringsutvikling skal være
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med på å skape en helhetlig strategisk tenking rundt samfunnsoppdraget. Nye digitale løsninger skal
tas i bruk for å få bedre tjenester til lavere kostnader.
For å effektivisere organisasjonen og administrasjonen knyttet til innkjøp av varer og tjenester i
organisasjonen vil denne funksjonen sentraliseres i kommunen. Det vil medføre en effektivisering av
innkjøpsområdet og måten dette administreres på i hele kommuneorganisasjonen. Gevinstene av
endringene må beregnes når omorganiseringen er gjennomført. Det må videre arbeides med å gjøre
våre innkjøp ennå mer miljøvennlige gjennom nye innkjøpsstrategier.
Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet, gjennom samarbeid med relevante statlige instanser, er et
viktig mål for Tromsø kommune. Kommunen må gjennom innkjøpsstrategier og anskaffelser søke å
bekjempe enhver form for arbeidslivskriminalitet.
I kommunestyrets vedtak om ny organisasjonsmodell den 22. februar 2017, ble det fremhevet at
kommunen skal legge til rette for kostnadseffektive tjenester til riktig kvalitet gjennom innovasjon,
forbedringsarbeid og effektivisering. Mye av dette arbeidet har vært samlet under en felles paraply
«Forbedringsprogrammet». Tromsø kommune må arbeide videre med digitaliseringsstrategier. Det
er foreslått tiltak under forbedringsprogrammet med tydelige gevinstmål. Flere sektorer har viktig
utviklingsarbeid som må følges opp, blant annet IT-strategien for skolene i Tromsø. Det skjer også
mye innen velferdsteknologi som gjør at kommunens datanett må forbedres i omsorgsbyggene. (Se
kapittel 8 Avdeling for helse og omsorg.)
Digitalisering er et vesentlig bidrag til å effektivisere måten organisasjonen drives på. Det er satt i
verk en rekke større og mindre digitaliseringsprosjekter som en forventer å kunne høste gevinster av
når digitaliseringen er gjennomført og rutinene er endret til en ny måte å utføre oppgavene på. I
overgangsfasen vil vi oppleve utfordringer med å drive på gammel måte samtidig som vi
implementerer ny digitale løsninger. Det vil kreve ekstra innsats og ressursbruk i en overgangsfase.
Deretter vil gevinstene kunne tas ut ved endringene.

•

Styrke arbeidet med samordning og kommunen som tilrettelegger for innovasjon og
næringsutvikling
Kommuneplanens samfunnsdel gir følgende mål for næringsarbeidet: Skape grunnlag for en offensiv
næringsutvikling og vekst i kommunen. Kommuneplanen har en rekke delmål, strategier og tiltak
innenfor kapittel 3.2.1 Arktisk hovedstad og kompetansesenter med internasjonal profil og kapittel
3.2.2 Nyskaping og næringsutvikling. Mange av disse er relevante for prioriteringer av ressurser i
handlings- og økonomiplanen. Gjennom samarbeid med Troms fylke blir det ansatt prosjektleder for
å jobbe videre med Arktisk hovedstad. Målsettinger og tiltak fremkommer også i Strategisk
næringsplan, som ble vedtatt i kommunestyret 26.10.2016, sak 197. I «Regional strategisk
næringsplan for Tromsøregionen», som er ute på høring til 21. mai 2018 ligger det føringer for det
næringspolitiske arbeidet i et regionalt perspektiv.

•

Styrke ledelseskulturen med fokus på medarbeiderskap, innovasjon og nyskapning
Ledelse i Tromsø kommune handler om å ta i bruk mulighetsrommet, styre virksomheten og
tjenesteproduksjon, samt levere resultater etter mål og styringssignaler som gis gjennom politiske
vedtak. Gode ledelsesprosesser, et godt samspill mellom politisk og administrativ ledelse og
samarbeid på tvers av tjenesteområder ligger til grunn for utvikling av kjerneoppgavene. Ledere må
være forberedt på å ta ansvar og utøve ledelse ved uforutsette og ekstraordinære hendelser.
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•

Tilby fagkompetanse til avdelinger og øvrige staber i forbedringsarbeidet
Kommunen har gjennomført store endringer innenfor både politisk styringssystem og administrativ
organisering. I endringsprosesser er det viktig at kommunen har fokus på blant annet
kompetanseutvikling, at medarbeidere involveres i prosessen og får eierskap til endringene.

•

Tilby fagkompetanse til avdelinger og øvrige staber i forbedringsarbeidet
Kommunen har gjennomført store endringer innenfor både politisk styringssystem og administrativ
organisering. I endringsprosesser er det viktig at kommunen har fokus på blant annet
kompetanseutvikling, at medarbeidere involveres i prosessen og får eierskap til endringene.

•

Tromsø kommune skal jobbe strategisk med å beholde og rekruttere nok og riktig
kompetanse. (Jf. Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026)
Tromsø kommunes overordnete rekrutteringsplan beskriver hvordan organisasjonen skal tiltrekke,
utvikle og beholde kompetanse. Rekrutteringsplanen skal sikre planmessig arbeid med rekruttering
slik at kommunen kan ivareta utfordringene organisasjonen står ovenfor. Mangfold, samt nok og
riktig kompetanse er avgjørende for å nå organisasjonens mål og evne til utvikling og nyskaping.
Tromsø kommune konkurrerer om å tiltrekke og beholde kvalifisert personell og kompetanse.

•

Utvikle et ledelsesinformasjonssystem som innen juli 2019 brukes av 80 % av kommunens
enheter
For å gi ledere i Tromsø kommune gode forutsetninger for å styre egen enhet, er vi avhengig av at
organisasjonens ledere har god informasjon om egen drift. Dette innebærer status og informasjon
om samlet økonomi, personal, timeutvikling, brukerbehov, turnusoversikt, etc.....
Utvikle styringsverktøy som sammenstiller og fremstiller data fra kommunens støttesystemer på
økonomi, lønn og personal med flere på en oversiktlig måte. Fremstillingen skal være fleksibel og
individuelt tilpasset.

•

Utvikle helsefremmende arbeidsplasser
Sykefraværet var 10,1 prosent i 2017. Det er det legemeldte sykefraværet over 16 dager som er
høyest. Det medfører fare for at medarbeidere faller ut av yrkeslivet. Sykefraværet er spesielt høyt i
avdelingene helse og omsorg samt oppvekst og utdanning. Sykefraværets omfang medfører at
prioriteringene blir å ivareta forsvarlig drift, i stedet for satsing på utviklingsarbeid. For å redusere
sykefraværet og skape en utviklingsorientert organisasjon, skal lederne ha fokus på nærvær,
medarbeiderskap og god ledelse. Gode arbeidsmiljø og mindre turnover vil gjøre kommunen til en
attraktiv arbeidsplass, skape bedre omdømme og medvirke til god kvalitet på tjenestene.
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Driftsbudsjett med endringer
2019
-108 258

Beløp i 1000

Revidert budsjett
Tiltak forrige år
Fordeling opptrapping av innkjøpskutt
Andre tiltak
Sum Tiltak forrige år
Endring i år
Budsjettreguleringer fra 1.1 til og med 18.6
Videreføring tiltak fra økonomirapport 1. 2018
Sum Endring i år
Tekniske justeringer
Korrigering i henold til regnskap 2017.
Andre tiltak
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Robotisering av arbeidsprosesser
Trykkeritjenester
Effektiviseringskrav fra staten
Reduserte kostnader Kemneren
Servicetorget
Utvikle styringsverktøy
WIFI som foretrukket tilkobling mot nettverket i kommunen
Next 2018
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Fordelt byggelånsrente
Utviklingsmidler
Flytting av midler til valgavvikling fra Politisk styring til Stab for politisk
og adm. ledelse
Økte inntekter - seksjon for innkjøp
Sikker internett aksess (Secure Internet Gateway)
Responssenterløsning
Beslutningsstøtte
Digitalisering av arbeidslister i pleie og omsorgstjenesten
Økt kontingent Ishavskysten friluftsråd
Kompensasjon arbeidsgiveravgift
Avtale finansiering, opprydding havnebassenget
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2019-2022

Økonomiplan
2020
2021
-108 258 -108 258

2022
-108 258

2 279
6 739
9 018

4 553
24 278
28 831

4 553
38 920
43 473

4 553
50 520
55 073

172 871
-1 245
171 626

172 871
-1 245
171 626

172 871
-1 245
171 626

172 871
-1 245
171 626

114 634
80 072
194 706
375 350

193 826
79 692
273 518
473 975

272 803
79 311
352 114
567 213

351 779
78 931
430 710
657 410

267 092

365 717

458 955

549 152

-2 000
-1 300
-1 184
-700
-658
-605
-100
0
-6 547

-2 000
-1 300
-1 183
-700
-658
-1 000
-100
-1 000
-7 941

-2 000
-1 300
-1 183
-700
-658
-1 000
-100
-1 000
-7 941

-2 000
-1 300
-1 183
-700
-658
-1 000
-100
-1 000
-7 941

-6 100
5 000

-1 400
5 000

-400
5 000

-3 900
5 000

2 800

0

2 800

0

-600
600
560
500
300
193
68
0
3 321
-3 226

-600
600
560
500
300
193
68
1 000
6 221
-1 720

-600
600
560
500
300
193
68
1 000
10 021
2 080

-600
600
560
500
300
193
68
1 000
3 721
-4 220

263 866

363 997

461 035

544 932

Endring i år
Videreføring tiltak fra økonomirapport 1. 2018
Økonomirapport 1-2018 Flytting av lønnsmidler fra Administrative tjenester til Stab for politisk og
administrativ støtte
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Innsparingstiltak

Robotisering av arbeidsprosesser
Ved å ta i bruk roboter i saksbehandlingen har Bergen kommune greid å spare inn 12 stillinger løpet av 2
år. Tromsø kommune har satt i gang et lignende prosjekt i mai 2018 og vi må regne med at vi vil kunne
starte å ta ut gevinster av dette prosjektet i 2019. Mye av disse besparelsen vil komme på de sentrale
administrative tjenestene. Vi er avhengig av at IT-seksjonen har nok ressurser til å støtte opp om slike
tiltak. Det vil bli utarbeidet en gevinstrealiseringsplan for de prosessene vi robotiserer fortløpende.
Dette genereres gjennom forbedringsprogrammet. For en gjennomført pilotprosess i juni 2018 er
besparelsen anslått til ¼ stilling. Anslått besparelse for alle stabene i 2019 er på 2 000 000
kroner. Konsekvensene er automatiserte arbeidsprosesser av rutineoppgaver. Det vil medføre at
arbeidstakere som tidligere gjorde disse oppgavene må tildeles andre oppgaver.

Trykkeritjenester
Tromsø kommune har startet en gjennomgang av behovet for de tjenestene som trykkeriet leverer. En
videreføring av trykkeriet vil kreve betydelige investeringer i ny maskinpark. Gjennomgangen viser en
forventet besparelse på å legge ned trykkeridelen, som ikke knytter seg til kommunal fakturering, vil
være på 1,3 millioner kroner. I tillegg til midler knyttet til drift av trykkeriet, er det to stillinger som i dag
ivaretar oppgavene. Administrasjonssjefen forventer at arbeidet vil gi en besparelse på dette allerede i
2019. Digitalisering gjør at behovet for tjenester minsker. Tiltaket vil gi redusert mulighet til kopiering og
trykking av større dokumenter, samt produksjon av trykksaker internt i kommunen. Det er også grunn til
å anta at tiltaket fremmer digitale løsninger raskere.

Reduserte kostnader Kemneren
Effektivisering og interne prioriteringer gjør at ekstrabevilgning knyttet til tilsetting som Kemner inndras.
Ressursen har vært benyttet til innfordring. Besparelse utgjør 700 000 kroner.
Det forventes ingen konsekvenser for kontoret i det at stillingen har stått ubesatt siste tiden. Ressursen
var ekstra tilført i forbindelse med personalomstilling.

Servicetorget
Antall stillinger til å betjene oppgavene knyttet til kommunens servicetorg reduseres med ett årsverk.
Reduksjonen gjøres som følge av at behovet for denne type tjenester er redusert og at driftsformen på
denne type tjenester revurderes i forbindelse med innføring av ny digital teknologi. Reduksjonen
forventes å gi en effekt på 658.000 kroner.
Reduksjon gir få konsekvenser da Servicetorget nå har en dreining mot digitalt innbyggermøte og har
redusert sin åpningstid det siste året.
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Utvikle styringsverktøy
For å gi ledere i Tromsø kommune gode forutsetninger for å styre egen enhet, er vi avhengig av at
organisasjonens ledere har god oversikt og informasjon om egen drift. Dette innebærer løpende status
og utvikling av nøkkeltall for samlet økonomi- og personaldata.
Det er derfor behov for å utvikle styringsverktøy som sammenstiller og fremstiller data fra kommunens
økonomi- og personalsystem på en oversiktlig måte. Fremstillingen skal være fleksibel og individuelt
tilpasset. Styringsverktøyet skal medio 2019 brukes av 80 % av kommunens enheter. Det tenkes her et
dynamisk verktøy som skal videreutvikles slik at andre data, som eksempelvis turnus og timeutvikling vil
inngå. De økonomiske effektene hentes da fra enheter som tar verktøyet i bruk.

WIFI som foretrukket tilkobling mot nettverket i kommunen
Tromsø kommune bruker i dag både kablet og trådløs tilkobling til vår data infrastruktur. Ved å satse på
trådløst nett som det foretrukne nettverket for ansatte og elever vil vi redusere kostnader for kommune
både ved bygging av nye bygg og ved renoveringen av eksisterende bygg. Utgifter til vedlikehold og
utskifting av elektronikk vil også kunne reduseres noe selv om vi vil få økte utgifter for å kunne tilby et
stabilt trådløst nett på alle enheter. Det skal kun benyttes kablet nett dersom tjenesten har eksplisitte
krav til dette begrunnet i lov, forskrift eller sentrale pålegg.
Utskiftningen vil spare kommunen for betydelige beløp til drift av nettverkssvitsjer som kan reduseres i
betydelig antall. Det vil også gi besparelser i forhold til lisenskostnader. Behovet for å fornye
eksisterende kablet nett med tilhørende nettverksutstyr blir kraftig redusert og dermed sparer
kommunen fremtidige kostnadsøkninger ved å velge trådløsteknologi.

Next 2018
IT-seksjonen gjennomfører i 2018 og 2019 et prosjekt for å forenkle og automatisere driftssystemene.
Dette prosjektet vil etterhvert gi effektiviseringsgevinster men vi kommer ikke langt nok til å kunne ta ut
de store gevinstene i 2019. Prosjektet er avhengig av at andre prosjekt er fullført slik at vi kan kvitte oss
helt med den gamle nettverksplattformen. Fra 2020 antar vi å kunne spare inn 1 000 000 i året på
enklere drift. En gevinstrealiseringsplan vil etterhvert gi mer eksakte tall.
Når NEXT plattformen er etablert, vil konsekvensen være at overvåkningen og driften av plattformen i
større grad skje i automatiserte prosesser. Det blir mindre behov for manuelle driftsoperatører til å
vedlikeholde plattformen.

Nye tiltak

Utviklingsmidler
Tromsø kommune står foran store endringer i måten vi må utføre tjenester på og i vår samhandling med
innbyggerne. Den etablerte organisasjonen arbeider i stor grad med å produsere tjenester i fastsatte
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tjenestemodeller. Det er derav vanskelig å trekke ut ressurser til utvikling og innovasjon, uten at det går
ut over tjenestekvalitet og mengde.
Forbedringsarbeidet må styrkes dersom vi skal klare å forbedre arbeidsprosesser og skape nye måter å
yte tjenester på så raskt som det er ønskelig. Samtidig må vi legge til rette for mer innovasjonstenkning i
kommunen. For å skape handlingsrom for utvikling og innovasjon, øremerkes ressurser til dette
formålet.

Sikker internett aksess (Secure Internet Gateway)
Dataangrep mot offentlige og private bedrifter er for tiden økende i verden. 12 mai 2017 ble over 100
land rammet av et målrettet angrep. Angrepet førte til at flere sykehus og stiftelser i England fikk store
tekniske problemer. I 2017 ble det registrert 5 000 cyberangrep mot norske interesser som utgjorde en
reell trussel i føle Nasjonal sikkerhetsmyndighet.Det er et behov for å implementere en
sikkerhetsløsning som beskytter innbyggernes data bedre mot slike angrep som verden opplevde i mai
2017.

Økte inntekter - seksjon for innkjøp
Det forventes inntektsøkninger som følge av eksterne oppdrag for kommunale foretak og andre
kommuner. Økte inntekter fra bistand til Karlsøy kommune, Tromsø Havn og Tromsøbadet. Etterhvert
som seksjonen bygges ut og tar i bruk digitale løsninger vil flere kommuner på sikt kunne tilbys tjenester
med hensyn til bistand ved anskaffelser.

Responssenterløsning
Styringsgruppen for forbedringsprogrammet vedtok våren 2018 igangsettelse av prosjekt
«Responssenterløsning» for å oppfylle et av målene i digitaliseringsstrategien. «Tromsø kommune skal
ta i bruk velferdsteknologiske løsninger som gir brukerne bedre trygghet, bedre tjenestekvalitet og øke
produktiviteten». Administrasjonssjefen foreslår med bakgrunn i dette å styrke fellesposten for IT
løsninger for å dekke de årlige lisensutgiftene.

Beslutningsstøtte
I vedtatt digitaliseringsstrategi er det et mål om å kunne benytte de store mengdene av data vi har i
datasystemene våre på en ny og bedre måte for å forbedre og effektivisere tjenestene våre. Kommunen
har gjennomført en pilot for å gi lederne et bedre styringsverktøy innenfor økonomistyring og
sykefravær. Det er behov for styrking av fellespost for IT for å kunne dekke de årlige lisensutgiftene som
følger med et verktøy som dette.

Digitalisering av arbeidslister i pleie og omsorgstjenesten
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Styringsgruppen for forbedringsprogrammet vedtok våren 2018 igangsettelse av prosjekt «Digitale
arbeidslister» for å oppfylle et av målene i digitaliseringsstrategien. «Tromsø kommune skal ta i bruk
teknologi som bidrar til tjenesteinnovasjon og effektive tjenester»
Dette vedtaket fører til at økte utgifter på vedlikehold og drift av den digitale løsningen. Gevinstene vil
ikke kunne tas ut dersom vi ikke greier å lever en stabil løsning som de ansatte kan stole på slik at de kan
endre arbeidsprosessene sine.

Økt kontingent Ishavskysten friluftsråd
Ishavskysten friluftsråd vedtok i generaforsamling 24.04.16 kontingentøkning for medlemskommunene
fra kr 10,- per innbygger til kr 12,- per innbygger, hvilket utgjør en økning på 20 %. Administrasjonssjefen
foreslår på denne bakgrunn at overføring til friluftsrådet økes med 193 000 kroner.
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Investeringsbudsjett
Beløp i tusen

Samlede prosjektbeløp
Investeringsprosjekter Ferdig
Brutto
Ørem Netto
år
prosjekt .
prosjekt
kostnad fin.
kostnad
Administrasjonssjefens
støttefunksjon
Avdrag formidlingslån
IKT - fordelingspost
Kjøp av aksjer og
andeler
Nytt arkivsystem
Pasientvarsling
sykehjem
Utlån startlån

2019

2020

Økonomiplan
2021
2022

Sum
2019-22

2028
2022
2028

320 000
100 000
48 000

0
0
0

320 000
100 000
48 000

75 000
25 000
12 000

78 000
25 000
12 000

82 000
25 000
12 000

85 000
25 000
12 000

320 000
100 000
48 000

2022
2022

4 000
18 000

0
0

4 000
18 000

4 000
4 500

0
4 500

0
4 500

0
4 500

4 000
18 000

250 00
0
370 500

250 00
0
369 500

250 00
0
373 500

250 00
0
376 500

1 000 00
0
1 490 000

2028

Sum
Administrasjonssjefens
støttefunksjon

Sum
investeringsprosjekter

1 000 00
0
0
1 490 000 0

1 000 00
0
1 490 000

1 490 000 0

1 490 000 370 500 369 500 373 500 376 500 1 490 000

IKT - fordelingspost
Det planlegges slik fordeling av IKT investeringer i perioden:
Område

2019

2020

2021

2022

13 000

14 000

14 000

14 000

Helse og omsorg

5 500

6 000

6 000

6 000

Infrastruktur

6 300

4 800

4 800

4 800

200

200

200

200

25 000

25 000

25 000

25 000

Skole

Andre prosjekter
Sum IKT investeringer

Kjøp av aksjer og andeler
Løpende bevilgning til kjøp av aksjer og andeler finansiert av salg av anleggsmidler.
Nytt arkivsystem
Siste 25 % av prosjektkostnadene, 4 millioner kroner foreslås bevilget i 2019.
Pasientvarsling sykehjem
I 2014 ble det som et ledd i digitaliseringsarbeidet besluttet og gå til anskaffelse av plattform for
velferdsteknologi og pasientvarsling til Tromsø kommune. Pasientvarslingssystemet planlegges installert
i flere eksisterende helsebygg, og foreslås som en løpende årlig bevilgning på 4,5 millioner kroner.
Utlån startlån
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Det legges til grunn en videreføring av formidlingslån via Husbanken på 250 millioner kroner årlig.

Avdeling for oppvekst og utdanning
Driftsbudsjett
Fordeling på virksomhetsområde

Beløp i 1000

Avdeling for oppvekst og utdanning
Seksjon for barn og familie
Seksjon for barnehage
Seksjon for skole og VO

Sum

Regnskap Budsjett
2017
2018

2019

Økonomiplan
2020
2021

2022

0
0
10 982
8 326
8 326
8 326
215 550 226 257 223 816 225 282 226 866 228 532
616 528 640 736 656 992 681 595 687 829 687 014
737 863 755 009 735 192 735 370 737 938 739 856
1 569 941 1 622 002 1 626 982 1 650 574 1 660 960 1 663 728

Informasjon om tjenesteområdet
Avdeling for oppvekst og utdanning består av en stabsenhet og følgende seksjoner:
•
•
•

Seksjon for barnehage
Seksjon for skole / Seksjon for skole og voksenopplæring
Seksjon for barn og familie

Avdelingen har totalt 45 enheter.

Utfordringer
Statlige normer
Det legges fra statlig hold opp til sterkere styring av bemanningen i barnehager og skoler, noe som gir
mindre frihet til lokale tilpasninger. I januar 2018 det vedtatt en skjerpet pedagogtetthet i «Forskrift om
pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager. I mai 2018 ble ny bemanningsnorm vedtatt.
Kommunale barnehager har behov for nærmere 40 nye pedagogstillinger og flere
fagarbeidere/assistenter for å oppfylle kravene.
Stortinget vedtok ved behandling av statsbudsjettet 2018 en norm for lærertetthet på skolenivå. Det
innebærer at hver enkelt skole må tildeles ressurser og disponere disse slik at normen oppfylles. For å
oppfylle normen må Tromsø kommune tilsette i 26 nye stillinger. Behovet for å rekruttere nye
pedagoger vil være stort i hele Norge, noe som betyr at også Tromsø kan få utfordringer med å
rekruttere kvalifiserte lærere.
Bemanningsnormen som er beskrevet i «Utviklingsstrategien for helsestasjons- og skolehelsetjenesten»
(2010), er ikke innfridd. Det mangler i overkant av ni helsesøsterstillinger i skolehelsetjenesten og ca.
6,5 av disse er i barneskolene.
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I Nasjonale retningslinjer for barselomsorgen anbefales ett hjemmebesøk av jordmor innen første-andre
døgn etter utreise fra barselavdeling. Tromsø kommune innfrir ikke kravene. Dersom hjemmebesøket
skal foretas av kommunal jordmor, er det ut fra dagens fødselstall behov for tre nye stillinger.
Arbeid med læringsmiljø
Tromsø kommune har fått plass i den nasjonale satsingen «Inkluderende barnehage- og skolemiljø»
(IBS) i perioden 2018 – 2020. Satsingen skal styrke kompetansen i å fremme trygge miljøer og forebygge,
avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser. Utdanningsdirektoratet finansierer satsingen via
fylkesmannen, kommunens egenandel dekkes innenfor gjeldende rammer.
Fra spesialundervisning til tilpasset opplæring
Sammenlignet med ASSS-kommuner har Tromsø flere elever med behov for spesialundervisning. Det er
satt i gang en større satsing på tilpasset opplæring ved at alle skoler ser på hvordan de kan styrke
tilretteleggingene slik at færre elever må inn i et alternativt undervisningsopplegg. Det er gjennomført
en større revisjon av samarbeidsstrukturen mellom skole og PPT. Det ferdigstilles nå reviderte rutiner
for spesialpedagogisk arbeid og det skal lages en helhetlig plan for tilpasset opplæring og
spesialundervisning. Målsettingen er at ressursbruken skal dreie bort fra spesialundervisning og over til
tilpasset opplæring.
Barnetallsutvikling og kapasitet
Det ligger inne i økonomiplan 2018 - 2021 en økning i antall barn i barnehagealder på 80 barn per år fra
2018 til 2020. Foreløpige tall for opptak høsten 2018 viser lavere barnetallsvekst pga. lave fødselstall, og
det er lagt inn korrigeringer for 2019-2020. Barnehagebehovsplanen ble vedtatt i kommunestyrets sak
198 i møte 22. juni 2017. Fremtidige behov skal følges opp både ved å ivareta eksisterende bygg og ved
å etablere nye barnehager. Hensyn til levende bygder og sentrumsområder med dårlig
barnehagedekning er prioritert. Alternativet til å bygge nye barnehager etter barnetallsveksten er å
etablere barnehager i midlertidige bygg.
I Kompas-prognosene forventes det at antall barn i skolealder holder seg stabilt på dagens nivå i
økonomiplanperioden. Større boligbyggingsprosjekter kan utfordre skolekapasiteten i enkelte bydeler.
Skolebehovsplanen ble vedtatt i kommunestyret i sak 7/ 2018. Sammen med tiltak som var lagt inn i
økonomiplan 2018-2021, ble det vedtatt utbyggingstiltak for å sikre fremtidig skolekapasitet.
I både barnehage- og skolebehovsplan er det lagt vekt på verdibevarende vedlikehold og tilpasning til
nye/endrede behov.
Etablering av Seksjon barn og familie
Etablering av Seksjon barn og familie i Tromsø kommune ble vedtatt i kommunestyret i juni 2017, sak
193. Hensikten med opprettelsen er bedre samhandling og koordinering på tvers av tjenester i arbeidet
med utsatte barn og unge. Det skal bygges opp en helt ny seksjon, med støtteapparat,
med medarbeidere og tjenester fra flere avdelinger/enheter. Etableringen innebærer opprettelse av
Ressurssenter og samlokalisering av tjenester i ny enhet Tverrfaglig ressurs.
Sykefravær
ASSS rapporten for 2017 viser at barnehagesektoren i Tromsø kommune har nest høyest sykefravær, og
skolesektoren og barneverntjenesten har høyest sykefravær sammenlignet med storbykommunene. Det
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er iverksatt tiltak med fokus på helsefremmende arbeidsplasser i tillegg til tettere oppfølging av
enkeltansatte, som har utfordringer i forhold til nærvær og arbeidskapasitet. Det jobbes systematisk
med oppfølging og forebygging.
Forbedringsarbeid
Administrasjonssjefen ser behov for å etablere et forbedringsarbeid på avdelingen på lik linje med det
som er iverksatt på andre områder i kommunen. Avdelingen vil i løpet av våre 2019 utrede mulighetene
for en mer effektiv drift av sektoren, hvor en kan samle administrative og faglige miljø med sikte på å
tilby kvalitativt bedre tjenester.

Investeringsbudsjett
Beløp i tusen

Investeringsprosjekter

Avdeling for oppvekst og
utdanning
Barnehage Vikran
Barnehagebygg
Brensholmen skole nybygg
Normalhall Storelva
Nybygg Tromsdalen skole
Ombygging Gyllenborg skole
Skolebygg mindre
tilpasninger
Ungdomskole Storelva
Sum Avdeling for oppvekst
og utdanning

Sum investeringsprosjekter

Samlede prosjektbeløp
Ferdig Brutto Ørem.
Netto
år prosjekt
fin. prosjekt
kostnad
kostnad

2019

Økonomiplan
2020
2021

Sum
2022 2019-22

2019
2022
2019
2019
2025
2019

7 500
165 000
20 429
69 808
69 000
4 000

0
0
0
0
0
0

7 500
165 000
20 429
69 808
69 000
4 000

7 500
37 500
20 429
69 808
0
4 000

0
37 500
0
0
0
0

0
37 500
0
0
19 000
0

0
52 500
0
0
50 000
0

7 500
165 000
20 429
69 808
69 000
4 000

2022

12 000

0

12 000

3 000

3 000

3 000

3 000

12 000

2022

420 000
767 737

0
0

420 000 50 000
767 737 192 237

215 000
255 500

145 000 10 000
204 500 115 500

420 000
767 737

767 737

0 767 737 192 237 255 500 204 500 115 500 767 737

Barnehage Vikran
Det er avsatt 15 millioner kroner til ny barnehage på Vikran med 7,5 mill i 2018 og 2019,
For Vikran vil det være aktuelt med riving av eksisterende barnehage og bygging av ny. Basert på
arealbehov for en funksjonell barnehage med ca. 20 barn samt SFO- tilbud er det konkludert med et
arealanslag på ca. 260m2. Budsjett inkluderer riving av eksisterende barnehage (gammel lærerbolig) og
kun en mindre opparbeiding av utomhusareal. Eventuelle kostnader knyttet til infrastruktur så som VA,
vei og strømforsyning er ikke beregnet da omfang ikke er kjent.

Barnehagebygg
Det foreslås i perioden avsatt ei ramme til barnehagebygg på 165 millioner kroner. Det legges opp til at
prosjektrammen vil kunne utvides også etter gjeldende økonomiplan.
I forhold til økonomiplan 2018-2021 består prosjekt Barnehagebygg av følgende prosjekter:
•

Trondjord barnehage
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•
•
•
•
•

Barnehage fastlandet sør
Skittenelv barnehage
Straumsbukta barnehage
Barnehage Kvaløya
Barnehage Tromsøya sør

Tempo i utbyggingen av konkrete bygg må gjøres innenfor mulige økonomiske totalrammer, og hvilke
barnehager som må prioriteres i forhold til infrastruktur, demografi og boligbygging. Dette vil
administrasjonssjefen komme tilbake til i egne saker og ved rullering av gjeldende handlings- og
økonomiplan våren 2019.

Brensholmen skole nybygg
Fremdriftsplanen for prosjektet har vært revidert flere ganger siden prosjektets begynnelse, bl.a. pga.
behov for økte økonomiske rammer som følge av innkomne tilbud. Byggetiden er satt til 14 mnd. med
ferdigstillelsesdato til 08.08.2019, dvs. at skolen skal være klar til skolestart 2019. Utomhus arbeider vil
ikke ferdigstilles før senere samme år.
Vedtatt ramme på 180,75 millioner kroner antas å holde som sluttprognose.

Normalhall Storelva
Prognosene tilsier at kostnadene vil havne over vedtatt bevilgning på 105 millioner kroner, men etter
kommunestyrevedtak fortsetter prosjektet å planlegge etter vedtatt plan og fremlegger sak til
kommunestyret når anbud er innkommet.

Nybygg Tromsdalen skole
Bestilling av dette investeringsprosjektet er under utarbeidelse av Avdeling for oppvekst og utdanning.
Administrasjonssjefen har ikke funnet rom til å prioritere prosjektet i denne økonomiplanperioden, men
anbefaler at utbyggingen starter når ungdomsskolen på Storelva står ferdig.

Ombygging Gyllenborg skole
Skoletomta for Gyllenborg skole er liten og med små muligheter for utvidelser. Når kommunen overtar
Gyllenborghallen vil det bli muligheter for å omgjøre deler av dette bygget til undervisningsrom. Det er
bevilget 4 millioner kroner i 2018 som foreslås videreført i 2019 for å dekke kostnadene til denne
ombyggingen.

Skolebygg mindre tilpasninger
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Det foreslås en løpende bevilgning på 3 millioner kroner for å handtere løpende behov for endringer av
undervisningsarealer både for enkeltelever og grupper.

Ungdomskole Storelva
Det jobbes med grunnlag for utlysning av konkurranse for prosjekteringsgruppe. Dersom man unngår
omregulering kan konkurranse om prosjektering utlyses høsten 2018.
Per i dag er finnes det bare et kostnadsestimat basert på erfaringstall og estimert areal. Kostnadsramme
vil beregnes etter forprosjekt og etter kontrahering av entreprenør.
Administrasjonssjefen legger til grunn at skolen skal stå ferdig vinteren 2022.
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Avdeling for oppvekst og utdanning
Driftsbudsjett

Fordeling på virksomhetsområde

Beløp i 1000

Regnskap Budsjett
2017
2018

Avdeling for oppvekst og utdanning

0
0

Sum

0
0

2019
10 982
10 982

Økonomiplan
2020
2021
8 326
8 326

2022

8 326
8 326

8 326
8 326

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan
2019 2020 2021 2022
8 332 8 326 8 326 8 326
8 332 8 326 8 326 8 326

Beløp i 1000

Konsekvensjustert budsjett
Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Gjenåpning av oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2019-2022

0

0

0

0

2 650
2 650
2 650

0
0
0

0
0
0

0
0
0

10 982 8 326

8 326 8 326

Nye tiltak
Gjenåpning av oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn
I kommunestyresak 261/17 ble det vedtatt å gjenåpne oppreisningsordningen for tidligere
barnevernsbarn. Gjenåpning av ordningen skjer fra 2018 og forventes avsluttet i løpet av
2019. Kostnader vil være knyttet til sekretariat, drift av Oppreisningsutvalget samt utbetalinger av
tilkjente oppreisninger. Kostnader til sekretariatet dekkes innenfor rammene til Avdeling for utdanning.
Kostnadene knyttet til drift av Oppreisningsutvalget er estimert til 150 000 kroner per år, og det anslås
at utbetaling av tilkjente oppreisninger vil utgjøre ca. 2,5 millioner kroner per år. Finansiering for 2018 er
bevilget i økonomirapport 1. Finansieringsbehov for 2019 på 2,65 millioner kroner legges inn i
økonomiplanen.
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Seksjon for barnehage
Driftsbudsjett

Fordeling på virksomhetsområde

Beløp i 1000

Seksjon for barnehage

Sum

Regnskap Budsjett
2017
2018
616 528
616 528

640 736
640 736

2019
656 992
656 992

Økonomiplan
2020
2021
681 595
681 595

687 829
687 829

2022
687 014
687 014

Informasjon om tjenesteområdet
Seksjon for barnehage omfatter kommunale og private barnehager samt utøvelse av
barnehagemyndighet i henhold til barnehageloven. Kommunen har ansvar for at det er nok
barnehageplasser slik at alle som har rett til det får plass. I henhold til barnehagelovens § 12a gjelder det
barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det år det søkes om plass. Kommunen har
ansvar for finansiering av private barnehager gjennom «Forskrift om tildeling av tilskudd til private
barnehager». Kommunestyret har gitt føringer for sektoren gjennom bl.a. barnehagebehovsplan som
ble vedtatt i juni 2017, og kvalitetsutviklingsplanen som ble vedtatt i desember 2016.

Utfordringer
Ny pedagog- og bemanningsnorm
Etter ny forskrift skal det fra 1.8.2018 det være minst én pedagogisk leder per syvende barn under tre
år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Ny bemanningsnorm ble vedtatt 31.5.18.
Barnehagen skal fra 1.8.2018 ha minst én ansatt per tre barn når barna er under tre år og én ansatt per
seks barn når barna er over tre år. Overgangsregler gir barnehageeiere tid frem til 1.8.2019 med å
oppfylle kravet til minimumsbemanning. I revidert nasjonalbudsjett ber Stortinget regjeringen bedre
finanseringen av bemanningsnormen i barnehagene gjennom et øremerket tilskudd for 2018 og de to
kommende budsjettårene, på 100 millioner kroner. De øremerkede midlene fordeles med 60 millioner
kroner til en overgangsordning for de private barnehagene. Det skal tas særlig hensyn til en bærekraftig
økonomi i små private barnehager. De resterende 40 mill. kroner fordeles til kommunene etter
tilsvarende kriterier som de private.
Kommunale barnehager har behov for nærmere 40 nye pedagogstillinger og flere fagarbeidere/
assistenter for å oppfylle kravene. Samtidig kan assistentstillinger måtte gjøres om til pedagogstillinger,
noe som kan medføre overtallighet blant assistentstillingene. For å unngå dette er det viktig at disse to
normene ses i sammenheng og innføres samtidig. Det å rekruttere pedagogisk personale i distriktene
kan være en utfordring.
Bemanningsnormen skal også opprettholdes ved sykefravær. I vedtak om bemanningsnorm ber
stortinget regjeringen tydeliggjøre forventningen til innkalling av vikarer i kommunale barnehager og at
relevante kostnader til vikarbruk tas med i regnskapet til kommunen.
Inntektsgradert foreldrebetaling
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Inntektsgradert foreldrebetaling ble vedtatt i Forskrift om foreldrebetaling i barnehage fra mai 2015.
Forskriften fastslår at ingen skal betale mer enn 6 % av husholdningens inntekt for barnehageplass. Fra
august 2015 ble det innført gratis kjernetid for 4-5 åringer ved inntekt under 405 000. Dette ble utvidet i
2016 til også å gjelde treåringene. Antall vedtak om inntektsgradert foreldrebetaling har økt betraktelig
fra oppstarten i 2015, både på grunn av utvidelser i rettigheter men også fordi ordningen har blitt mer
kjent. En dobling av antall søkere har generert mer administrasjon og kommunen har utfordringer
knyttet til rettigheter til saksbehandlingstid.

Driftsbudsjett med endringer
2019
640 736

Beløp i 1000

Revidert budsjett
Tiltak forrige år
Tilskudd til private barnehager
Barnetallsøkning (datagrunnlag fra Kompas)
Fordeling opptrapping av innkjøpskutt
Andre tiltak
Sum Tiltak forrige år
Endring i år
Budsjettreguleringer fra 1.1 til og med 18.6
Videreføring tiltak fra økonomirapport 1. 2018
Sum Endring i år
Tekniske justeringer
Andre tiltak
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Effektiviseringstiltak - barnehage
Nedleggelse av barnehager i distriktet
Redusere kommunal andel av tilskudd til tiltak for å bedre
språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn
Redusere bemanning til barn med spesialpedagogisk hjelp og
tilrettelegging
Justering av budsjett til spesialbarnehagene
Avvikle tildeling av etter- og videreutdanningsmidler
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Reduksjon i antall nye barnehageplasser
Bemanningsnorm - minstekrav til grunnbemanning
Pedagognorm
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2019-2022

Økonomiplan
2020
2021
640 736 640 736

2022
640 736

13 000
10 000
-79
100
23 021

26 000
20 000
-160
100
45 940

26 000
20 000
-160
100
45 940

26 000
20 000
-160
100
45 940

5 531
120
5 651

5 531
120
5 651

5 531
120
5 651

5 531
120
5 651

734
734
29 406

1 468
1 468
53 059

2 202
2 202
53 793

2 937
2 937
54 528

670 142

693 795

694 529

695 264

-3 000
-2 700

-3 000
-2 700

-3 000
-4 300

-3 000
-4 300

-2 400

-2 400

-2 400

-2 400

-700

-1 500

-1 500

-1 500

-600
-450
-9 850

-1 000
-1 100
-11 700

-1 000
-2 000
-14 200

-1 000
-3 550
-15 750

-12 300
6 500
2 500
-3 300
-13 150

-15 000
12 000
2 500
-500
-12 200

-15 000
18 500
4 000
7 500
-6 700

-15 000
18 500
4 000
7 500
-8 250

656 992

681 595

687 829

687 014

Innsparingstiltak
Effektiviseringstiltak - barnehage
Utgifter til drift analyseres og vurderes med den hensikt å effektivisere den administrative
organiseringen både sentralt og ute i barnehagene. En vil i dette arbeidet blant annet sette søkelys på
effektivisering av ulike oppgaver og bruk av lederressurser. Gjennom arbeidet med digitalisering og
sentralisering av oppgaver, kan det framkomme mulige innsparingsmuligheter - eksempelvis i forhold til

Side 67 av 157

Handlings- og økonomiplan for 2019-2022
saksbehandling av søknader om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging, digitalisering av timelister og
andre administrative oppgaver.

Nedleggelse av barnehager i distriktet
Det foreslås å legge ned barnehager med mindre enn ti barn fra høsten 2019. Dette vil gjelde fire
distriktsbarnehager med tilsammen 25 barn. Barna må tilbys plass i annen barnehage, noe som for alle
vil innebære lang reisevei til barnehagen. Nedleggelse av distriktsbarnehagene vil gi en samlet
innsparing på kroner 2,7 millioner kroner fra 2019. Tiltaket medfører at kommunen fra 2021 får redusert
tilskuddssatsen til private barnehager med ca 4,3 millioner kroner, noe som gir en total innsparing på 7
millioner kroner. Distriktsbarnehagene er dyrere i drift enn sentrumsbarnehager, og medfører at
kommunens sats for tilskudd til private barnehager blir høyere enn om bare sentrumsbarnehager lå til
grunn for beregning.
Nedleggelser av barnehagetilbud i distriktene har konsekvenser, ikke bare for enkeltindivider, men også
for å opprettholde befolkningsgrunnlaget i ei bygd. Det kan igjen påvirke eventuelle lokale
arbeidsplasser. Tiltaket vil utfordre barnehagekapasiteten i sentrumsbarnehagene. Det kan bli
utfordrende å finne plass til 25 barn i de nærmeste barnehagene. Tiltaket kan medføre økt bemanning i
de barnehagene barna flyttes til og muligens et behov for å kjøpe barnehageplasser i nabokommune, da
dette kan bli nærmeste barnehage. Dette vil generere utgifter som gir en mindre innsparing.

Redusere kommunal andel av tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige
barn
Det foreslås å redusere tilskudd til språkarbeid som gis til barnehager med mange minoritetsspråklige
barn. Kommunen mottar årlig tilskudd fra staten basert på antall minoritetsspråklige barn meldt i
årsmelding fra barnehagene per 15.12. Tilskuddsordningen skal bidra til at kommunen kan utforme
tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage. Statlig
tilskudd for 2018 er 1,7 millioner kroner og kommunen mottar bidrag for 495 barn. Kommunen bidrar
med 2,4 millioner kroner som kommer i tillegg til dette. Det kommunale bidraget innrettes slik at både
kommunale og private barnehager, der minst fem barn samt mer enn 15 % av barnegruppa er
minoritetsspråklig, kan søke tilskudd. Kommunen er ikke pålagt å bidra og det foreslås at tiltaket
reduseres slik at kun staten bidrar med tilskudd. Dette gir en innsparing på kroner 2,4 millioner kroner.
Dette vil redusere kvaliteten på språkopplæring for minoritetsspråklige barn. Det vil ikke være rom for
ekstra språktrening, timer til morsmålslærer, språkmateriell, kompetanseheving og bruk av tolk til
barn/familier som ikke er flyktninger. Statlig sats vil ikke dekke det behov barnehagene har på dette
feltet. Særlig utsatt blir barnehager som tar imot mange minoritetsspråklige barn og dermed har en mer
krevende oppgave knyttet til språkopplæring enn andre barnehager. Minoritetsspråklige barn vil få et
dårligere grunnlag i norsk ved skolestart og dette kan gi et økt behov for tiltak i skolen.

Redusere bemanning til barn med spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging
Barn i aldersgruppen 0-5 år har rett til spesialpedagogisk hjelp jamfør barnehageloven §19 a.
Kommunen har også tilretteleggingsansvar for barn med nedsatt funksjonsevne jamfør barnehagelovens
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§19g. Barnehagene ansetter støtteressurs som ivaretar barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp og
vedtak om tilrettelegging samt barn/barnegrupper som i kortere eller lengre perioder har behov for
ekstra styrking for å kunne nyttiggjøre seg barnehagetilbudet og for å forebygge ytterligere vansker.
Tidlig innsats for barn og unge er et satsningsområde i kommunen og arbeidet som gjøres i barnehage er
viktig for barns utvikling og behov i senere år. Det har vært økning i antall vedtak de siste år og
tilretteleggingsplikten for barn med nedsatt funksjonsevne som ble lovfestet i 2016 medfører også flere
vedtak.
Det foreslås å redusere antall støttestillinger med tre årsverk fra høst 2019.
Dette vil gi en innsparing for 2019 på 0,7 millioner og helårseffekt for 2020 på 1,5 millioner.
Konsekvens: Kommunen kan få utfordringer knyttet til nok ressurser som gis til barn med vedtak om
spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging dersom antall vedtak om spesialpedagogisk hjelp øker. Det vil
også redusere barnehagens mulighet til å arbeide med forebygging og tidlig innsats, noe som kan
påvirke antall vedtak om spesialpedagogisk hjelp både i barnehage og i skole. Antall barn med store
hjelpebehov har de siste årene vært økende og antall vedtak om spesialpedagogisk hjelp øker også. En
reduksjon i støtteressursbemanning vil medføre ekstra belastning på grunnbemanningen som igjen kan
generere økt sykefravær.

Justering av budsjett til spesialbarnehagene
Tromsø kommune drifter fire spesialbarnehager som har noe høyere bemanning enn minimumskravet
knyttet til barn med særskilte behov. Det er en barnehage for barn med store funksjonshemminger,
helsemessige og spesialpedagogiske behov, en for barn med astma og allergi og to barnehager med
særskilt tilbud til flyktningbarn. Det kan vurderes å redusere bemanning i noen av disse barnehagen med
inntil 1,5 årsverk. Det forventes en reduksjon i antall framtidige flyktninger til Tromsø, så fra 2019 vil
nedleggelse av en flyktningbase være et mulig tiltak. Det innebærer besparelse på 0,5 årsverk assistent.
Det kan i tillegg vurderes å redusere med ett årsverk på astma og allergibarnehagen. Erfaringer fra de
siste årene viser at barnehagen ikke kan fylle alle plasser til barn i målgruppen, men gir tilbud til ca. 7-10
barn med alvorlig astmadiagnose i året. Hvis man antar at dette tallet er stabilt de neste årene vil man
kunne redusere bemanningen med ett årsverk ressurstillinger knyttet til barn med astmadiagnose. I
tillegg kan skyssutgifter ved Trudvang barnehage reduseres med 250 000, da det de senere år ikke har
vært benyttet i det omfang som er avsatt. Innsparingen vil være på 600 000 kroner i 2019 med
helårseffekt i 2020 på million kroner.
Dette vil redusere tilbudet som gis til barn med hjelpebehov og medføre ekstra belastning på
grunnbemanningen, som igjen kan påvirke tilbudet til alle barn i den aktuelle barnehagen. Noen av
barna må ha tett oppfølging hele barnehagedagen og en reduksjon i bemanning kan føre til fare for liv
og helse.
Hvis antall flyktninger som kommer til kommunen skulle øke vil kommunen ikke ha nok kapasitet med
en flyktningbase. Det kan bli vanskelig å skaffe egnede barnehageplasser på kort varsel. Foreldre på
introduksjonsprogram kan få vansker med gjennomføring på grunn av mangel på barnehageplass.
Kompetansen personalet har utviklet over tid knyttet til de ulike fagområdene vil kunne gå tapt. Hvis det
kommer flere barn med rett til skyss etter barnehagelovens §19 f, vil dette måtte innvilges til tross for
reduserte budsjetter.
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Avvikle tildeling av etter- og videreutdanningsmidler
Det ble i budsjettvedtak i sak 0266/2014 satt av 2 millioner kroner til etter- og videreutdanning av
barnehagepersonale gjeldende fra 2015. Totalkostnad for tiltaket er 4 millioner kroner per år fra 2017,
da økning i driftskostnader i kommunale barnehager medfører økt tilskudd til private barnehager på
tilsvarende beløp etter to år. Det foreslås å avvikle tildeling av etter- og videreutdanningsmidler til
barnehageansatte fra og med høsten 2019, siden det nå er lagt til rette for nasjonal ordning der
barnehagepersonale kan søke på midler fra Utdanningsdirektoratet. Tiltaket må fases ut gradvis da det
er ansatte som er i gang med treårig barnehagelærerutdanning som har fått vedtak på midler for hele
studieløpet.
Innsparingen i de kommunale barnehagene vil være 450 000 kroner i 2019, 1,1 millioner kroner i 2020,
1,55 millioner kroner i 2021 og 2 millioner kroner i 2022. I tillegg reduseres tilskuddet til de private
barnehagene tilsvarende to år etter, dvs. 2021 til 2024.
Lokale kompetansebehov vil ikke bli like godt ivaretatt, da den statlige ordningen har klare føringer for
hvilke etter- og videreutdanningstilbud som tilbys. Det er ønskelig å kunne omdisponere midlene eller
deler av midlene til rekrutteringstiltak. Midlene ønskes benyttet til tiltak knyttet til nyrekruttering, men
også til å forhindre frafall fra stillinger og beholde stabil arbeidskraft.

Nye tiltak

Reduksjon i antall nye barnehageplasser
Den forventede økningen på 80 barn som er vedtatt årlig i økonomiplanperioden 2018 – 2021 er basert
på prognoser utarbeidet i Kompas. De siste årene har barnetallsveksten vært lavere enn prognosene
tilsa. Opptak i 2018 viser at barnetallet er tilnærmet uendret fra 2017 til 2018 og dette gir et redusert
budsjettbehov for vårhalvåret 2019 på 5,5 millioner kroner. Basert på erfaringer fra de senere år med
liten endring i barnetall synes det lite sannsynlig at barnetallet skal øke med så mye som 80 barn høsten
2019. Med erfaring fra de siste års barnetallsutvikling tas det derfor høyde for å redusere forventet
barnetallsøkning for høsten 2019 med 40 barn.
Reduksjonen i forventet barnetall fra høsten 2018 og høsten 2019 gir et redusert budsjettbehov på 12,3
millioner kroner i 2019 og 15 millioner kroner i 2020. Eventuelle endringer i barnetallet fra høsten 2020
og videre i økonomiplanperioden må korrigeres når oppdaterte kompas-tall er klare.
Det er usikkerhet knyttet til befolkningsvekstprognosen og en konsekvens av reduksjonen kan være at
hvis barnetallet ved neste opptak øker med mer enn 40 barn må alle rettighetsbarn uansett sikres plass
jfr. barnehagelovens § 12a. Det er for høsten 2019 ledig kapasitet i dagens barnehager til å imøtekomme
forventet barnetallsøkning, blant annet to stengte avdelinger som kan åpnes. Hvis økningen blir større
enn forventet, kan det bli utfordrende å skaffe nok barnehageplasser. Hvis det ikke bygges/etableres ny
barnehage jf. behov som vist til i Barnehagebehovsplanen innen høsten 2020, må kommunen etablere
midlertidig barnehagetilbud.

Bemanningsnorm - minstekrav til grunnbemanning
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Det ble i sak 298/17 «Justering av årsbudsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021» vedtatt å bevilge
midler til varslet lovkrav om grunnbemanning i barnehage fra august 2018. Det ble i denne saken ikke
gjort bevilgninger for helårseffekt fra 2019 og videre framover. Barnehageramma må tilføres dette for at
nytt lovkrav skal oppfylles og at ansettelser som gjøres for høst 2018 knyttet til lovkrav, kan
opprettholdes. Dette medfører også økt tilskudd til de private barnehager fra 2021. For å oppfylle
helårseffekt av bemanningsnormen må barnehageramma tilføres 6,5 millioner for 2019, samt økning for
tilsvarende effekt i tilskudd til private barnehager fra 2020 (halvårseffekt) og 2021 (helårseffekt).

Pedagognorm
Forskrift om pedagogisk bemanning i barnehage ble i januar 2018 skjerpet slik at det i barnehagene skal
være minst en pedagog per syv barn under tre år og minst en pedagog per 14 barn over tre år. Vedtatt
endring av normen trer i kraft fra 1.august 2018 og kommunen har for 2018 fått tilført 6 millioner
kroner for å iverksette normen i egne barnehager fra høsten, samt betale ekstra tilskudd til private
barnehager for hele 2018 etter statlige satser. Helårskostnader for 2019 vil være 2,5 millioner kroner
mer enn det kommunen har fått i overføringer for 2018. Det vil si at kommunen har fått 2,5 millioner
mindre i økte overføringer sammenlignet med hva den reelle kostnaden ved innføring av normen blir.
Tilsvarende økning i tilskudd til private barnehager medfører 4 millioner kroner fra 2021.
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Seksjon for skole og VO
Driftsbudsjett

Fordeling på virksomhetsområde

Beløp i 1000

Seksjon for skole og VO

Sum

Regnskap Budsjett
2017
2018
737 863
737 863

755 009
755 009

2019
735 192
735 192

Økonomiplan
2020
2021
735 370
735 370

737 938
737 938

2022
739 856
739 856

Informasjon om tjenesteområdet
Grunnskolen i Tromsø består av 38 skoler fordelt på 35 enheter, inkludert Voksenopplæringen og Læring
gjennom arbeid (LGA). Syv enheter er lokalisert i distrikt. Det er 6139 elever på barnetrinnet og 2338
elever på ungdomstrinnet, til sammen 8477 elever. Voksenopplæringen har ca. 300 elever. Høsten 2017
hadde 2700 barn plass i SFO, 1746 elever har 100 % plass.
Det er stor oppmerksomhet knyttet til elevenes læringsutbytte og skolenes tiltak for å videreutvikle
disse. Det gjelder alt fra individuelle saker til de nasjonale kartlegginger. Oppfølging av det psykososiale
miljøet er også betydelig vektlagt.

Utfordringer
Ny lærernorm
Stortingets norm for lærertetthet betyr at det fra høsten 2018 skal være en lærer per 16 elever i 1-4.
klasse og en lærer per 21 elever i 5-10. klasse. Fra høsten 2019 er målet en lærer per 15 elever i 1-4.
klasse og en lærer per 20 elever i 5-10. klasse. Hver enkelt skole må tildeles ressurser og disponere disse
slik at normen oppfylles. Normen bestemmer lærerressursene innenfor hovedtrinnene (1-4, 5-7 og 7-10
trinn) og ikke for det enkelte årstrinn. Stillingene som er tildelt tidlig innsats på 1.- 4. trinn, inngår i
beregningen når skolenes behov vurderes
Lokal forskrift
I kommunesyresak 64/18 ble «Lokal forskrift om opptak til barne- og ungdomsskoler» vedtatt. Formålet
er å få en bedre kapasitetsutnyttelse av skolene i Tromsø. Det kan utløse nye driftskostnader i form av
skoleskyss fra og med skoleåret 2019-2020. Avdeling for oppvekst og utdanning jobber med å finne fram
til alternative grenser som kan bidra til best mulig kapasitetsutnyttelse.
Tromsøskolen i utvikling
Kommunestyret vedtok i sak 87/15: «Sammen for en framtidsrettet skole – Kvalitetsutviklingsplan for
Tromsøskolen 2015-2020». Alle skolene skal sette seg mål for utviklingsarbeidet. Tiltaket finansieres
med kompetansemidler fra fylkesmannen og egenandel på 30 %. Det skal etableres et veilederteam som
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kan gi enkeltskoler støtte. I perioden fram mot 2020 vil arbeidet med fagfornyelse og nye nasjonale
lærerplaner få særlig fokus.
Samisk språkopplæring
Antall elever som ønsker opplæring i eller på samisk øker. Opplæringen administreres fra Prestvannet
skole. I 2014 var det 107 elever som fikk samiskundervisning, i 2016 140 elever og høsten 2018 176
elever. Kommunen får refundert ca. 50 prosent av timekostnadene, med det fører likevel til en økning i
timebehov og drift.
Flerspråklige elever
Ankomstene av flerspråklige skolebarn til Tromsø forventes å bli betydelig lavere i årene fremover.
Antall elever med behov for særskilt språkopplæring er likevel i vekst grunnet de store ankomstene i
2015/16, som fortsatt trenger særskilt språkopplæring. Disse elevene har nå stort sett begynt i de
ordinære skolene.
Skoleskyss
I 2017 brukte kommunen 20,7 mill. kroner på skoleskyss. Utgiftene knytter seg til at elever går på andre
skoler enn nærskolen. Det gjelder elever ved spesialavdelinger (59), samisk (47), innføringsklassene
(103), farlig skolevei og fritt skolevalg (227). Elever med krav på skyss grunnet kilometersgrensen for
skolevei dekkes av Troms fylkeskommune. Totalt antall elever med skyssbehov, som er betalt av
fylkeskommunen og Tromsø kommune, er 1738.
Svømmeopplæring Tromsøbadet
Når Tromsøbadet ferdigstilles høsten 2019 skal de fleste elever fra 1.- 10. trinn få sin svømmeopplæring
der. Det beregnes 75 timer svømmeopplæring per elev i løpet av grunnskolen. Det skal kartlegges om
det er tilstrekkelig for å oppnå de nye ferdighetskravene. 75 timer er en stor timetallsøkning og gir
ekstra kostnader. Høsten 2018 skal det avklares om det skal tilsettes egne svømmelærere/instruktører
på Tromsøbadet.
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Driftsbudsjett med endringer
2019
755 009

Beløp i 1000

Revidert budsjett
Tiltak forrige år
Styrking 10 nye lærere årlig
Redusert vikarbruk
Skyssutgifter Tromsøbadet
Elevtallsendring
Øke driftsstøtte til Holt (prosjekt 2163)
PHD i offentlig sektor
Fordeling opptrapping av innkjøpskutt
Andre tiltak
Sum Tiltak forrige år
Endring i år
Budsjettreguleringer fra 1.1 til og med 18.6
Videreføring tiltak fra økonomirapport 1. 2018
Sum Endring i år
Tekniske justeringer
Andre tiltak
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Tilpasning til ny lærernorm
Nedskalering Innføringsklasser (IFK)
Effektiviseringstiltak - skole
SFO - Økning av antall barn pr voksen
Avvikle leirskolen
Søskenmoderasjon i SFO
Kutt i tilskuddsordninger
Videreutdanning av lærere
Skoleskyss ved skolebytte
Sammenslåing av Skittenelv skole og Krokelvdalen skole
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Kombinasjonsklasse
Universitetsskoleprosjektet fase tre
Regionalt samarbeid om desentralisert kompetanseutvikling i skolen
PHD i offentlig sektor
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2019-2022

Økonomiplan
2020
2021
755 009 755 009

2022
755 009

7 000
-1 000
800
692
500
450
-267
0
8 175

7 000
-2 000
800
354
500
1 100
-548
0
7 206

7 000
-2 000
800
1 004
500
1 100
-548
0
7 856

7 000
-2 000
800
1 004
500
1 100
-548
0
7 856

4 200
220
4 420

4 200
220
4 420

4 200
220
4 420

4 200
220
4 420

1 918
1 918
14 513

3 835
3 835
15 461

5 753
5 753
18 029

7 671
7 671
19 947

769 522

770 470

773 038

774 956

-10 000
-7 600
-6 200
-4 000
-2 900
-2 000
-1 800
-1 500
-1 300
-700
-38 000

-10 000
-7 600
-6 200
-4 000
-2 900
-2 000
-1 800
-1 500
-1 300
-1 700
-39 000

-10 000
-7 600
-6 200
-4 000
-2 900
-2 000
-1 800
-1 500
-1 300
-1 700
-39 000

-10 000
-7 600
-6 200
-4 000
-2 900
-2 000
-1 800
-1 500
-1 300
-1 700
-39 000

1 900
800
800
170
3 670
-34 330

1 900
800
800
400
3 900
-35 100

1 900
800
800
400
3 900
-35 100

1 900
800
800
400
3 900
-35 100

735 192

735 370

737 938

739 856

Innsparingstiltak
Tilpasning til ny lærernorm
I økonomiplanen for 2018–2021 ligger det inne en opptrapping på ti nye lærerstillinger fra høsten 2018
og ytterlige ti stillinger fra høsten 2019. Dette er de siste 20 årsverkene av totalt 40 som ble vedtatt av
kommunestyret i henhold til «Kystens hus»-erklæringen.
Stortingets norm for lærertetthet trer i kraft høsten 2018 og finansieres i år med øremerket tilskudd. I
kommuneproposisjonen varsles det at bevilgningen innlemmes i rammetilskuddet fra 2020, og det
forventes derfor at lærernormen finansieres gjennom øremerkede tilskudd også i 2019. Tromsø
kommune vil motta ca. 16 millioner kroner i øremerket tilskudd for høsten 2018. Det skal dekke de
stillingene som er tildelt våren 2018 for tidlig innsats 1. – 4. trinn, samt en økning på ca. 26 årsverk fra
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høsten 2018 knyttet til ny lærernorm. Økningen i antall årsverk tilsvarer det kommunen manglet for å
oppnå lærernormen.
En økning på 26 årsverk medfører at kommunen har oppnådd opptrappingen av lærerårsverk i henhold
til «Kystens hus»-erklæringen. Det er derfor ikke behov for de kommunale opptrappingsmidlene i 2019.

Nedskalering Innføringsklasser (IFK)
Det foreslås å legge ned to innføringsklasser (IFK) ved Krokelvdalen og Stakkevollan skole, samt redusere
elevplasser på IFK ved Tromstun og Grønnåsen skole. Det skyldes antatt lavere ankomster av flyktninger
og arbeidsinnvandring i årene fremover. På bakgrunn av dagens elevtall vil det anslagsvis være 60 - 70
elevplasser på IFK som er vakant ved skolestart høsten 2018. Reduksjonen i IFK grunnet lavere
ankomster i 2018, vil medføre en besparelser på 7,6 millioner kroner fra 2019.

Effektiviseringstiltak - skole
Alle kommunene i ASSS-nettverket har hatt en reduksjon av driftsutgiftene fra 2015 til 2016 bortsett fra
Tromsø kommune som har økt utgiftene sine de tre siste årene. Tromsø kommune bør på linje med de
øvrige sammenlignbare kommunene fange opp mulige effektiviseringsgevinster. Ut fra dette skal
utgifter til drift analyseres og vurderes med den hensikt å effektivisere den administrative
organiseringen både sentralt og ute på skolene. En vil i dette arbeidet blant annet sette søkelys på
bruken av lederressurser og merkantile ressurser. Gjennom arbeidet med ny ressurstildelingsmodell
som sluttføres høsten 2018, kan det framkomme innsparingsmuligheter – eksempelvis i forhold til
spesialundervisning.

SFO - Økning av antall barn pr voksen
I henhold til nasjonale bestemmelser skal bemanningen av skolefritidsordningen avgjøres kommunalt ut
fra lokale forhold og behov. Videre skal størrelsen på bemanningen være en del av vedtektene. Etter
dette blir det kommunens ansvar å tilsette et personale som samlet sett kan gi barna et godt tilbud i
samsvar med målsettingen for skolefritidsordningen.
Tromsø kommunes vedtekter sier at bemanningsnormen i gjennomsnitt gir ett årsverk pr 18
heldagsplasser. I forhold til barn med særskilte behov kan styrket bemanningen vurderes. Det foreslås at
kommunen øker antall barn per voksen fra 18 til 19. Det vil gi en innsparing på ca. fire millioner kroner,
men vil samtidig føre til økt belastning for ansatte i SFO.

Avvikle leirskolen
Det foreslås at kommunen avvikler leirskoletilbudet da det ikke er en lovpålagt oppgave.
Kommunestyret har vedtatt at alle elever skal få tilbud om leirskole i løpet av barnetrinnet. Ressursen
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tildeles til elever på 7.trinn. Den totale kostnader er på ca. 2 900 000 kr årlig. Det fordeler seg på ca
215 000 kr i skyssutgifter og 725 000 kr i kompensasjon for lønn til leirskolelærere. I tillegg ytes det et
tilskudd på 2 300 kr per elev for leirskoleoppholdet. Mange skoler har inngått flerårige avtaler med
leirskolen, noe som kan innebære at kommunen må betale depositumet dersom avtalene sies opp.
Konsekvensen av tiltaket er at elever miste en opplæringsarena som anses å være svært positiv og
verdifull både når det gjelder faglig og sosial læring.

Søskenmoderasjon i SFO
Alle kommuner er i hht. opplæringslovens § 13-7 pålagt å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før
og etter skoletid for 1.-4. trinn og for barn med særskilte behov for 1.-7. trinn. SFO tilbudet er finansiert
via foreldrebetaling. Tromsø kommune har høy foreldrebetaling sammenlignet med andre kommuner i
Troms og Finnmark. Kommunen innførte søskenmoderasjon i SFO fra 1. august 2016 jfr. vedtak 16/2334.
Følgende prinsipper gjelder:
•
•

Barna må være folkeregistrert på samme adresse og ha samme regningsmottaker for å motta
søskenmoderasjon.
Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nummer to i SFO og 70 % moderasjon for barn nummer
tre og over. Moderasjonen gis til den /de av søsknene som har det rimeligste tilbudet.

I 2017 varierte antall barn med søskenmoderasjon fra 219 -292 barn, og kostnaden utgjorde totalt to
millioner kroner. Dersom søskenmoderasjonen fjernes vil det innebære økte utgifter for
småbarnsfamilier. Det kan medføre at barn i alderen 6-10 år blir tatt ut av SFO av økonomiske årsaker.
Det er trolig de eldste SFO barna, 3. og 4. klassinger, som småbarnsfamilier ikke vil kunne prioritere å ha
SFO plass til. Det er barn i alderen 8-10 år som kan bli uten tilsyn over en lengre tidsperioder hver dag.

Kutt i tilskuddsordninger
Det foreslås at kommunen avslutter samarbeidet med tre tiltak: 4H-gården på Holt, «Inn på tunet» og
Nordnorsk Vitensenter. Disse tiltakene er ikke lovpålagt oppgaver. Kommunestyret vedtok i sak 0100/10
at kommunen skulle gi 500 000 kroner per år i støtte til 4H-gården. I kommunestyrevedtak 032/11
Sluttrapport fra prosjekt Inn på tunet, ble det vedtatt å videreføre prosjektet som et permanent
tilbud. Det bevilges i dag 500 000 kroner per år til fem gårder og ni skoler. Tromsø kommune inngikk i
2014 en samarbeidsavtale med Nordnorsk Vitensenter som sikret gratis besøk for alle elever på 2., 4. og
6.trinn samt hele ungdomstrinnet ved at kommunen bidrar med 800 000 kroner. Avtalen er nå utvidet
slik at alle elever fra 1. til 10. trinn får benytte tilbudet. Innsparingen vil utgjøre totalt 1,8 millioner
kroner.

Videreutdanning av lærere
Det foreslås at satsingen på Kompetanse for kvalitet halveres. Det er en nasjonal strategi som strekker
seg over ti år for å sikre at lærere får kompetanseheving i fag der det er vedtatt nye lovkrav til lærers
kompetanse. Lovkravet gjelder fra 2025/2026. Lærere på barnetrinnet skal ha minimum 30 studiepoeng
for å undervise i fag og 60 studiepoeng på ungdomstrinnet.
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Kommunen må bidra med en egenandel på 15 prosent som skal brukes til vikarutgifter i forbindelse med
studiesamlinger. Videre har kommunestyret bestemt at alle lærere som deltar i videreutdanningen skal
få et tilskudd på 3000 kroner til innkjøp av faglitteratur. Kommunen dekker også reise og opphold når
utdanningsstedet er andre steder i landet.
Totalkostnaden er på 3 millioner kroner per år og en halvering av satsingen vil utgjøre en innsparing på
1,5 millioner kroner. Reduksjon i kommunens egenandel vil føre til at færre lærere kan delta, noe som
igjen kan bety at en del kommunalt ansatte lærere ikke innfrir kompetansekravene i 2025/2026.

Skoleskyss ved skolebytte
Det foreslås å avvikle tilbudet om gratis skyss til elever som benytter seg av ordningen for skolebytte
etter fritt skolevalg. Tilbudet ble vedtatt i byrådet i mars 2012 og revidert januar 2014. Intensjonen er at
familier i større grad skal få lov til å velge hvilken skole barnet skal gå på. I 2017 benyttet 227 elever seg
av skolebytte. Ved søknad om skolebytte der elevens skolevei vil overstige lovfestet skyssgrense, skal
skolen eleven flyttet til som regel dekke skysskostnadene. Vilkåret for at skolen skal dekke
kostnadene er at eleven kan benytte rutegående transportmidler eller eksisterende skoleskyssordning.
Vedtak om skolebytte gis som et enkeltvedtak. Når søknaden innvilges gjelder den for resten av
skolegangen ved skolen, dvs. ut 7. trinn på barneskoler og ut 10. trinn ved ungdomsskoler/kombinerte
skoler. Dersom tilbudet om gratis skyss legges ned kan en forvente at ordningen fases ut over en
treårsperiode. Dette er ikke et lovpålagt tilbud.
Det forventes en innsparing på 1,3 millioner kroner.

Sammenslåing av Skittenelv skole og Krokelvdalen skole
Elever ved Skittenelv skole foreslås overført til Krokelvdalen skole. For skoleåret 2018-2019 vil dette
utgjøre 36 elever på 1. – 7. trinn. Skittenelv skole har en egen administrasjon og det er i hovedsak i
forhold til dette en innsparing vil oppstå.
Det er 17 heltidsplasser i SFO på Skittenelv, hvor det er tilsatt 1,8 årsverk. Ved overføring til
Krokelvdalen skole, vil det være behov for å overføre 0,8 årsverk. Dette innebærer reduserte
lønnsutgifter tilsvarende ett årsverk.
En sammenslåing av skolene vil medføre en merkostnad på skoleskyss. I dag er det syv elever fra
Oldervik som har skoleskyss til Skittenelv skole. Fra før av har disse elevene en skolevei på 18,5 km. Ved
overføring til Krokelvdalen skole vil de få forlenget skoleveien med 16,5 km, totalt 35 km hver vei og 70
km tur/retur. Reisetiden anslås til 45 minutter hver vei og 90 minutter totalt pr dag.
De øvrige 29 elevene ved Skittenelv skole vil også få behov for skoleskyss. For disse elevene bli
skoleveien på 16,5 km hver vei og 33 km totalt per dag. Dette utgjør en reisetid totalt på 30-40 minutter
pr dag. Elevenes reisetid overskrider ikke de anbefalinger som framkommer i Rundskriv fra
Utdanningsdirektoratet 03-2009 om skoleskyss. Veien går gjennom et rasutsatt område mellom Vågnes
og Tønsvik. I dag reiser ungdomsskoleelever på den samme strekningen til Kroken ungdomsskole.
Prosessen med å legge ned en skole vil ta omkring 10 - 12 mnd. fra saksutredningen starter til vedtak i
kommunestyret. Dette medfører at innsparingen vil gjelde fra høsten 2019 og utgjøre 0,7 millioner
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kroner. Fra 2020 vil total innsparing for skolerammen bli på 1,7 millioner kroner. En nedleggelse vil også
gi innsparing på rammen til Byggforvaltning i form av reduserte forvaltnings-, drifts- og
vedlikeholdskostnader (FDV) på totalt 560 000 kroner. Herunder ligger også kostnader til renhold.
Lokalbefolkningen kan mene at det er mindre attraktivt å bo i ei bygd uten skoledrift. Elever som trives
best i små og oversiktlige miljøer kan oppleve det som en ulempe å begynne på ny skole. På den andre
siden kan en anta at det kan være en fordel å komme i et større skolemiljø både med hensyn til et
bredere faglig tilbud og et større sosialt handlingsrom. Skolebygget kan omdefineres til
barnehagelokaler og i tillegg driftes som grendehus og samlingssted for bygdas befolkning.

Nye tiltak

Kombinasjonsklasse
I kommunestyresak 120/18 i mai 2018 ble det vedtatt å opprette en «Kombinasjonsklasse for elever 1621 år som mangler grunnskole». Kombinasjonsklassen har deltakere fra Voksenopplæringa som
kvalifiserer til det kombinerte tilbudet for grunnskolefag og videregående skoles fag som er opprettet
som et samarbeid mellom Tromsø kommune og Troms fylkeskommune.
Ved opprettelse av en fast kombinasjonsklasse vil utgiftene være noe høyere per elev enn inneværende
skoleår. Dette fordi det blant annet ikke er tatt høyde for administrasjon og utgifter til materiell og
lokale i nåværende avtale med fylkeskommunen. Fra skoleåret 2018/19 foreligger det forslag til en
avtale med Fylkeskommunen med en stykkpris per kommunale elev på 100 000 kroner.
Det er anslått at det vil være 27 kommunale elever i kombinasjonsklassen skoleåret 2018/19. Etter
fratrekk for statlig elevtilskudd på gjennomsnittlig 31 000 kroner per elev, vil kostnaden for
kombinasjonsklassen utgjøre ca. 1,9 millioner kroner skoleåret 2018/19. Utgifter videre i planperioden
vil reguleres i tråd med elevtallsutviklingen. I tråd med vedtak i politisk sak skal denne utgiften tas høyde
for i økonomiplanarbeidet.

Universitetsskoleprosjektet fase tre
Kommunestyret vedtok i sak 11/2018 å videreføre Universitetsskoleprosjektet i en fase III, innenfor en
tidsperiode på fire år (2018 – 2021). Videre ble det vedtatt at de økonomiske konsekvensene skulle
innarbeides i forslag til økonomiplan 2019 – 2022. Gjennom å bidra til en nærmere kobling av teori og
praksis gir deltakelsen i prosjektet en unik mulighet til å påvirke utviklingen av lærerutdanningen,
skoleforskning og profesjonalisering av praksislærerrollen.
Per i dag er det ikke bevilget midler til videreføring av prosjektet i fase III. Det er ikke mulig å
omdisponere midler fra eksisterende rammer eller andre prosjekter til dette formålet. Om det ikke
bevilges midler vil Tromsø kommune ikke ha mulighet til å følge opp avtalen med Universitetet i Tromsø
etter intensjonene, herunder å bidra i finansieringen av koordinatorstillingen. Det vil heller ikke være
mulig å bidra med støtte til universitetsskolene i forhold til ekstra utgifter de har som
universitetsskoler. Årlig merkostnad utgjør 800 000 kroner.

Regionalt samarbeid om desentralisert kompetanseutvikling i skolen
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Med bakgrunn i Meld. St 21 (2016-2017) og føringer for ny desentralisert ordning for
kompetanseutvikling har Tromsøregionen (Tromsø og Karlsøy samt Ekrehagen privatskole) inngått
avtale om regionalt samarbeid rundt kompetanseutvikling i skolen. Det er en forutsetning at
det inngås partnerskapsavtaler om samarbeid med universitet eller høyskoler. Tromsøregionen inngår
avtale med Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet.
Opplæringsloven § 10-8 slår fast at det er skoleeieren som har det helhetlige ansvaret for
kompetanseutvikling i sine skoler. Regionen mottar statlige midler, via Fylkesmannen, til finansiering av
kompetanseutviklingen. Midlene fordeles til fylket etter antall lærerårsverk i kommunene i fylket. For å
motta midlene er det krav om at skoleeier skal bidra med en egenandel på 30 % av det statlige
tilskuddet. For 2018 vil egenandelen for Tromsø kommune utgjøre ca 800 000 kroner, under
forutsetning av at fordelingsnøkkelen blir som skissert. Det forutsettes en lignende størrelse på
egenandelen de kommende årene.

PHD i offentlig sektor
Byrådet vedtok i sak 143/16 at Tromsø kommune skal inngå et samarbeid med Universitetet i Tromsø
om å få etablert to doktorgradsstillinger for offentlig sektor. Målsettingen med ordningen er å styrke
kompetansen i offentlig sektor, styrke samspillet mellom offentlig sektor og akademia, samt utvikle
forsknings- og innovasjonskompetanse i kommunen. Forskningsrådet kan støtte inntil 50 % av gjeldende
stipendiatsats på søknadstidspunktet, med en beregnet vekst på 3 % per år. For 2019 utgjør maksimal
støtte rundt 550 000 kroner per kandidat per år over tre år dersom kandidaten arbeider 100 % med
doktorgraden.
I økonomiplanen for 2018–2021 er det satt av 450 000 kroner for 2019, og videre 1 100 000 kroner for
2020 og 2021, for to doktorgradsstillinger med oppstart i 2019. Basert på erfaringer fra andre
kommuner, blant annet Bergen og Bodø, og for å gjøre stillingene mer attraktive, er det ønskelig å la
kandidatene få beholde sin eksisterende lønn under arbeidet med doktorgraden. Det betyr at beløpene
som er satt av ikke er tilstrekkelige, og det vil ikke være mulig å finansiere denne økningen ved å
omdisponere midler fra eksisterende rammer. Årlig merkostnad utgjør 400 000 kroner.
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Seksjon for barn og familie
Driftsbudsjett

Fordeling på virksomhetsområde

Beløp i 1000

Seksjon for barn og familie

Sum

Regnskap Budsjett
2017
2018
215 550
215 550

226 257
226 257

2019
223 816
223 816

Økonomiplan
2020
2021
225 282
225 282

226 866
226 866

2022
228 532
228 532

Informasjon om tjenesteområdet
Seksjon for barn og familie kom i drift i september 2017. Seksjonen omfatter Barneverntjenesten,
Forebyggende helsetjenester, Pedagogisk psykologisk tjeneste og en nyetablert enhet Tverrfaglig
ressurs. Denne enheten består av fysio- og ergoterapitjenester for barn 0-18 år, miljøtjenesten for barn
og unge, Utekontakten, Lavterskelteam, Kutt-teamet og Tildelingskontoret 0-23 år.

Utfordringer
Akuttberedskap og lovpålagte tidsfrister i barnevernet
Fylkesmannen melder at akuttberedskapen ikke er tilstrekkelig og har gitt frist til 1. juni 2018 for å sende
inn en forbedringsplan. Det vises til sak 134/18 i kommunestyret om etablering av Akutt beredskap i
barnevernet. Etableringen av dette skal dekkes av rammen, gjennom effektivisering av driften.
Antall undersøkelser økte med 20 % fra 2016 til 2017. Antall meldinger økte med 60 % fra januar 2017 til
januar 2018. Det er behov for å tilføre ett årsverk til undersøkelse- og tiltaksavdelingen. Tiltaket må tas
fra egen ramme fra 2019.
Ettervern for ungdom
Barneverntjenesten har ansvar for ettervernstiltak for aldersgruppa 18 – 23 år. Flere av disse
ungdommene har behov for et tilrettelagt botilbud med tett oppfølging. Et slikt botilbud kan med fordel
samlokaliseres. Det er behov for videre utredning av både behov og mulige tiltak.
Bedre koordinering av legeoppgaver i forebyggende helsetjeneste
Nasjonale retningslinjer for helsestasjon-, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom er
normgivende for tilbudet i skolehelsetjenesten. Det skilles mellom helsesøsters og legers oppgaver. I dag
ivaretas legeoppgavene i helsestasjons- og skolehelsetjenesten av 14 leger i ca. 200 prosent stilling. Det
er behov for en overlegestilling i 50 prosent, som har et faglig og koordinerende ansvar.
Kvalitetssikre og utvikle elektronisk journalsystem
Forebyggende helsetjenester benytter journalsystemet WinMed3 helsestasjon. Det mangler muligheten
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for elektronisk meldingsutveksling med spesialisthelsetjenesten/fastleger, f.eks. å sende henvisninger
elektronisk, motta epikriser, prøvesvar eller skrive ut e-resept.
Forsvarlig saksbehandlingstid i PPT
PPT har utfordringer med å overholde forsvarlig saksbehandlingstid etter opplæringslovens § 5-6, og har
hatt avvik på ventetid på sakkyndigvurdering. Noe av dette skyldes sykefravær og mangel på vikarer.
Samtidig er det potensiale for forbedring i saksbehandlingen i form av å forenkle interne rutiner. Det
foregår nå et prosessforbedringsarbeid i regi av prosessveiledningsteamet.
Lovpålagt tidsfrister på ergo- og fysioterapitjenester
Det er en utfordring å overholde lovpålagte tidsfrister på ergo- og fysioterapitjenester til barn og unge. I
noen saker blir utfordringene større mens de har stått på venteliste. Tromsø kommune skal innfri
Nasjonal opptrappingsplan for rehabilitering og habilitering. Et av hovedmålene er at kommunene skal
overta flere oppgaver fra spesialisthelsetjenesten og at hovedtyngden av habiliterings- og
rehabiliteringsarbeidet skal utøves i kommunene.
Samlokalisering, behov for nye lokaler
Ved opprettelse av et nytt Ressurssenter og samlokalisering av tjenester i den nye enheten Tverrfaglig
ressurs, vil det medføre behov for lokaler til Ressurssenteret og samlokalisering av ambulante tjenester.
Det vil også bli behov for nye lokaler til Miljøtjenesten samlokalisert med fysio- og ergoterapeuter.
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Driftsbudsjett med endringer
2019
226 257

Beløp i 1000

Revidert budsjett
Tiltak forrige år
Fordeling opptrapping av innkjøpskutt
Sum Tiltak forrige år
Endring i år
Budsjettreguleringer fra 1.1 til og med 18.6
Videreføring tiltak fra økonomirapport 1. 2018
Sum Endring i år
Tekniske justeringer
Andre tiltak
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Barneverntjenesten - Reduksjon institusjonsplasseringer
PP-tjenesten - Nedbemanning i fagstillinger
Barneverntjenesten - Reduksjon i driftsutgifter
Barneverntjenesten - reduksjon årsverk
Reduksjon i drift Familiens hus, nedleggelse avdeling Langnes
Barneverntjenesten - Nedbemanning merkantil stilling
Forebyggende helse – nedstyring Familiens hus
PP-tjenesten - Reduksjon i driftsutgifter
Tverrfaglig ressurs, Fysio/Ergo 0-18 år - Reduksjon i bemanning
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Bemanningsnorm for skolehelsetjenesten
Akuttberedskap i barneverntjenesten
Samlokalisering og etablering av Ressurssenter i Seksjon barn og familie
Stordriftsfordeler - samlokalisering Ressurssenter
Generell reduksjon i integreringskostnader
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2019-2022

Økonomiplan
2020
2021
226 257 226 257

2022
226 257

-151
-151

-300
-300

-300
-300

-300
-300

7 045
550
7 595

7 045
550
7 595

7 045
550
7 595

7 045
550
7 595

1 666
1 666
9 110

3 333
3 333
10 628

4 999
4 999
12 294

6 665
6 665
13 960

235 367

236 885

238 551

240 217

-3 500
-3 300
-2 600
-2 500
-1 300
-680
-600
-346
-325
-15 151

-3 500
-3 300
-2 600
-2 500
-1 300
-680
-600
-346
-325
-15 151

-3 500
-3 300
-2 600
-2 500
-1 300
-680
-600
-346
-325
-15 151

-3 500
-3 300
-2 600
-2 500
-1 300
-680
-600
-346
-325
-15 151

2 200
1 400
1 300
-1 300
0
3 600
-11 551

2 200
1 400
1 300
-1 300
-52
3 548
-11 603

2 200
1 400
1 300
-1 300
-134
3 466
-11 685

2 200
1 400
1 300
-1 300
-134
3 466
-11 685

223 816

225 282

226 866

228 532

Innsparingstiltak
Barneverntjenesten - Reduksjon institusjonsplasseringer
Barneverntjenesten har de siste årene hatt en reduksjon i antall institusjonsplasseringer, og budsjettet
for 2018 ble noe redusert i tråd med mindreforbruket. En reduksjon på 3.500.000 kroner tilsvarer 3,5
institusjonsplasser på årsbasis. Barneverntjenesten setter fra høsten 2018 i verk nye tiltak for å unngå
hasteplasseringer. Det vil kunne redusere kostnadene til institusjonsplassering noe. Samtidig er det
noen barn som må bo i institusjon i påvente av fosterhjem, og enkelte venter ganske lenge. Dette er
forhold barneverntjenesten i liten grad rår over, da det er Bufetat som har ansvar for å rekruttere
fosterhjem.

PP-tjenesten - Nedbemanning i fagstillinger
Det er et mål å få ned omfanget på antall timer til spesialundervisning i Tromsø kommune. Det er
usikkert om dette vil ha en økonomisk innsparingseffekt for PPT. En forventer at antall henvisninger vil
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synke når igangsatte satsingsområder ute i barnehager og skoler får effekt. Det er også igangsatt
prosessforbedringsprosjekt når det gjelder arbeidsflyt i saksbehandlingen.
Det er ikke mulig å imøtekomme innsparingskrav uten å nedbemanne stillinger. En reduksjon på 3,3
millioner kroner vil utgjøre 4 – 5 årsverk.
Økning i spesialundervisning er en av de største utfordringer på skoleområdet. Tjenesten har avvik når
det gjelder saksbehandlingstid og har jobbet hardt for å avvikle venteliste. Reduksjon av fagstillinger vil
gjøre det vanskelig å opprettholde saksbehandlingstid da en enda ikke ser noen nedgang i antall
henvisninger fra skoler og barnehager. Det vil bli vanskelig å gjennomføre de tiltak som ble vedtatt i sak
om PPT i kommunestyret 22.06.17. Vi regner med at antall henvisninger vil synke når igangsatte
satsingsområder ute i barnehager og skoler får effekt.

Barneverntjenesten - Reduksjon i driftsutgifter
Barneverntjenesten har store reiseutgifter knyttet til oppfølging av barn i beredskapshjem og
fosterhjem. Bufetat region nord er stor geografisk, og barneverntjenesten får tilbud om beredskapshjem
og fosterhjem over hele regionen. Det er ikke uvanlig å plassere barn sør i Nordland eller i Finnmark.
Barneverntjenesten står også ansvarlig for reiseutgifter til foreldre og barn i forbindelse med
gjennomføring av samvær. Ved hasteplasseringer gjennomføres hyppige samvær, gjerne ukentlig. Disse
utgiftene er en stor del av forklaringen på hvorfor Tromsø har høyere utgifter til plasserte barn enn de
øvrige ASSS kommunene.
Barneverntjenesten har et komplekst fagfelt som er i stadig utvikling. Barne- og
likestillingsdepartementet la i oktober 2017 fram kompetansestrategi for barnevernet for perioden 2018
– 2020. I strategien blir det vist til barnevernsreformen som ble vedtatt i juni 2017, som gir kommunene
større ansvar for tilbudet til barn som trenger hjelp fra barnevernet. Kompetansestrategien er et tiltak
for å forberede kommunene på økt ansvar. Barneverntjenesten utarbeidet i 2017 kompetanseplan som
er politisk vedtatt. Kompetanseplanen samsvarer i stor grad med kompetansestrategien.
Budsjettposter som dekker ulike kjøp av tjenester og bistand, f.eks. veiledning til fosterhjem, sakkyndig
utredning av barnevernssaker, juridisk bistand, hjelpetiltak fra eksterne tilbydere og konsulenttjenester
til saksbehandling eller organisasjonsutvikling reduseres. Overtid er knyttet til lovpålagte oppgaver som
må løses utenfor ordinær arbeidstid. Barneverntjenesten har en restriktiv bruk av overtid, og
budsjettposten kan tas noe ned. Barneverntjenesten skal i løpet av 2018 ta i bruk fullelektronisk
saksbehandling
Barnevernet har ikke innflytelse på hvor barn plasseres i beredskap- og fosterhjem. Det er derfor en viss
usikkerhet om det kan spares inn totalt 600.000 kroner på dette. Barnevernet er lovpålagt å
gjennomføre tilsyn og besøk.
Dersom kommunen reduserer midlene til kompetanseheving vil det redusere muligheten til å oppfylle
kompetansestrategien eller kompetanseplanen. Reduksjon i kjøp av tjenester og bistand kan føre til at
tjenesten ikke kan levere et forsvarlig tilbud.

Barneverntjenesten - reduksjon årsverk
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Det foreslås ytterligere innsparingstiltak på 2, 5 millioner kroner for Barnevernet. Det vil utgjøre ca
fire fagstillinger. Barneverntjenesten mottar øremerkede midler til stillinger fra Fylkesmannen
tilsvarende ca. fire fagstillinger. Det betyr at kommunen ikke kan ta ned bemanningen på fagstillinger
direkte knyttet til saksbehandling eller oppfølging av hjelpetiltak uten at det får store konsekvenser.
Barneverntjenesten har fristbrudd knytta til lovpålagte tjenester. Reduksjon i stillinger vil heller ikke
være forsvarlig ut fra et økende antall nye meldinger og undersøkelser og manglende oppfølging av
lovpålagte oppgaver på fosterhjemsområdet. Barneverntjenesten har høyt sykefravær og reduksjon i
antall stillinger vil gi risiko for økt sykefravær. Ytterligere konsekvens vil være at barnevernet ikke kan
delta i utadrettet tverrfaglig arbeid, eksempel i tverrfaglig drøftningsteam og utvidet ressursteam.

Reduksjon i drift Familiens hus, nedleggelse av avdeling Langnes
Forebyggende helsetjenester driver i all hovedsak lovpålagte oppgaver. Familiens hus med åpen
barnehage er ikke lovpålagt, men foreldreveiledning som drives fra foreldreveiledningsbanken i
Familiens hus er lovpålagt. Enheten har to Familiens hus lokalisert til helsestasjonene på Langnes og
Stakkevollan. Begge lokasjonene har tilbud tre dager i uka, to dager for barn 0-6 år og deres foreldre, og
en egne babydager for barn 0-8 mnd. Babydagen er ofte besøkt av fedre i permisjon, og er et godt
nettverksbyggende tiltak for småbarnsforeldre. I snitt har hver av de åpne barnehage 160 besøkende i
måneden.
Langnes helsestasjon driftes i leide lokaler. I tillegg til åpen barnehage, er det kursaktivitet
(foreldreveiledningskurs) i lokalene. Ved avvikling av Familiens hus med åpen barnehage på Langnes,
oppsigelse av leiekontrakt og oppsigelse av pedagog i 80 prosent stilling og assistent i 50 prosnet stilling
tilknyttet åpen barnehage, vil enheten spare omkring 1,3 millioner kroner.
Dersom Familiens hus med åpen barnehage Langnes legges ned, så fjernes et viktig forebyggende
tilbud. Konsekvensen blir at Stakkevollan må utvide sitt tilbud til fire dager i uka, altså en dag mer enn
det tilbudet rommer i dag. Tilbudet til de aller minste vil da halveres. Foreldreveiledningskurs foregår i
dag både på Stakkevollan og Langnes de dagene det ikke er åpen barnehage. Ved en nedleggelse av
Familiens hus på Langnes, rammes også foreldreveiledningsbanken da det ikke lenger er lokaler å drifte
kursene fra, og lokalene på Stakkevollan vil være mindre tilgjengelig da Åpen barnehager flyttes hit.
Dette vil også få konsekvenser for tilbud som gis i Foreldreveiledningsbanken. Ved å flytte aktivitet fra
Langnes til Stakkevollan, kan det kun tilbys kurs en dag i uka mot nå to dager på hvert sted.

Barneverntjenesten - Nedbemanning merkantil stilling
For merkantile oppgaver er det mulig å nedbemanne noe i forbindelse med digitalisering og
effektivisering av arbeidet. Det er fortsatt uklart hvor mye det kan nedbemannes, ettersom barnevernet
er i startfasen av et digitaliseringsprosjekt. I dag er det fem stillinger knyttet til merkantile
oppgaver. Nedbemanning av en merkantil stilling gir en innsparing på 680 000 kroner, men kan også ha
den konsekvens at administrative oppgaver vil måtte utføres av fagpersoner.

Forebyggende helse – nedstyring Familiens hus
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Det foreslås reduksjon i drift og ytterligere reduksjon av aktiviteter i Familiens hus. Konsekvensen vil
være at det forebyggende arbeidet og foreldreveiledning reduseres.

PP-tjenesten - Reduksjon i driftsutgifter
PPT har et stort fagfelt som er i stadig utvikling. For at tjenesten skal kunne gi veiledning og
kompetanseheving til barnehager og skoler, er PPT avhengig av å holde seg faglig oppdatert. Dette
krever kompetanseheving både i form av videre- og etterutdanning.
For å ta ned innsparingskrav er det nødvendig å redusere driftsutgifter. Det vil derfor være nødvendig
med en reduksjon i deltagelse på kurs og konferanser som medfører reiseutgifter og kursavgift.
Det må også kuttes ned på transport kostnader. Det vil også være nødvendig med økt bruk av
videomøter. Tjenesten har allerede investert i elsykler.
Reduksjon i diverse driftsutgifter utgjør 346 000 kroner.
Konsekvens: Dersom vi reduserer midlene til kompetanseheving vil tjenesten ikke kunne oppfylle
kompetansestrategien eller kompetanseplan. En reduksjon i transport kostnader vil også føre til mindre
tilstedeværelse på skoler og barnehager. Noe som vil fås konsekvenser for samarbeid og forebyggende
arbeid.

Tverrfaglig ressurs, Fysio/Ergo 0-18 år - Reduksjon i bemanning
For å møte innsparingskravet på fysio-/ergoterapi vil det innebære reduksjon i lønnskostnader
tilsvarende ca. 30 % ergoterapeutstilling eller ca. 50 % fysioterapeutstilling. Det vil vil utgjøre ca. 325 000
kroner. Det vil kunne medføre lenger ventetid for barn og unge til lovpålagte oppgaver som
undersøkelse og behandling samt bistand i medisinsk habilitering og rehabilitering. Det vil kunne føre
til forverret helsetilstand, tap av ferdigheter og forsinkelse i utviklingen hos barn og unge. Ansvaret for
koordinering av individuelle planer vil bli redusert.

Nye tiltak

Bemanningsnorm for skolehelsetjenesten
Tromsø kommune innfrir ikke i dag krav om bemanningsnorm i skolehelsetjenesten. Nasjonale faglige
retningslinjer for helsestasjon-, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom er normgivende for
tilbudet i skolehelsetjenesten. I forhold til dagens bemanningsnorm mangler det ni helsesøsterstillinger i
skolehelsetjenesten. 6,6 av disse i barneskolene. For å kunne innfri til krav til en faglig forsvarlig
tjeneste, må bemanningsnormen som er beskrevet i «Utviklingsstrategien for helsestasjons- og
skolehelsetjenesten» (2010) være innfridd. Det foreslås en opptrapping av stillinger, der en viderefører
tre stillinger fra Økonomirapport 1 i 2018. Kommunen vil fortsatt ikke oppfylle den nasjonalt
anbefalte minstenormen for bemanning.
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Akuttberedskap i barneverntjenesten
Fylkesmannen har gitt tilbakemelding på at akuttberedskapen ikke er tilstrekkelig, og ga kommunen frist
til 01.06.18 for å sende inn konkret plan for hvordan kommunen skal sikre at akuttberedskapen er på
plass innen utgangen av 2018.
I kommunestyresak 134/18 av 20. juni vedtok kommunestyret utvidet akuttberedskap i tråd med
Fylkesmannens tilbakemelding. Bemanningen på barnevernvakta må tilpasses med to årsverk, noe som
gir en netto merkostnad på 1,4 millioner kroner. Dersom dette ikke gjøres, vil ikke kommunen oppfylle
lovpålagte krav til akuttberedskap.
Samlokalisering og etablering av Ressurssenter
Gjennom etableringen av Seksjon barn og familie, har samlokalisering fremstått som et
sentralt organisatorisk virkemiddel. En samlokalisering er avhengig av både en hensiktsmessig plassering
og funksjonelle lokaler. Arealbehovet er samlet satt til 550 m². Det settes av 1,3 million kroner til
tiltaket.
Når tjenestene samlokaliseres vil det blant annet imøtekomme behovet for «En dør inn» til kommunens
tjenester for barn og unge. I første fase handler det om å finne lokaler for Ressurssenteret som
samlokaliseres med Koordinerende team/ Tildelingskontoret, Lavterskelteamet, Utekontakten og KUTTteamet, i tillegg til at det haster med å skaffe nye lokaler til Miljøtjenesten 0 – 23 år. Miljøtjenesten er i
dag delt med lokaler på Kvaløysletta, i Nansenveien og Tenneveien på Tromsøya. Den øvrige
Miljøtjenesten som er lokalisert i Nansenveien skal flytte til Otium høsten 2018. Lokalene i Nansenveien
skal saneres. Det arbeides med å finne nye lokaler til tjenesten.
Stordriftsfordeler ved samlokalisering Ressurssenter
Som følge av at en rekke tjenester samles under samme enhet forventes det at driften effektiviseres og
henter ut stordriftsfordeler. Utover de økonomiske gevinstene, vil det på sikt kunne gi en stor
samfunnsmessig gevinst ved at barn og unge får tidligere hjelp.
Generell reduksjon i integreringskostnader
Det antas at det blir betydelig lavere antall bosatte flyktninger de kommende årene, og med dette et
lavere integreringstilskudd. Integreringstilskuddet skal gi en rimelig dekning av kommunens merutgifter
til bosetting og integrering av flyktninger, og utgiftene vil derfor variere i takt med inntektene. Som følge
av en redusert flyktningstrøm, forventes det også reduserte utgifter.
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Avdeling for helse og omsorg
Driftsbudsjett
Fordeling på virksomhetsområde
Regnskap Budsjett
2017
2018

Beløp i 1000

Avdeling for helse og omsorg
Seksjon for behandling og rehabilitering
Seksjon for hjemmetjenester
Seksjon for oppfølgingstjenester
Seksjon for sykehjem
Seksjon for velferd, arbeid og inkludering

2019

Økonomiplan
2020
2021

2022

38 672 -142 323 -94 757 -103 638 -112 459 -111 279
148 732 229 042 245 113 245 291 245 335 245 951
280 745 263 319 297 140 311 294 298 514 304 734
406 154 418 025 378 394 400 548 413 251 418 904
362 845 355 550 399 094 412 024 413 121 414 219
140 192 594 190 294 176 847 162 636 150 642
1 237 288 1 316 207 1 415 278 1 442 365 1 420 399 1 423 172

Sum

Informasjon om tjenesteområdet
Avdeling for helse og omsorg er delt i fem seksjoner og en enhet:
•
•
•
•
•
•

Seksjon for sykehjem
Seksjon for hjemmetjenester
Seksjon for oppfølgingstjenester
Seksjon for behandling og rehabilitering
Seksjon for velferd, arbeid og inkludering
Tildelingskontoret

Utfordringer
ASSS-rapporten for pleie og omsorg (2018) synliggjør at Tromsø kommune har grunnleggende
utfordringer i helse- og omsorgstjenesten mht. ressursbruk og innretning på omsorgs-/tjenesteprofil.
For å kunne møte behovene i befolkningen nå og i framtiden må innsatsen snus fra reparasjon og
behandling til forebyggende arbeid og tidlig innsats. Arbeid, aktivitet, forebyggende tiltak,
lavterskeltilbud, rehabilitering og habilitering vil redusere behovet for tjenester på sikt og dermed
redusere samlet ressursbruk. Handlingsdelen peker på mål og satsningsområder som er nødvendig for å
starten snuoperasjonen.
ASSS-rapporten for de sosiale tjenestene (2017) viser at Tromsø har lav andel mottakere av sosialhjelp
og lav arbeidsledighet. Kommunen har gode resultat på overgang til arbeid og utdanning for
innvandrere, men gruppen er overrepresentert blant mottakerne av sosialhjelp. Andelen unge som ikke
fullfører videregående skole er høyere i Tromsø enn landsgjennomsnittet.
I det følgende vil syv utfordringsområder løftes frem.
Stadig nye oppgaver overføres til kommunene uten at nødvendige ressurser følger med fra staten
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De kommunale helse- og omsorgstjenestene er i kontinuerlig utvikling. De siste 20 årene har
kommunene fått endrede oppgaver, og samtidig hatt en stor tilvekst av nye brukergrupper. Lover og
reformer har lagt grunnlaget for framvekst av et omfattende tjenestetilbud på kommunalt nivå, og langt
flere oppgaver enn tidligere blir løst i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Det har vært en
betydelig endret arbeidsdeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten uten at kommunene har
fått nødvendige ressurser til å bygge opp tjenestetilbudene.
Det er en politisk målsetting å få ned antallet liggedøgn i somatiske og psykiatriske sykehus. Det
innebærer at kommunene må gi omfattende og til dels komplekse tilbud til et økende antall mottakere.
Flere pasienter utskrives til kommunen med behov for videre utredning, som gir et økende omfang av
komplekse medisinske og pleiefaglige prosedyrer i behandlingsforløpene etter sykehusopphold.
Sterkere brukerrettigheter har bidratt til en økende bevissthet om rettigheter i blant brukere og
pårørende, og økte krav og forventninger til kommunale tjenester. Ulikheter i behov og livssituasjon kan
slå sterkt ut på hvilke tjenester den enkelte mottar.
Økt hjelpebehov i befolkningen
Behovet for helse- og omsorgstjenester er knyttet til den demografiske utviklingen. Tromsø kommune
står foran en sterk økning i antall innbyggere over 67 år de neste årene. Det vil øke behovet for helse- og
omsorgstjenester.
Veksten i antall tjenestemottakere har de senere år vært størst i aldersgruppene under 67 år. Det er en
utvikling en har sett over hele landet over en lengre periode. Av samtlige brukerrettede timeverk i
hjemmebaserte tjenester i 2017 gikk 65 % til brukere under 67 år.
I alle aldersgrupper er behovet for tjenester endret ved at flere har kroniske sykdommer/tilstander og
psykiske helseutfordringer. Mange lever med svært alvorlige kroniske diagnoser i eget hjem og stadig
flere har behov for samtidige tjenester fra et vidt spekter av fagområder. Antall uføretrygdede øker
blant de unge.
Lav andel fagdekning og tilgang på helsepersonell
Det er i helse/omsorgssektoren behovet for årsverk vil vokse mest. I perioden fra 2016 til 2026 forventes
antall årsverk å øke fra ca. 2000 til 2800. Dette tilsvarer en økning på 37 prosent. Den kraftige økningen i
antall årsverk gjør at sektoren forventes å utgjøre 50 prosent av alle årsverkene i kommunen i 2026, mot
42 prosent per i dag. Sett i sammenheng med høyt sykefravær, samt stor konkurranse om fagutdannet
arbeidskraft, er dette en av de største utfordringene for sektoren.
Tromsø kommune ligger lavest i ASSS-nettverket på andelen årsverk fagutdannede i brukerrettede
tjenester i pleie og omsorg med 63 %, og fagdekningen har gått ned fra 2014-2016 med 14 %.
Mangel på boliger og helsebygg med tilstrekkelig standard
Mangel på differensierte, tilpassede boliger og helsebygg med god standard er en annen stor utfordring
for utvikling av helse- og velferdstjenesten i årene framover. Dette gjelder spesielt innenfor følgende
grupper/områder;
Bo- og velferdssenter
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Tromsø kommune har identifisert behovet og bedre tilpassede velferds- omsorgsboliger og
institusjonsplasser gjennom analysen fra strategi for utvikling av eiendommer mot 2030 som ble politisk
vedtatt i 2013.
En sentralisering av tjenestetilbudene der blant annet institusjonsplasser og omsorgsboliger,
hjemmetjenester, seniorsentre, dagsenter og frivillighetssentraler er samlokalisert på bydelsnivå kan
bidra til en fleksibel og effektiv drift. Nye og større anlegg forventes å gi bedre ressursutnyttelse.
Barne- og avlastningsbolig
I ASSS-analysen (2017) framgår at Tromsø kommune har en lavere dekningsgrad på avlastningstilbud til
familier med tyngende omsorgsoppgaver enn eksempelvis Drammen og Kristiansand. Manglende
lavterskel- og forebyggende tilbud fører til stor belastning hos pårørende og behov for omfattende
hjelpetilbud tidligere i forløpet - som for eksempel plass i barnebolig.
Tromsø har pr. januar 2018 til sammen 11 på venteliste for avlastning i institusjon.
Boliger til utviklingshemmede
Det er ikke anskaffet omsorgsboliger til personer med utviklingshemming de 10 siste årene, og det har
medført et stort etterslep på boliger til målgruppen. Manglende botilbud gjør at mange pårørende blir
stående i svært krevende omsorgssituasjoner langt utover den alder det er naturlig at voksne barn
flytter ut. Omsorgsbelastningen og manglende kapasitet på boliger framtvinger hasteetablering av
enkeltstående boløsninger med heldøgns omsorg. Det er særlig ressurskrevende tiltak, ofte av for dårlig
fagkvalitet.
Boliger til personer innen rus- og psykisk helsefeltet
Det er ikke etablert boliger siden 2009 på området psykisk helse. Innenfor øremerkede boliger til rus har
det vært en markant nedgang i antall øremerkede boliger siden 2008. En av de største utfordringene
innen rus- og psykisk helsefeltet kan knyttes til mangel på differensierte botilbud og mulighet for
oppfølging i boligen.
Flere med utfordringer knyttet til rus er bostedsløse og har fått et midlertidig botilbud, vedtaket gis for
14 dager inntil 3 måneder. I mangelen av permanente tilpassede boliger blir flere værende i midlertidige
boliger langt utover den normerte botiden.
Fra 1. september 2017 er det gjort en endring i psykisk helsevernloven som innebærer begrensninger i
bruk av tvang når pasienten vurderes å være samtykkekompetent. I praksis erfarer nå både
spesialisthelsetjenesten og kommunen at det nå stilles større krav før innleggelse til tvungent psykisk
helsevern og personer tas også av TUD[1] etter ny vurdering. Denne utviklingen stiller større krav til økt
bemanning og økt kompetanse i kommunene, og mangel på egnede boligtilbud forsterker
utfordringene.
Fra 01.01.2019 vil kommunene få betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern
og spesialisert rusbehandling (TSB). Det innebærer at kommunene må betale for hvert døgn rus- og
psykiatripasienter oppholder seg på sykehus etter at de er definert som ferdig behandlet. Det krever
ytterligere økt boligkapasitet for å kunne gi kommunalt bo- og tjenestetilbud når pasienter er
utskrivningsklare. Pr i mai 2018 er det rapportert 12 utskrivningsklare fra UNN Åsgård.
Utenforskap
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Barnefattigdom, frafall fra videregående skole og manglende sysselsetting er alle faktorer som øker
risikoen for utenforskap. Unge som faller utenfor opplever å bli marginalisert.
Tromsø er den største byen i nord, som mange mennesker med ulike behov trekker mot. Det fører til
opphoping av mennesker med rus- og psykiatriutfordringer, ensomhet og marginalisering. Forhold som
øker sannsynligheten for utenforskap:
Innvandring/integrering:
Tromsø Kommune er blant de tre kommunene i ASSS-nettverket som bosetter flest flyktninger sett i
forhold til folketallet, og er raus når det kommer til bosetting av familier og mennesker med
helseutfordringer. Andelen innvandrere i jobb, skole og som deltar i fritidsaktiviteter er lavere enn for
befolkningen for øvrig.
Frafall videregående skole:
Tromsø kommune har større frafall fra videregående skoler enn gjennomsnittet i landet. Samtidig har
kommunen gjennomsnittlig flere som tar høyere utdanning. Det kan føre til større inntektsforskjeller og
dermed økt helseulikhet mellom inntektsgruppene.
Bolig:
Som nevnt har kommunen relativt få kommunale boliger til vanskeligstilte og et begrenset profesjonelt
privat leiemarked. Mange bor i midlertidig bolig fordi det er mangel på varige botilbud, noe som kan
føre til ustabile boforhold.
Tidlig innsats, forebygging, habilitering og rehabilitering
I ASSS-rapporten framgår det at Tromsø kommune har høy terskel for tildeling av hjemmetjenester og
for lavt fokus på tidlig innsats og forebygging. Dette medfører større omsorgsbehov og behov for
tjenester på sikt i alle aldersgrupper, noe som gir økt ressursbruk og høyere enhetskostnader. Dette er
fremtredende både i de unge aldersgruppene der dekningsgraden er lav og tjenestevolumet høyt, og i
de eldste aldersgrupper hvor dekningsgraden og omsorgsbehovet er stort både for hjemmetjeneste og
institusjon.
Sammenlignet med Drammen og Kristiansand satses det i mindre grad på tidlig innsats,
hverdagsmestring, trygghetsskapende tiltak og rehabilitering i Tromsø kommune. Det vil si tjenester
som i stor grad kan gjøres hjemme hos brukerne og sørge for at tjenestebehovet utsettes og reduseres.
Lav rehabiliteringskapasitet- og kompetanse øker behovet for kostnadskrevende behandling og pleie i
sykehus og sykehjem, og redusere befolkningens muligheter til å fremme egen helse, forebygge
forverring av sykdom og til å klare seg selv.
Sykefravær
I Tromsø har vi høyt sykefravær både i kommunehelse og pleie- og omsorgssektoren. I 2016 var det hhv.
13,7 % og 10,8 %, - altså langt over snittet i ASSS kommunene. Tallene har vært økende de tre siste
årene. Høyt sykefravær kan være resultat av og forårsake utfordringer i arbeidsmiljøet. Det genererer
store utgifter i form av overtids- og vikarbruk, kostnader knyttet til administrasjon, redusert effektivitet
og opplæring, samt er en utfordring for kvaliteten av tjenesten.
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Høyt sykefravær kan være knyttet til organisatoriske og psykososiale faktorer og mindre fokus på
helsefremmende arbeidsplasser. For å redusere sykefraværet må man øke nærværet og jobbe
systematisk med å kartlegge årsakene til det høye sykefraværet, slik at man kan rette tiltakene der de
trengs. Videre er ledelse, trivsel og rolleklarhet viktige faktorer for å redusere sykefraværet.

[1] Tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold

Investeringsbudsjett
Beløp i tusen

Investeringsprosjekter

Avdeling for helse og omsorg
Bofellesskap til
utviklingshemmede
Fergevegen bofelleskap
Helse og omsorgsbygg
Kjøp av boliger til sosiale
formål

Samlede prosjektbeløp
Ferdig
Brutto Ørem.
Netto
år prosjekt
fin. prosjekt
kostnad
kostnad

2019

Økonomiplan
2020
2021

Sum
2022 2019-22

2020

40 000

-15 125

24 875

5 000

35 000

0

0

40 000

2019
2022

60 000
120 000

-27 000
-32 000

33 000
88 000

60 000
0

0
40 000

0
40 000

0
40 000

60 000
120 000

2022

200 000

-80 000

120 000

50 000

50 000

50 000

50 000

200 000

Kroken bo og velferdssenter

2022

500 000

300 000

0

40 000

60 000

400 000

500 000

Ny legevakt
Omsorgsboliger rus
Omsorgsboliger til psykiatri
Sum Avdeling for helse og
omsorg

2021
2020
2020

80 000
76 000
76 000
1 152 000

Sum investeringsprosjekter

200 000
0
-36 000
-36 000
-426 125

80 000
0 60 000 20 000
40 000 38 000 38 000
0
40 000 38 000 38 000
0
725 875 191 000 301 000 170 000

0
80 000
0
76 000
0
76 000
490 000 1 152 000

1 152 000 -426 125 725 875 191 000 301 000 170 000 490 000 1 152 000

Bofellesskap til utviklingshemmede
Det skal anskaffes et nytt bofellesskap for åtte personer med utviklingshemming som ledd i et ordinært
utbyggingsprosjekt. Bofellesskapet skal organiseres som borettslag og bestå av åtte fullverdige
leiligheter med omsorgsboligstandard, fellesareal og personalbase. Planlegging og prosjektering av
boligene er igangsatt, og forventet ferdigstillelse er i løpet av 2020.
Per i dag er finnes det et kostnadsestimat på 40 millioner kroner basert på erfaringstall og estimert
areal. Kostnadsramme vil beregnes etter forprosjekt og etter kontrahering av entreprenør. Målet er at
boligene skal tas i bruk i løpet av 2020.
Åpen tilbudskonkurranse er gjennomført, uten at det ble levert noen tilbud.
Det er opprettet dialog med et utbyggere av aktuelle prosjekter for å kartlegge om bofellesskapet kan
anskaffes direkte.
Etter kartlegging er gjennomført vil det foretas en vurdering hvorvidt anskaffelse modellen er egnet, og
om prosjektet skal realiseres i sin nåværende form.
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Fergevegen bofelleskap
Det skal bygges åtte samlokaliserte boliger med omsorgsboligstandard med personalbase i Fergeveien.
Per i dag er finnes det et kostnadsestimat basert på erfaringstall og estimert areal. Endelig
kostnadsramme vil beregnes etter forprosjekt og etter kontrahering av entreprenør.
Med foreslått bevilgning på 60 millioner kroner i 2019 er det totalt satt av 75 millioner kroner.
Prosjekteringsgruppen har startet opp arbeidet i 2018. Reguleringsstatus for tomta er ikke endelig
avklart. Entreprenør vil bli kontrahert høsten 2018 med påfølgende byggestart så snart nødvending
detaljprosjektering er utført. Målet er at bofellesskapet skal tas i bruk i løpet av 2019.

Helse og omsorgsbygg
Det foreslås i perioden avsatt ei ramme til helse og omsorgsbygg på 160 millioner kroner.

Kjøp av boliger til sosiale formål
Til dette formålet foreslås løpende bevilgning på 50 millioner kroner årlig.
Eiendomskontoret erverver boliger i markedet fortløpende. Bestilling / program for boligtyper og
beliggenhet er utformet av Boligkontoret, og innebærer at nye utleieboliger søkes kjøpt spredt både
geografisk, i feltene de er beliggende og i de blokkene de befinner seg. Det er i all hovedsak kjøpt
nyoppførte boliger.

Kroken bo og velferdssenter
Det foreslås bevilget 500 millioner kroner i økonomiplanperioden med byggestart 2022 og mulig
ferdigstillelse årsskiftet 2024/2025. Det betyr at resterende bevilgningsbehov vil måtte komme ved
rullering av kommende økonomiplaner.
Administrativt arbeides med å beskrive utbyggingsbehov, dimensjonering mv slik at det kan fattes et
politisk vedtak for rammene for dette prosjektet. Det er et mål å fremme en slik sak i løpet av 2018.
Det må foretas en samlet vurdering av hele den kommunale bygningsmassen i området Kroken
sykehjem, Jadeveien samt de kommunale boligene i Jadeveien.
Det planlagte utbyggingsprosjektet skal utformes i tett dialog med Husbanken og vil få maksimalt
investeringstilskudd mht at det etableres 100% netto nye plasser, heldøgns institusjonsplasser.
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Ny legevakt
Bestilling av prosjektet er under utarbeidelse av Avdeling for helse og omsorg.
Endelig kostnadsramme fastsettes etter forprosjekt og etter kontrahering av entreprenør
Det legges i økonomiplanen til grunn ei ramme på 80 millioner kroner og planlagt ferdigstillelse første
halvår 2021.

Omsorgsboliger rus
Bestilling av dette investeringsprosjektet er under utarbeidelse av Avdeling for helse og omsorg. Per i
dag er finnes det et kostnadsestimat på 80 millioner kroner basert på erfaringstall og estimert areal.
Kostnadsramme vil beregnes etter forprosjekt og etter kontrahering av entreprenør. Målet er at
boligene skal tas i bruk i løpet av 2020.

Omsorgsboliger til psykiatri
Bestilling av dette investeringsprosjektet er under utarbeidelse av Avdeling for helse og omsorg.
Per i dag er finnes det et kostnadsestimat på 80 millioner kroner basert på erfaringstall og estimert
areal. Kostnadsramme vil beregnes etter forprosjekt og etter kontrahering av entreprenør. Målet er at
boligene skal tas i bruk i løpet av 2020.
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Avdeling for helse og omsorg
Driftsbudsjett

Fordeling på virksomhetsområde

Beløp i 1000

Avdeling for helse og omsorg

Sum

Regnskap Budsjett
2017
2018
38 672
38 672

-142 323
-142 323

2019

Økonomiplan
2020
2021

2022

-94 757 -103 638 -112 459 -111 279
-94 757 -103 638 -112 459 -111 279

Informasjon om tjenesteområdet
På dette budsjettområdet ligger fellesutgifter for helse og omsorg, lønnsmidler til avdelingsdirektørens
stab, Tildelingskontoret, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (nå Forsknings- og
utviklingsavdelingen), tilskudd til sosiale formål (se eget vedlegg), refusjon for ressurskrevende tjenester
og vederlagsinntekter.

Utfordringer
FOU-avdeling
Etablering av en Forsknings- og utviklingsavdeling (FOU-avdeling) er et organisatorisk grep for å satse på
systematisk utvikling av riktig og nok fagkompetanse inn mot ulike bruker- og pasientgrupper.
Utfordringer
Helse- og omsorg har store utfordringer med å rekruttere og beholde den arbeidskraften som trengs for
å møte brukernes behov for faglig gode tjenester. Denne utfordringen vil øke i årene som kommer.
Robuste og inspirerende fagmiljø vil være viktig for å skape og utvikle attraktive arbeidsplasser i helseog velferdstjenesten framover.
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Troms (USHT) vil inngå som en del av FOUavdelingen. USHT Troms skal bidra til å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og sykehjem gjennom fagog tjenesteutvikling, kunnskapsspredning og implementering av ny kunnskap/nye løsninger ut fra
nasjonale satsingsområder og lokale behov til kommunene i fylket.
Målsetting
FOU-avdeling skal bidra til styrking av arbeidet med fag- og tjenesteutvikling, innovasjon, forskning og
prosjektarbeid på tvers av seksjoner og fagområder.
Tildelingskontoret
Som en del av forbedringsarbeidet skal det gjøres en utredning av forvaltningsordningen/
vedtaksbehandling i helse- og omsorg. Det skal utredes alternative måter å organisere vedtaksprosesser
og vedtaksmyndighet, der det også beskrives konsekvenser for budsjettmodeller og økonomisk styring.
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I k-sak 60/18 «Omstilling av helse- og omsorg - oversikt tiltak» framgår blant annet følgende:
Arbeidet med reorganisering av dagens tildelings- og finansieringssystem skal intensiveres, i tråd med
beslutning om tillitsreformen i Program for helse og omsorg 2017-2018.
1. Beslutningsmyndigheten skal være pasientnært.
2. Tildelingskontoret skal avvikles i sin nåværende form. Omstillingsprosess startes umiddelbart.
Forvaltningen av helse- og omsorgstjenester er kjernen i hvordan Avdeling for helse og omsorg skal
organisere sitt arbeid. Det er derfor svært viktig med god involvering av både brukere og ansatte i
utredningsarbeidet.
Målsetting
Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og
omsorgstjenester og at tildeling bidrar til å oppnå formålene i helse- og omsorgstjenesteloven.

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan
2019
2020
2021
2022
-142 323 -142 323 -142 323 -142 323

Beløp i 1000

Revidert budsjett
Tiltak forrige år
Husleie nytt krisesenter
Fordeling opptrapping av innkjøpskutt
Sum Tiltak forrige år
Endring i år
Budsjettreguleringer fra 1.1 til og med 18.6
Videreføring tiltak fra økonomirapport 1. 2018
Sum Endring i år
Tekniske justeringer
Andre tiltak
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert ramme

1 050
-61
989

1 050
-122
928

1 050
-122
928

1 050
-122
928

26 547
-750
25 797

26 547
-750
25 797

26 547
-750
25 797

26 547
-750
25 797

1 180
1 180
27 966

2 360
2 360
29 085

3 539
3 539
30 264

4 719
4 719
31 444

-114 357 -113 238 -112 059 -110 879

Innsparingstiltak
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet
Styrking tilskudd til Krisesenteret
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2019-2022

0

0

0

0

19 000

9 000

-1 000

-1 000

600
19 600
19 600

600
9 600
9 600

600
-400
-400

600
-400
-400

-94 757 -103 638 -112 459 -111 279

Tiltak forrige år
Husleie nytt krisesenter
Husleie nytt krisesenter utgjør 2,1 mill. kr. Halvårseffekt på 1,05 mill. kr. ligger i rammen for 2018, slik at
det er behov for 1,05 mill. kr. i øk.plan 2019-2022 for å ivareta helårseffekt av tiltaket.
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Nye tiltak

Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
behandling av rusavhengighet
Fra 01.01.2019 vil kommunene få betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern
og tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet (TSB). Det innebærer at kommunene må betale
for hvert døgn rus- og psykiatripasienter oppholder seg på sykehus etter at de er definert som ferdig
behandlet. Pr. mai 2018 er det rapportert 12 utskrivningsklare fra UNN Åsgård. Pr. i dag har ikke
kommunen etablert tilstrekkelig boligkapasitet til å kunne gi kommunalt bo- og tjenestetilbud til disse
brukerne.
Det vil derfor måttet påregnes døgnmulkter i størreleseorden 19 millioner kroner i 2019. I løpet av
planperioden vil boligkapasiteten øke, og med det legges det til grunn at utgifter til døgnmulkt vil
reduseres utover i planperioden.

Styrking tilskudd til Krisesenteret
Nytt krisesenter skal stå ferdig ved utgangen av 2018. Kapasiteten vil øke, blant annet med plasser til
menn og personer med funksjonsnedsettelse som i dag ikke har et tilbud om krisesentertjeneste.
I takt med kapasitetsøkningen vil behovet for bemanning vil øke, og det settes av midler til styrking av
tilskudd til Krisesenteret med 600 000 kroner (ett årsverk) med virkning fra 2019. Dagens tilskudd er på
4,7 millioner kroner.
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Seksjon for velferd, arbeid og inkludering
Driftsbudsjett

Fordeling på virksomhetsområde

Beløp i 1000

Seksjon for velferd, arbeid og inkludering

Sum

Regnskap Budsjett
2017
2018
140
140

192 594
192 594

Økonomiplan
2020
2021

2019
190 294
190 294

176 847
176 847

162 636
162 636

2022
150 642
150 642

Informasjon om tjenesteområdet
Seksjonen består av Boligkontoret, Flyktningtjenesten og NAV Tromsø. Boligkontoret har utleie av
kommunale boliger, samt ulike låne-/ og tilskuddsordninger videreformidlet fra Husbanken.
Flyktningtjenesten har bosetting og introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger. NAV Tromsø har
blant annet ansvar for oppfølging av arbeidssøkere og tjenester etter Lov om sosiale tjenester i arbeidsog velferdsforvaltningen.

Utfordringer
Økt integrering
Det arbeides i 2018 med strategi for integrering i Tromsø kommune. I 2019 vil den implementeres
gjennom å utvikle helhetlige tjenesteløp sammen andre enheter og seksjoner i kommunen. Selv om
ankomsttallene er redusert må kommunen må fortsatt levere god kvalitet i integreringsarbeidet, slik at
flest mulig kommer ut i arbeid, og kommunen fortsetter å være attraktiv for staten mht. bosetting av
flyktninger.
Arbeid og utdanning er de viktigste målene i integreringsarbeidet. Innholdet i introduksjonsprogrammet
må gi formell kompetanse som står i samsvar med kommunens rekrutteringsbehov.
Flyktninger er overrepresentert i sosialhjelpsstatistikken og gjennomsnittlig utbetaling til denne gruppen
er vesentlig større enn for resten av mottakerne. Årsaken er ankomsten av store barnefamilier og
dermed større bokostnader og levekostnader, og gruppen står lengre unna jobb. I Tromsø er andelen
innvandrere som leier bolig større enn for de andre ASSS-kommunene. Satsing på tidligere oppfølging til
varig arbeid og bolig vil kunne øke integrering og livsmestring, og gi barna en tryggere oppvekst.
Målsetting
•
•

Legge til rette for enklere overgang til arbeid/utdanning for deltakerne i
introduksjonsprogrammet, gjennom bedret samhandling i kommunen.
Flere flyktninger skal få veiledning til å kjøpe sin egen bolig.

Inkludering og mestring gjennom arbeid
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Innsatsen med å få ungdom/unge voksne ut i arbeid og utdannelse må forsterkes. Kommunen har behov
for arbeidskraften de unge kan tilby, og dersom oppfølging og veiledning gis på et tidlig tidspunkt vil
flere kunne mestre jobb og utdanning.
Personer med nedsatt arbeidsevne er overrepresentert i ledighetsstatistikken selv om de har
arbeidsevne som kan nyttiggjøres i det ordinære arbeidslivet. Personer med lav utdanning har større
sannsynlighet for å forbli arbeidsledig eller jobbe i deltidsstillinger. Også flyktninger har større
sannsynlighet for å falle utenfor arbeid, ofte fordi de mangler tilstrekkelig kompetanse til å være
fleksible på arbeidsmarkedet.
Det skal arbeides for å opprette flere praksisplasser, rekrutterings- og utdanningsløp innenfor
kommunen, som kan tilbys de som er arbeidsledig eller har falt ut av skolen. Økt kvalitet i kvalifiseringsog integreringsprogrammet skal gi flere overgang fra passivitet til arbeid eller utdanning.
Målsetting
Redusere frafall fra videregående skole og andel arbeidsledige, - og få flere over i arbeid eller utdanning.
Bolig
De kommunale velferdstjenestene skal bidra til å øke de vanskeligstiltes konkurranseevne inn på
boligområdet, enten ved å leie kommunal bolig, få bistand til å leie private boliger eller til å kjøpe seg
bolig.
Våren 2018 er det 15 bostedsløse i midlertidig bolig, som har behov for tilrettelagt bolig. En god og
samordnet boligtjeneste med oppfølging i boliger vil kunne bidra til at flere kan bo trygt og hindre
behovet for omfattende tjenester.
For at flere eldre skal kunne bo i egne boliger lengre, må det legges til rette for utvikling av bokonsept
for seniorboliger. Med denne typen bokonsept tenkes muligheter for bofellesskap og felles aktiviteter,
som kan bidra til redusert ensomhet og økt selvstendighet og helse for eldre.
Målsetting
•
•

Utvikle bokonsept for vanskeligstilte og eldre for å bedre boforhold og forebygge behovet for
omsorgsboliger.
Utvikle en samordnet boligtjeneste for personer i kommunale -og midlertidige boliger
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Driftsbudsjett med endringer
2019
192 594

Beløp i 1000

Revidert budsjett
Tiltak forrige år
Fordeling opptrapping av innkjøpskutt
Andre tiltak
Sum Tiltak forrige år
Endring i år
Videreføring tiltak fra økonomirapport 1. 2018
Budsjettreguleringer fra 1.1 til og med 18.6
Sum Endring i år
Tekniske justeringer
Andre tiltak
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Redusert drift - enslige mindreårige flyktninger
Reduksjon i utbetaling av introduksjonsstønad
Redusere kjøp av tjenester i Flyktningetjenesten
Generell reduksjon i integreringskostnader
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Tettere oppfølging av husleierestanser for kommunale boliger
Tilvisningsavtaler og økt antall disponible boliger
Nytt system for husleiefastsettelse
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2019-2022

Økonomiplan
2020
2021
192 594 192 594

2022
192 594

-316
0
-316

-629
0
-629

-629
0
-629

-629
0
-629

6 000
560
6 560

6 000
560
6 560

6 000
560
6 560

6 000
560
6 560

-494
-494
5 750

-989
-989
4 942

-1 483
-1 483
4 448

-1 977
-1 977
3 954

198 344

197 536

197 042

196 548

-5 000
-4 500
-1 500
0
-11 000

-5 000
-9 500
-1 500
-7 639
-23 639

-5 000
-9 500
-1 500
-21 356
-37 356

-5 000
-9 500
-1 500
-32 856
-48 856

1 500
750
700
2 950
-8 050

1 500
750
700
2 950
-20 689

1 500
750
700
2 950
-34 406

1 500
750
700
2 950
-45 906

190 294

176 847

162 636

150 642

Innsparingstiltak
Redusert drift - enslige mindreårige flyktninger
Flyktningebosettingen forventes redusert. Kommunen er ikke anmodet om å ta i mot enslige
mindreårige i 2018. Botilbudet og oppfølging av enslige mindreårige vil endres og tilpasses ettersom
ungdommene blir eldre. Innsparingstiltaket vil gi redusert drift tilsvarende 5 millioner kroner.

Reduksjon i utbetaling av introduksjonsstønad
I takt med redusert bosetting av flyktninger forventes det lavere utbetaling av introduksjonsstønad. Det
vil gradvis bli færre som deltar i introduksjonsprogrammet, ettersom de store gruppene som ble bosatt i
årene 2015 - 2017 går ut av programmet. Forventet reduksjon 4,5 millioner kroner i 2019, deretter
9,5 millioner kroner.

Redusere kjøp av tjenester i Flyktningetjenesten
På grunn av økningen i bosettingstallene fra 2015 ble det inngått avtaler med eksterne for å ivareta
deler av introduksjonsprogrammet. Med redusert antall bosettinger fra 2018 vil noen av disse
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tjenestene tas tilbake til Flyktningetjenesten. Innsparing utgjør 1,5 millioner kroner. Tiltaket gjør også at
tjenesten kan beholde ansatte, og dermed sikre kompetanse i tjenesten.

Generell reduksjon i integreringskostnader
Det antas at det blir betydelig lavere antall bosatte flyktninger de kommende årene, og med dette et
lavere integreringstilskudd. Integreringstilskuddet skal gi en rimelig dekning av kommunens merutgifter
til bosetting og integrering av flyktninger, og utgiftene vil derfor variere i takt med inntektene. Som følge
av en redusert flyktningstrøm, forventes det også reduserte utgifter.

Nye tiltak

Tettere oppfølging av husleierestanser for kommunale boliger
Kommunen har i dag ca. 18 millioner kroner i utestående husleie på kommunale boliger. Vi må forvente
at en stor andel av restansene før eller seinere vil måtte tapsføres, som vil bety mindre midler til
vedlikehold av kommunale boliger. Det er viktig å redusere restansene så mye som mulig og unngå at
det opparbeides nye restanser.
Oppfølging av slike saker er sosialfaglig arbeid, og det er behov for å styrke NAV med to årsverk for å
kunne ha en mer effektiv oppfølging av husleierestanser.

Tilvisningsavtaler og økt antall disponible boliger
Kommunen har et mål om å skaffe inntil 440 flere utleieboliger i Tromsø innen 2021, hvor 293 av disse
skal være ordinære utleieboliger til vanskeligstilte. De øvrige 147 boligene skal være tilrettelagte boliger,
som i hovedsak må bygges i kommunens regi. For å øke antall kommunalt disponerte utleieboliger, har
kommunen invitert private utbyggere til å inngå tilvisningsavtaler. Dette er en ordning som innebærer at
kommunen er formidler av boliger imellom søker og utleier, uten at kommunen har verken leieutgifter
eller leieinntekter knyttet til leieforholdet. I tillegg kjøpes det flere boliger til utleie. Dette vil føre til økt
behov for oppfølging av kontrakter og tilvisninger for Boligkontoret, ved at flere vil få mulighet for leie
av boliger. I tillegg gjør den store andelen beboere med psykiske helseplager eller rusmisbruk til økt
behov for oppfølging. Økt budsjettbehov utgjør 750 000 kroner.

Nytt system for husleiefastsettelse
Kommunestyret vedtok 22.6.2017 i sak 199/17 nytt husleiesystem for kommunale utleieboliger og
boliger som er innleid for framleie. Tidligere ble husleien fastsatt ut fra de reelle kostnadene til hver
enkelt bolig, mens det nå er standardiserte utleiepriser. Dette fører til at husleiesatsene sett under ett
er lavere enn det vi leier inn boliger for. Virkningen er vanskelig å beregne fullt ut, da det først er når nye
husleiekontrakter inngås at de nye prisene innføres. Merkostnaden er stipulert til kr. 700.000.
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Seksjon for behandling og rehabilitering
Driftsbudsjett

Fordeling på virksomhetsområde

Beløp i 1000

Seksjon for behandling og rehabilitering

Sum

Regnskap Budsjett
2017
2018
148 732
148 732

229 042
229 042

2019
245 113
245 113

Økonomiplan
2020
2021
245 291
245 291

245 335
245 335

2022
245 951
245 951

Informasjon om tjenesteområdet
Seksjon for helsetjenester forvalter fastlegeordningen og privatpraktiserende fysioterapeuter og
administrerer mange deltidsansatte i egen og andre seksjoner. Seksjonen er sammensatt av ulike
fagspesialiteter og driftsprofil varierer. Seksjonen er organisert i tre enheter som beskrives kort før
målsettinger defineres.

Utfordringer
Helsehuset
Helsehuset skal tilby tjenester før, etter og i stedet for sykehusbehandling. I Helsehuset er kommunale
akuttplasser, korttidsplasser for utskrivningsklare pasienter, plasser for lindrende behandling,
rehabiliteringsplasser - og ettervern og akuttbehandling for psykiatri og rus samlet.

Komplekse medisinske og pleiefaglige prosedyrer og manglende rekruttering gir utfordringer for drift av
avdelingene. Helsehuset vil være avhengig av fleksibilitet og turnover i disponible senger for å lykkes
med å kunne ta raskt imot og videreføre pasienter.
Målsetting
Stabilisere og utvikle driftsmodell for Helsehuset med fokus på struktur, fleksibilitet, effektive
arbeidsprosesser og relasjoner.
Helsevakta
Enheten organiserer kommunal akutt legevakt, interkommunal legevaktsentral, responssenter og
overgrepsmottak. I tillegg organiseres kommunens psykososiale kriseteam fra Helsevakta
Legevaktas lokaler er for trange og uhensiktsmessig og tillater til tider ikke forsvarlig drift av tjenesten.
Nye lokaler er påkrevd.
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Der er nødvendig både med en gjennomgang av kommunens psykososiale kriseteam, samt ivaretakelse
av nødvendig kapasitet og kompetanse ved Legevakta. Ny akuttmedisinforskrift stiller krav til
kompetanse, mens flere fastleger søker fritak fra deltakelse i legevakt. Det er derfor behov for å ansette
flere kommunale leger.
Målsetting
Utvikle tjenestetilbud i Helsevakta for å kunne ivareta det akuttmedisinske behovet i befolkningen
Helsetjenester
Helsetjenester er en ny enhet som omfatter Helsekontor med fastlegeordning, kommunale legestillinger
og privatpraktiserende fysioterapeuter, Avdeling for sosialmedisin, Avdeling for fysioterapi og ergoterapi
og KRAFT legesenter.
Økende krav til fastleger bidrar til en økende turnover og gjør det vanskeligere å rekruttere fastleger.
Samtidig har kommunen et ansvar for at allmennlegene gjennomfører fastsatt spesialiseringsforløp. Ny
turnuslegeordning gjør tjenesten vanskelig å planlegge og ordningen krever stadig mer administrasjon.
Spesialistforskriften stiller krav til turnuslegetjenesten som dagens administrasjon verken har nødvendig
medisinskfaglig kompetanse eller kapasitet til å innfri. Dette innebærer behov for økte administrative
ressurser, både medisinskfaglig og juridiske ressurser.
Avdeling for fysioterapi og ergoterapi har behov for tilgang til bedre og større lokaler for ivaretakelse av
opptrening i grupper og bolketrening.

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan
2019
2020
2021
2022
229 042 229 042 229 042 229 042

Beløp i 1000

Revidert budsjett
Tiltak forrige år
Fordeling opptrapping av innkjøpskutt
Sum Tiltak forrige år
Endring i år
Budsjettreguleringer fra 1.1 til og med 18.6
Videreføring tiltak fra økonomirapport 1. 2018
Sum Endring i år
Tekniske justeringer
Andre tiltak
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert ramme

-78
-78

-155
-155

-155
-155

-155
-155

3 953
80
4 033

3 953
80
4 033

3 953
80
4 033

3 953
80
4 033

616
616
4 571

1 233
1 233
5 111

1 849
1 849
5 727

2 465
2 465
6 343

233 613 234 153 234 769 235 385

Innsparingstiltak
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Responssenter
Turnuslegetjenesten - ivaretakelse av lovpålagt endring
Konsekvens av oppsigelse av turnuslegeavtalen
Legenorm - sykehjem
Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering - logoped
Generell reduksjon i integreringskostnader
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2019-2022

0

0

0

0

7 700
1 500
1 500
500
300
0
11 500
11 500

7 700
1 500
1 500
500
300
-362
11 138
11 138

7 700
1 500
1 500
500
300
-934
10 566
10 566

7 700
1 500
1 500
500
300
-934
10 566
10 566

245 113 245 291 245 335 245 951
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Nye tiltak
Responssenter
I kommunestyrevedtak av 30.03.2016 (sak 43/16) ble det vedtatt å opprette et kommunalt
responssenter for digitale trygghetsalarmer. Responssenter er avgjørende for å kunne ta i bruk
velferdsteknologi i større skala enn det vi er i stand til i dag.
Aktuelle tjenester er:
•
•
•
•
•

Trygghetsalarm for hjemmeboende
Utendørs trygghetsalarm lokasjon / GPS
Videreformidle beskjeder ved uregelmessigheter fra medisindispensere
Digitalt tilsyn
Avstandsoppfølging av hjemmeboende

Det settes av 7,7 millioner kroner til lønns- og driftsbudsjett. I dette ligger døgnbemanning (to stillinger)
og 0,5 millioner kroner i driftsmidler. Helsevakta ellers har allerede rundt 30 årsverk, slik at etableringen
av responssenter også vil utløse behov for én avdelingsleder.

Turnuslegetjenesten - ivaretakelse av lovpålagt endring
Med bakgrunn i nye læringsmål og krav til veiledning for turnuslegeordningen ser man behov for å ta
turnuslegene ut av ordinær drift, for å gå på toppen av ordinær legebemanning. Dette forhold vil også
redusere tilgang til leger i sykehjem. Vi må derfor erstatte turnusleger med ordinære fastleger i
sykehjem og helsestasjon. Kostnadene stipuleres til 1,5 millioner kroner.

Konsekvens av oppsigelse av turnuslegeavtalen
Fastlegekontorene som tar imot turnusleger har sagt opp sine avtaler og bedt om forhandling av ny
avtale. Det er noe usikkerhet knyttet til utfallet av forhandlingene, men det stipuleres økte kostnader for
tjenesten på om lag 1,5 millioner kroner årlig. Lønn til turnusleger er regulert i særavtale mellom KS og
Den norske legeforening.

Legenorm - sykehjem
Vi har ikke oppfylt legenormen fra 2008 (k-sak 43/08), og det er heller ikke budsjettert med vikar ved
ferieavvikling for legene. Det legges derfor inn midler til styrking av denne tjenesten. Tiltaket sees i
sammenheng med plan for legetjenester i Tromsø kommune.

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering - logoped
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Iht. opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering ønsker regjeringen å gjøre det lettere for
brukerne å få tilgang til logoped ved å oppheve kravet om at det må foreligge et avslag fra kommunene
om tildeling av spesialpedagogiske tjenester før folketrygden kan dekke kostnadene til behandling for
brukere over 18 år.
Det settes av 300 000 kroner til logopedtjeneste i rehabiliteringsforløp.

Generell reduksjon i integreringskostnader
Det antas at det blir betydelig lavere antall bosatte flyktninger de kommende årene, og med dette et
lavere integreringstilskudd. Integreringstilskuddet skal gi en rimelig dekning av kommunens merutgifter
til bosetting og integrering av flyktninger, og utgiftene vil derfor variere i takt med inntektene. Som følge
av en redusert flyktningstrøm, forventes det også reduserte utgifter.
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Seksjon for oppfølgingstjenester
Driftsbudsjett

Fordeling på virksomhetsområde

Beløp i 1000

Seksjon for oppfølgingstjenester

Sum

Regnskap Budsjett
2017
2018
406 154
406 154

418 025
418 025

2019
378 394
378 394

Økonomiplan
2020
2021
400 548
400 548

413 251
413 251

2022
418 904
418 904

Informasjon om tjenesteområdet
Seksjon for oppfølgingstjenester er organisert i seks enheter og har ansvar for tjenester til personer med
funksjonsnedsettelser og tjenester innen rus- og psykiskhelsefeltet. Under seksjonen ligger
hjemmetjeneste, tilpassede boliger med og uten nattevakt, barnebolig, avlastning i institusjon,
fritidsaktiviteter samt arbeid- og aktivitetstilbud.

Utfordringer
Utvikle et differensiert arbeids- og aktivitetstilbud til personer under 67 år
Arbeid og aktivitet er det beste virkemiddel for å øke egenmestring og selvstendiggjøring i hverdagen og
dermed redusere behovet for tradisjonelle omsorgstjenester. Dette gir bedre helse for den enkelte, og
er ressursbesparende for kommunen.

Anskaffe differensierte boliger
Til personer med utviklingshemming
Boligprogram for utviklingshemmede 2015-2018 anbefaler «boligklynge integrert i ordinære bomiljø»
som boform for yngre brukere med omfattende tjenestebehov. Klynge modellen skal bidra til
normalisering og integrering, samt differensiering, individuelt tilpassede bolig- og tjenesteløsning. Fram
mot 2030 vil det være behov for å øke kapasiteten med over 112 nye boliger.
Til personer innen rus- og psykisk helsefeltet
Boligprogrammet for rus- og psykisk helsefeltet (2017-2027) viser at det er behov for at det fremskaffes
80 boliger i kommende 10- års periode på dette området.
Forebygging, habilitering og egenmestring
Det skal gjennomføres en pilot i oppfølgingstjenesten for å utvikle nye arbeidsmetoder med fokus på
mestring og større grad av tverrfaglig innsats. Teamet skal ivareta veiledning av ansatte i utførelse av
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miljøarbeid og øke fagkompetansen i tjenesten for utviklingshemmede, forberede flytting fra
foreldrehjemmet til egen bolig og fremme muligheten for å leve en selvstendig tilværelse.

Driftsbudsjett med endringer
2019
418 025

Beløp i 1000

Revidert budsjett
Tiltak forrige år
Fordeling opptrapping av innkjøpskutt
Sum Tiltak forrige år
Endring i år
Budsjettreguleringer fra 1.1 til og med 18.6
Sum Endring i år
Tekniske justeringer
Andre tiltak
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Bemanningsreduksjon/nedgang i timetall
Redusere kostbare enetiltak
Bemanningskontor i oppfølgingstjenesten
Veilednings-/mestringsteam i oppfølgingstjenesten
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Himmel og hav - 10 selveide boliger med møteplass
10 omsorgsboliger innenfor rusfelt
Bofelleskap Fergeveien
Arbeidstiltak Dagsjobben, booppfølging og medarbeider med
brukererfaring
Rekrutteringstiltak - vernepleiere
10 boliger psykisk helse
Ny barne- og avlastningsbolig i Sommerlystveien (8 avlastningsplasser og 2
barneboliger)
Drift av to nye bofellesskap for psykisk utviklingshemmede
Bofelleskap for utviklingshemmede - 8 boliger i ordinært
utbyggingsprosjekt
Forsøket 5
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2019-2022

Økonomiplan
2020
2021
418 025 418 025

2022
418 025

-98
-98

-197
-197

-197
-197

-197
-197

14 934
14 934

14 934
14 934

14 934
14 934

14 934
14 934

653
653
15 489

1 306
1 306
16 043

1 959
1 959
16 696

2 612
2 612
17 349

433 514

434 068

434 721

435 374

-54 000
-5 000
-4 500
-1 500
-65 000

-54 000
-10 000
-4 500
-5 250
-73 750

-54 000
-10 000
-4 500
-5 250
-73 750

-54 000
-25 000
-4 500
-5 250
-88 750

5 050
3 000
1 500

5 050
5 000
6 500

5 050
5 000
6 500

5 050
5 000
6 500

330

880

2 530

2 530

0
0

-500
5 000

-500
5 000

-500
5 000

0

4 500

6 000

6 000

0

0

0

20 000

0

3 000

11 900

11 900

0
9 880
-55 120

10 800
40 230
-33 520

10 800
52 280
-21 470

10 800
72 280
-16 470

378 394

400 548

413 251

418 904

Innsparingstiltak
Bemanningsreduksjon/nedgang i timetall
I 2018 er det satt i gang en større gjennomgang av alle timebaserte vedtak og
ressursbruk i oppfølgingstjenesten.
Arbeid og aktivitet er et sentralt satsningsområde for å utvikle tjenesten, gi flere tjenester i form av
gruppetilbud og dreie ressursbruken fra reparasjon og pleie til forebygging og egenmestring.
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Flere tjenester innenfor arbeid og aktivitet og miljøtjenesten skal organiseres som gruppetilbud ved å
samle brukere, og tjenestetilbudet til brukerne skal videreutvikles uavhengig av diagnose. Det sees også
på å endre åpningstidene med tilbud utover ettermiddagen og samt helgene.
Det er for 2018 satt krav om nedstyring av seksjonens budsjett med 85 millioner kroner. Seksjon for
oppfølgingstjenester har i hovedsak innsatsstyrt finansiering der vedtakstimene danner grunnlaget for
enhetenes budsjett.
Kravet om nedstyring tilsier en reduksjon av 2000 vedtakstimer i uken. Helårseffekten av dette utgjør
54 millioner kroner, og dette legges inn som innsparingstiltak fra 2019.

Redusere kostbare enetiltak
Tromsø kommune har et etterslep på tilpassede boliger til ulike målgrupper, både personer
utviklingshemming/utviklingsforstyrrelser, personer med psykiske lidelser og personer med ruslidelser. I
mangel av boliger tilrettelagt for hensiktsmessig drift har det de siste årene blitt framtvunget etablering
av flere kostnadskrevende enetiltak i tjenestemottakerne hjem, enten i kommunal regi eller ved kjøp fra
private leverandører. Vi har nå over 20 slike tiltak, som isolert koster over 80 millioner kroner. Det må
være en overordnet målsetning for kommunen å bygge ned slike kostbare tilbud og forhindre at det
etableres nye.
Dersom kommunen hadde hatt egnete tilbud med nødvendig kompetanse der vi kunne samlokalisert
brukere og fått stordrifts- og samdriftsfordeler, ville vi i stor grad kunne unngått merutgifter ved
enetiltak som vi har i dag, og unngå etablering av nye enetiltak.
Det legges derfor inn som innsparingstiltak å redusere antall enetiltak i oppfølgingstjenesten. I takt med
utbygging av nye boliger og bofellesskap som vil gi økt kapasitet i løpet av handlings- og
økonomiplanperioden, forventes det økt effekt av tiltaket.

Bemanningskontor i oppfølgingstjenesten
Det skal etableres bemanningskontor i oppfølgingstjenesten fra 2018 og i hjemmetjenesten fra 2019.
Målet med tiltaket er å etablere en bemanningsenhet som betjener den enkelte seksjon. En slik
enhet skal ha ressurspersoner som er dedikert til arbeid med bemanningsstyring. Dette innebærer å
lage turnus etter gjeldende regelverk og bestilling fra avdelingsledere, avviksregistrering og innleie av
ekstravakter. Enheten skal også ha ansvar for vandrevakter og vikarer.
Tiltaket vil føre til bedre kontroll med ressursene, mindre bruk av vikarer og overtid, lavere turnover
og bedre flyt av ansatte.

Veilednings-/mestringsteam i oppfølgingstjenesten
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Tiltaket består i et veilednings- og mestringsteam sammensatt av ett årsverk vernepleier og 0,5 årsverk
ergoterapeut med teknologikompetanse og 0,5 årsverk psykolog (se tiltaket psykologstillinger).
Funksjon:
•
•

Langtgående råd- og veiledningstjenester overfor ansatte i oppfølgingstjenesten, med
hovedfokus på utfordrende atferd.
Forberede utflytting fra foreldrehjem og innflytting i egen bolig, - bistå med habiliterings/mestringsforløp der brukere selvstendiggjøres og trygges i prosess med flytting og etablering i
egen bolig. Oppøve ferdigheter i dagliglivets gjøremål, kommunikasjon/samhandling,
nettverksbygging og sosiale ferdigheter, - herunder inngår bruk av velferdsteknologiske
løsninger. Det er også viktig å trygge foreldrene i utflyttingsprosess.

Flytting fra foreldrehjem til egen bolig er en særdeles viktig prosess med tanke på å oppøve
selvstendighetsferdigheter og kunne klare seg i egen bolig uten tilgang på kontinuerlige helse- og
omsorgstjenester. Arbeidet må starte ett år før flytting og vedvare inntil fast personell har fått
nødvendig opplæring.
Det opprettes 2 årsverk til veiledningsteamen til en kostnad på 1,5 millioner kroner. Teamet vil bidra til
å spare personalressurser i etablert tjenestetilbud og forebygge behov for ressurser ved nyetableringer.
Tiltaket ble planlagt igangsatt i 2018, men vil ikke komme i gang før i 2019. Effekten av tiltaket justeres
derfor i henhold til dette. Det er vanskelig å anslå økonomisk besparelse ved dette tiltaket, men
erfaringer fra andre ASSS-kommuner er positive. Det vurderes at alternativkostnaden ved å ikke gjøre
denne type tiltak vil kunne bli meget høy, da brukere vil kunne bli mindre selvstendig og kreve mer
personalressurser både på dag og natt.

Nye tiltak

Himmel og hav - 10 selveide boliger med møteplass
Ti personer med funksjonsnedsettelser har kjøpt egne leiligheter i utbyggingsprosjektet Himmel og Hav.
Tromsø kommune har finansiert en møteplass i tilknytning til boligklyngen. Det er en ordning med
fellesareal og tjenestebase som vil ha tilgjengelig personalressurs til gitte tidspunkt i løpet av dagen.
Beboerne i boligklyngen skal kunne benytte møteplassen til fellesaktiviteter og nettverksskapende
aktiviteter. Leiligheter og møteplass vil stå ferdig i løpet av september 2018.
Formålet med tiltaket er å unngå kostbare enetiltak i hjemmet (1:1 bemanning) dersom brukerne ved
flytting fra foreldrehjemmet kjøper seg egne boliger spredt rundt i byen. Alternativkostnaden ved å ikke
gjennomføre dette tiltak vil potensielt bli meget høy.
Det ble satt av 1,7 millioner kroner til drift i tre måneder i 2018. Det settes av 6,75 millioner kroner til
helårsdrift fra 2019, dvs. 5,05 kr. mill kr. mer enn i 2018.

10 omsorgsboliger innenfor rusfelt
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Boligprogrammet for rus- og psykisk helsefeltet 2017-2027 ble vedtatt i Kommunestyret juni
2017. Boligprogrammet er bestilt som et underprosjekt av Boligpolitisk Handlingsplan 2015-18.
Boligprogrammet peker på konkrete løsninger og fremgangsmåter for å anskaffe boliger og
tjenestekonsept i et 10- års perspektiv.
Tiltaket innebærer følgende:
•

•
•
•
•

Samlokaliserte boliger i Roald Amundsensgate 8. Det tidligere Bukta Hybelhus som bestod av 12
hybelleiligheter, personalbase og fellesareal ble revet i 2018. Det er ønskelig å bygge opp 8
samlokaliserte boliger så fremst det gis godkjenning iht. til reguleringsplan og Husbankens
bestemmelser.
Det skal bygges et kvinnehus med 5-6 leiligheter, inkludert en krisesenterplass for voldsutsatte
kvinner i rusmiljøet.
Småhusbebyggelse (Tromsøya)
Rehabiliteringstilbud (Berg)
Brukerbasen (Ryaveien 37) oppgraderes/pusses opp i den delen som står ledig

Bygging av nye boliger tar erfaringsmessig lang tid, slik at det er behov for kortsiktige tiltak for å øke
kapasiteten. Det sees derfor på etablering av tiltak i leide eller kjøpte lokaler slik at det kan bli
kapasitetsøkning allerede i 2019. Det settes av 3 millioner kroner i nye driftsmidler til disse tiltakene i
2019, og 5 millioner kroner fra 2020.

Bofelleskap Fergeveien
Det skal bygges åtte samlokaliserte boliger med omsorgsboligstandard med personalbase i Fergeveien.
Stipulerte lønns- og driftskostnader i Fergeveien er 21,6 millioner kroner.
Kapasitetsøkningen er på totalt fem boliger (åtte nye fratrukket tre boliger som saneres). Seks av
beboerne bor i kommunal bolig i dag og mottar døgnkontinuerlige helse- og omsorgstjenester, mens to
brukere mottar avlastningstjenester.
Det settes av 6,5 millioner kroner fra 2019-2021 i økte driftsmidler, med oppstart siste kvartal i 2019 og
helårseffekt fra 2020.

Arbeidstiltak Dagsjobben, booppfølging og medarbeider med brukererfaring
I 2017 fikk seksjon for oppfølgingstjenester totalt 3,3 millioner kroner i tilskudd fra Fylkesmannen til
følgende tiltak innen rus og psykiatri:
•
•
•

2 årsverk Arbeidtiltak/Dagsjobben
2 årsverk booppfølging
1 medarbeider med brukererfaring

Tiltakene ble fullfinansiert av øremerket tilskudd i 2017. Fra 2018 er det en gradvis nedtrapping av
tilskuddet. Fylkesmannen har forutsatt at kommunen finansierer stillingene med frie inntekter i i takt
med reduksjon i øremerket tilskudd.
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Behovet er 1,1 mill. kr. i 2019, 1,65 mill. kr. i 2020 og 3,3 mill. kr. i 2021 og årene etter det.
I økonomiplan 2018-2021 ble det lagt inn 770 000 kr. i 2018. Det er derfor behov for 330 000 i 2019, 880
000 i 2020 og 2,53 mill. kr. i 2021 og 2022.

Rekrutteringstiltak - vernepleiere
Kvaliteten og kompetansen i enkelte deler av tjenesten for utviklingshemmede er bekymringsfull.
Tromsø kommune har fått flere avvik etter tilsyn fra Fylkesmannen som omhandler mangel på kvalifisert
personell. Det benyttes tiltak med bruk av tvang og makt overfor enkeltbrukere og det stilles eksplisitte
krav til kompetanse som vi ikke klarer ikke å innfri. I tillegg settes det inn ekstra personell (2:1
bemanning) rundt tjenestemottakere med utfordrende atferd fordi vi ikke har vernepleiere, eller annen
fagkompetanse som kan bistå med nødvendig faglighet. Det må med bakgrunn i dette settes inn tiltak
for å rekruttere vernepleiere på kort og lang sikt. Dette vil være besparende på sikt, da
alternativkostnaden ved å ikke gjøre slike tiltak er meget høy.
Rekrutteringskampanje og oppfølging etter ansettelse: kr 500 000 i 2018
Igangsette utdanning av en egen klasse med vernepleiere i samarbeid med høgskole/universitet: kr 500
000 i 2019.

Ny barne- og avlastningsbolig i Sommerlystveien (8 avlastningsplasser og 2 barneboliger)
Avlastningstilbudet til familier med barn med funksjonsnedsettelse gis p.t. midlertidig på Seminaret.
Dette tilbudet skal erstattes av ny barne- og avlastningsbolig i Sommerlystveien, bestående av
åtte avlastningsplasser og to barneboliger.
Det foreligger et revidert areal- og funksjonsprogram. Konkurranse om løsningsforslag lyses ut
sommeren 2018 og bygningsmassen er beregnet å stå ferdig i årsskiftet 2019/2020. Investeringsmidler
på 94 millioner kroner ligger i sin helhet inne i 2018, jf. økonomirapport
I-2018. Endelig kostnadsramme fastsettes etter forprosjekt og etter kontrahering av entreprenør.
Ny barne- og avlastningsbolig vil være i drift fra 2. kvartal 2020. Nye tilpassede lokaler vil gi en langt
bedre kvalitet og legge til rette for en bedre drift. Nærhet til Sommerlyst skole vil bidra til sambruk av
spesialtilpasset uteareal for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.
Drift av åtte avlastningsplasser og to barneboliger er kostnadsberegnet til 20,5 millioner kroner.
Driftsmidler fra dagens avlastningstilbud overføres til Sommerlystveien (14,5 millioner kroner).
Drift av to barneboliger er en kapasitetsøkning, og forventet årlig kostnad er 6,5 millioner kroner.
Det settes derfor av 4,5 millioner kroner i 2020, og 6 millioner kroner fra 2021.

Forsøket 5
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Forsøket 5 skal bestå av fire samlokaliserte boliger for personer med rus- og psykisk lidelse. Byggestart
vil være i 2019, med oppstart drift i 2020.
Stiftelsen kommunale boliger står som byggherre for dette boligtiltaket. De som er tenkt inn i botiltaket
bor i Grønnegata 103 og på ulike enetiltak i dag. Den ledige kapasiteten i Grønnegata 103 vil erstattes
av nye brukere som i dag er i midlertidige botiltak, men som har behov for pleie- og omsorgstjenester på
samme nivå som brukerne som flyttes over til Grønnegata 103.
I Forsøket 5 vil det være tilknyttet 16,5 årsverk og tiltaket vil ha et samlet budsjett på 10,8 millioner
kroner. Det legges inn midler til dette fra 2020.

Drift av to nye bofellesskap for psykisk utviklingshemmede
Det skal anskaffes to nye bofellesskap, hver med åtte personer med utviklingshemming, som ledd i et
ordinært utbyggingsprosjekt, på samme måte som prosjektet som startet opp i 2018.
Bofellesskapene skal organiseres som borettslag og bestå av åtte fullverdige leiligheter med
omsorgsboligstandard, fellesareal og personalbase.
Formålet med tiltaket er å unngå kostbare enetiltak i hjemmet (1:1 bemanning). I mangel av egnet
kommunalt tilbud er det stor risiko for at flere utviklingshemmede ved flytting fra foreldrehjemmet vil
kjøpe seg egne boliger spredt rundt i byen. Kommunen må da bygge opp tjenester i brukernes hjem, til
en meget høy kostnad som vil binde opp kommunen i lang tid. Alternativkostnaden ved å ikke
gjennomføre dette tiltaket vil potensielt bli svært høy.
Det settes av 20 millioner kroner i driftsbudsjettet fra og med 2022.

Bofelleskap for utviklingshemmede - 8 boliger i ordinært utbyggingsprosjekt
Det skal anskaffes et nytt bofellesskap for 8 personer med utviklingshemming som ledd i et ordinært
utbyggingsprosjekt. Bofellesskapet skal organiseres som borettslag og bestå av 8 fullverdige leiligheter
med omsorgsboligstandard, fellesareal og personalbase. Planlegging og prosjektering av boligene er
igangsatt, og forventet ferdigstillelse er tidligst høst 2020.
Bofellesskapet vil være både for brukere som i dag bor midlertidig i kommunale boliger, og brukere som
flytter fra foreldrehjemmet og har tjenestetilbud i form av avlastning, støttekontakt, omsorgslønn og
miljøtjeneste.
Formålet med tiltaket er å unngå kostbare enetiltak i hjemmet (1:1 bemanning). I mangel av egnet
kommunalt tilbud er det stor risiko for at flere utviklingshemmede ved flytting fra foreldrehjemmet vil
kjøpe seg egne boliger spredt rundt i byen. Kommunen må da bygge opp tjenester i brukernes hjem, til
en meget høy kostnad som vil binde opp kommunen i lang tid. Alternativkostnaden ved å ikke
gjennomføre dette tiltaket vil potensielt bli svært høy.
Driftsbudsjettet er stipulert til 11,9 millioner kroner. Det legges inn 3 millioner kroner i driftsmidler i
2020 og helårseffekt fra 2021.
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10 boliger psykisk helse
Boligpolitisk handlingsplan peker på behov for flere differensierte boliger til personer med psykiske
lidelser, blant annet med bakgrunn i samhandlingsreformen og utskrivning fra sykehus av pasienter med
omfattende hjelpe- og oppfølgingsbehov.
Boligprogrammet for rus- og psykisk helsefeltet 2017-2027 ble vedtatt i Kommunestyret juni
2017. Boligprogrammet er bestilt som et underprosjekt av Boligpolitisk Handlingsplan 2015-18.
Boligprogrammet peker på konkrete løsninger og fremgangsmåter for å anskaffe boliger og
tjenestekonsept i et 10- års perspektiv.
Det må anskaffes flere boliger til målgruppen i økonomiplanperioden, og det settes av 5 millioner kroner
til drift fra 2020. Følgende tiltak er aktuelle:
•
•

Personalbase og fellesareal i tilknytning til boligene i Lerkeveien (Einehagen).
Flere omsorgsboliger i området rundt Lerkeveien, basert på klyngemodell.
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Seksjon for sykehjem
Driftsbudsjett

Fordeling på virksomhetsområde
Regnskap Budsjett
2017
2018

Beløp i 1000

Seksjon for sykehjem

362 845
362 845

Sum

355 550
355 550

2019
399 094
399 094

Økonomiplan
2020
2021
412 024
412 024

413 121
413 121

2022
414 219
414 219

Informasjon om tjenesteområdet
Seksjon for sykehjem skal tilby kort- og langtidsplasser i institusjon til pasienter med så omfattende og
sammensatt sykdomsbilde og/eller omsorgsbehov, at det ikke lengre er mulig, eller ønskelig, å
imøtekomme dette i eget hjem.

Utfordringer
Utbygging institusjonsplasser - langtids botilbud
Tiltakene for institusjonsplasser og omsorgsboliger må iverksettes i henhold til Utbyggingsprogrammet
for å kunne møte framtidens behov for helse- og velferdstjenester i befolkningen.
Otium bo- og velferdssenter åpnes høsten 2018 og vil bidra til en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste
i bydelene, virke utviklende og forebyggende i et folkehelseperspektiv.
Kroken Bo og velferdssenter med 140 plasser er under planlegging. Byggestart vil være i 2022, med
mulig ferdigstillelse ved årsskiftet 2024/2025. Det satses her på å utvikle større senter for å sentralisere
og sikre en mer differensiert tilpasset tjenestene for en mer effektiv drift. Kroken bo- og velferdssenter
skal ha en boligdel for personer med behov for heldøgns omsorg /sykehjem) organisert som bokollektiv
for personer med kognitiv svikt, og som bofellesskap (omsorgsboliger) for andre brukere. Sentrene skal
ha en tverrfaglig tjenestebase for bydelen med institusjons- og hjemmetjenester, dag- og servicetilbud
og seniorsenter. I tillegg skal det utredes ungdomsklubb, helsestasjon, legekontor mm i sentrene.
Det planlegges midlertidig renovering/oppussing av Kvaløysletta sykehjem i påvente av bygging av nytt
bo- og behandlingssenter på Kvaløya.
Avvikling av dobbeltrom/ekstraplasser
Stor etterspørsel på institusjonsplasser har medført midlertidig behov for å gjøre om enerom til
dobbeltrom. Disse planlegges avviklet i tråd med etablering av nye bo- og velferdssenter.
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Styrke sykehjemsmedisin og tilgangen til leger
Det er nødvendig å styrke sykehjemsmedisin og tilgangen til leger i sykehjem for å kunne ivareta stadig
sykere pasienter med komplekse og omfattende bistandsbehov. Kommunens vedtatte norm for
legetjenester i sykehjem må vurderes på nytt på bakgrunn av hvor mye pasientbehandling legen faktisk
utfører i sykehjem.
Styrke det tverrfaglige tilbudet i sykehjem
Det er nødvendig å styrke tilbudet på ergo- og fysioterapi i institusjon. Økende antall sykere pasienter
med komplekse og omfattende bistandsbehov krever større tilgang på terapeuter i institusjon.

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan
2019
2020
2021
2022
355 550 355 550 355 550 355 550

Beløp i 1000

Revidert budsjett
Tiltak forrige år
Fordeling opptrapping av innkjøpskutt
Sum Tiltak forrige år
Endring i år
Budsjettreguleringer fra 1.1 til og med 18.6
Sum Endring i år
Tekniske justeringer
Andre tiltak
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert ramme

-164
-164

-332
-332

-332
-332

-332
-332

21 240
21 240

21 240
21 240

21 240
21 240

21 240
21 240

1 098
1 098
22 174

2 196
2 196
23 104

3 293
3 293
24 201

4 391
4 391
25 299

377 724 378 654 379 751 380 849

Innsparingstiltak
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Kapasitetsøkning som følge av Otium
Ekstrakostnader flytting til Otium
Psykologstilling
Styrking fysioterapi i sykehjem
Økning institusjonsplasser (14 plasser)
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2019-2022

0

0

0

0

25 000
-5 000
770
600
0
21 370
21 370

25 000
-5 000
770
600
12 000
33 370
33 370

25 000
-5 000
770
600
12 000
33 370
33 370

25 000
-5 000
770
600
12 000
33 370
33 370

399 094 412 024 413 121 414 219

Nye tiltak
Kapasitetsøkning som følge av Otium
Otium bo- og velferdssenter er ferdig i mars 2018, og vil komme i drift fra og med september 2018. Det
vil være 137 plasser for pasienter med demens, samt dagsentertilbud og seniorsenter. Tiltaket vil bidra
til å øke dekningsgraden for skjermede plasser i institusjon.
Pasienter ved Kroken og Tromsøysund (76 + 24 plasser) flyttes over til Otium. Det ble i økonomiplan
2018-2021 lagt opp fire måneders drift i 2018 med gradvis opptrapping av den nye kapasiteten på 37
nye plasser - 27 plasser i 2018 og alle 37 plasser fra 2019.
I budsjett 2018 ligger det inne 5,75 millioner kroner for drift av 27 av 37 nye plasser fra september til
desember.

Side 114 av 157

Handlings- og økonomiplan for 2019-2022
Helårseffekten av dette, og hensyntatt ny bemanningsnorm i sykehjem iht. budsjettmodellen (reduksjon
i bemanning), utgjør 25 millioner kroner.
Ekstrakostnader flytting til Otium
Det ble satt av 5 millioner kroner i 2018 til flyttekostnader (engangskostnader) når driften skal
overføres fra Kroken og Tromsøysund til Otium. Disse videreføres ikke til 2019-2022.

Psykologstilling
Øremerket tilskudd til psykolog i sykehjemmene utgår i 2019. Erfaringene med eldrepsykolog er
positive, og tiltaket har bidratt til å fremme mestring, trivsel og livskvalitet hos beboerne i sykehjem.
Det legges derfor inn midler til å videreføringen stillingen i 2019 og videre.
Styrking fysioterapi i sykehjem
I henhold til kommunehelsetjenesteloven § 2-1 og sykehjemsforskriften § 2-1 skal kommunen sørge for
at beboere i sykehjem har et tilbud om fysioterapi.
I dag mangler sykehjemmene et organisert fysioterapitilbud. Beboere med behov for fysioterapi må med
hjelp av personalet på sykehjemmet sende en søknad om fysioterapi til Tildelingskontoret på lik linje
med øvrig befolkning. Søknaden om fysioterapi prioriteres i henhold til kommunens prioriteringsnøkkel.
Som regel er det snakk om funksjonsproblemer/ kronisk sykdom i stabil fase, og derfor får beboere ved
sykehjem ofte laveste prioritet, med ventetid på inntil tre måneder for å få en fysioterapifaglig vurdering
av behov og potensial for rehabilitering.
Det anbefales derfor å styrke fysioterapiressursene i seksjon for sykehjem med to årsverk.
Fysioterapeutene skal bistå sykehjemmene i vurdering av rehabiliteringsbehov, være delaktige i
tverrfaglig rehabilitering, samt drive veiledning og holdningsskapende arbeid på aktivitet og forebygging.
Det gis statlig fastlønnstilskudd på 197 400 kroner pr. fysioterapistilling dersom minst 20 % av stillingen
utøves utenfor institusjon, og det legges derfor opp til at stillingene skal ha en andel av kurativ
virksomhet i andre deler av tjenesten, hvor det er lange ventelister opå fysioterapibehandling.
Det settes av 600 000 kroner til dette tiltaket fra 2019.
Økning institusjonsplasser (14 plasser)
For å dekke behovet for sykehjemsplasser i takt med økningen i antall eldre, planlegges det å øke
kapasiteten med 14 nye sykehjemsplasser (utover kapasitetsøkning som følge av Otium) i planperioden.
Det legges inn midler til dette fra 2020.
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Seksjon for hjemmetjenester
Driftsbudsjett

Fordeling på virksomhetsområde
Regnskap Budsjett
2017
2018

Beløp i 1000

Seksjon for hjemmetjenester

280 745
280 745

Sum

263 319
263 319

2019
297 140
297 140

Økonomiplan
2020
2021
311 294
311 294

298 514
298 514

2022
304 734
304 734

Informasjon om tjenesteområdet
Seksjon for hjemmetjenester er organisert i fem enheter. Under etaten ligger hjemmetjeneste,
omsorgsboliger med og uten nattevakt, nattjeneste, kreftomsorg, hjemmehjelpsbaser
hverdagsrehabilitering og dagsentrer for eldre og yngre funksjonshemmede.

Utfordringer
Utvikle et differensiert dagaktivitetstilbud eldre
Et aktivitetstilbud understøtter fokus på god livskvalitet og meningsfull hverdag og forebygger ensomhet
og passivitet. Å møte andre i et fellesskap med felles måltider er viktig for god ernæringsstatus i tillegg
til trivsel.
Regjeringen er i gang med å utvikle en ny kvalitetsreform, "leve hele livet", som skal innføres i 2019.
Reformen skal ha fokus på kvalitetsforbedring særlig innenfor ernæring, aktivitet og felleskap for eldre.
Pårørende med omsorgsrolle, særlig ved kognitiv svikt, har behov for støtte/fritid for å klare oppgaven
som omsorgsperson over tid. Forskning viser at dagaktivitetstilbud kan ha god effekt som avlastning for
pårørende ved demens. Dagaktivitetstilbud kan utsette behov for sykehjemsplass dersom tilbudene har
god kvalitet, er fleksible og differensierte.
Tidlig innsats og forebygging
En lav terskel for tildeling av hjemme-/støttetjenester kan bidra til bedre samhandling med pårørende,
og bedre oversikt over hvordan omsorgsbehovet endrer seg over tid og på denne måten etablere
mulighet for forebygging og tidlig innsats. Alle som ønsker hjemmetjenester bør få det for å sikre tidlig
innsats med trygghetsskapende tiltak og fokusere på mestring.
Rehabilitering og egenmestring
Det skal satses mer på velferdsteknologi, rehabilitering og egenmestring i hjemmetjenesten. Det skal
gjennomføres en pilot i hjemmetjenesten «Framtidens hjemmetjenesten» for å utvikle nye
arbeidsmetoder med fokus på mestring og større grad av tverrfaglig innsats. Det er nødvendig å styrke
tilbudet på ergo- og fysioterapi i hjemmetjenesten for å implementere rehabiliteringsfokuset, samt
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integrering av pasientsentrert helseteam (PSHT) for å forebygge sykehjemsplass. På sikt skal metodikken
utvides til å gjelde alle nye innbyggere som søker om tjenester i tillegg til innbyggere som er
utskrivningsklar.

Driftsbudsjett med endringer
2019
263 319

Beløp i 1000

Revidert budsjett
Tiltak forrige år
Fordeling opptrapping av innkjøpskutt
Sum Tiltak forrige år
Endring i år
Budsjettreguleringer fra 1.1 til og med 18.6
Sum Endring i år
Tekniske justeringer
Andre tiltak
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Helårseffekt av nedstyring i 2018
Redusert/utsatt behov for hjemmetjenester
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Demografikostnader - økt antall innbyggere over 67 år
Framtidens hjemmetjeneste
Forebyggende hjemmebesøk
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2019-2022

Økonomiplan
2020
2021
263 319 263 319

2022
263 319

-64
-64

-131
-131

-131
-131

-131
-131

32 165
32 165

32 165
32 165

32 165
32 165

32 165
32 165

220
220
32 321

441
441
32 475

661
661
32 695

881
881
32 915

295 640

295 794

296 014

296 234

-6 000
-3 000
-9 000

-6 000
-20 000
-26 000

-6 000
-40 000
-46 000

-6 000
-40 000
-46 000

5 000
4 000
1 500
10 500
1 500

12 000
28 000
1 500
41 500
15 500

19 000
28 000
1 500
48 500
2 500

25 000
28 000
1 500
54 500
8 500

297 140

311 294

298 514

304 734

Innsparingstiltak
Helårseffekt av nedstyring i 2018
I 2018 er det satt i gang et omfattende arbeid med å gå gjennom alle vedtak og redusere timetallet og
ressursbruken i hjemmetjenesten.
Vedtakstimer er redusert med ca. 800 timer i uken eller ca. 10 %. Helårseffekten av denne
reduksjonen utgjør 6 millioner kroner.

Redusert/utsatt behov for hjemmetjenester
Dette innsparingstiltaket må sees i sammenheng med tiltaket "Forebyggende hjemmebesøk" og
"Framtidens hjemmetjeneste", som skal føre til redusert behov for omfattende hjemmetjenester
(redusert timetall) og redusere/utsette behov for sykehjemsplass.
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Nye tiltak

Demografikostnader - økt antall innbyggere over 67 år
I planperioden vil det bli en vekst i antall innbyggere over 67 år på totalt 18 % - fra 8 564 innbyggere i
dag til over 10 000 i 2022. Vi må forvente at økning i antall eldre vil føre til en vekst i tjenesten, til tross
for tiltak for å redusere behovet.
Med utgangspunkt i dagens timetall i hjemmetjenester til innbyggere over 67 år (etter planlagt
nedstyring vår 2018) vil den demografiske utviklingen i seg selv tilsi behov for 5 millioner kroner i 2019,
med økning til 12 millioner kroner i 2020, 19 millioner kroner i 2021 og 25 millioner kroner i 2022.

Framtidens hjemmetjeneste
Dette tiltaket er knyttet til behovet for å vri tjenestetilbudet fra reparasjon til forebygging gjennom økt
satsning på velferdsteknologi, rehabilitering og egenmestring i hjemmetjenesten. Dette skal over tid
redusere samlet ressursbruk.
Det skal gjennomføres en pilot i hjemmetjenesten, «Framtidens hjemmetjenesten, for å utvikle nye
arbeidsmetoder med fokus på mestring og større grad av tverrfaglig innsats. Det er nødvendig å styrke
tilbudet på ergo- og fysioterapi i hjemmetjenesten for å implementere rehabiliteringsfokuset, samt
integrering av pasientsentrert helseteam for å forebygge sykehjemsplass.
Målet er etablering av ny tjenestemodell for hjemmetjenesten med pilot i 2019 og full utrulling fra 2020.

Forebyggende hjemmebesøk
Det settes av midler tilsvarende to årsverk samt driftsmidler (bil, kontorutstyr m.m.) som skal ha ansvar
for å følge opp brukere i hjemmetjenesten som har små tjenester (trygghetsalarm, medisin, praktisk
bistand) med systematisk forebyggende hjemmebesøk. Målet er å utsette og redusere behovet for
sykehjemsplass, evt. omfattende hjemmetjenester.
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Avdeling for kultur og idrett
Driftsbudsjett
Fordeling på virksomhetsområde
Regnskap Budsjett
2017
2018

Beløp i 1000

Seksjon for kultur og idrett

150 154
150 154

Sum

153 894
153 894

2019
154 488
154 488

Økonomiplan
2020
2021
156 437
156 437

157 559
157 559

2022
158 797
158 797

Informasjon om tjenesteområdet
Avdeling for kultur og idrett består av følgende fire enheter: Bibliotek og byarkiv, Kulturskolen,
Kulturhuset, og Kultur og idrett.
Biblioteket driver hovedbiblioteket i byen med byarkiv og lokalhistorisk samling, bibliotek i Kroken og
Tromsdalen og bokbuss som betjener Tromsø og Karlsøy kommune.
Kulturskolen gir tilbud innen visuelle kunstfag, teater, dans og musikk. Det settes opp store forestillinger
og samarbeidsprosjekter med det øvrige kulturliv. Rammeplan for Kulturskolen er vedtatt av Tromsø
kommunestyre, og sikrer kvalitet på tilbudet.
Kultur og idrettsenheten har ansvar for et bredt spekter av tilskudd til kunst-, kultur- og idrettsformål:
Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken, bydelssentre og fritidsklubber, Kulta, Alfheim
aktivitetshus, Rådstua teaterhus, Gáisi Giellagouvddáš /språksenter, Tvibit, kulturminnevern og
lokalhistorie, stedsnavn, drift av idretts- og svømmehaller, ishallen, kunstisbanen og utleiesentralen.
Kultur og idrettsavdelingen vektlegger samhandling og stor kontaktflate med innbyggere, lag og
foreninger. Kultur, idrett og friluftsliv er generelt forebyggende og fremmer folkehelse gjennom
deltakelse og aktivitet. Å gi tilbud til barn og unge i nærmiljøene er viktig for at flere skal delta og for å
redusere bilkjøring. Gjennom satsing på festivaler og profesjonell kunst og kultur vil en fremme bred
deltakelse blant innbyggere, og styrke Tromsø som arktisk hovedstad.
Avdelingen har også ansvar for kirker og trossamfunn, som omfatter tilskudd til Tromsø kirkelige
fellesråd og til andre trossamfunn. Tilskuddet til kirkelig fellesråd omfatter bygging, drift og vedlikehold
av kirker, gravlunder og krematoriet mv. hjemlet i Kirkeloven.
Følgende planer ligger til grunn for arbeidet
•
•

Tromsøs kommuneplan med følgende delmål: «Utvikle Tromsøsamfunnet til å bli Nord-Norges
beste bosted gjennom å stimulere mangfoldet på kunst- og kulturområdet, og ta en aktiv rolle
for utvikling av idretts- og friluftsliv.»
Kommunedelplan for kultur «Så og spire lokalt – vokse internasjonalt – om deltakelse, vekst og
kultur i den arktiske hovedstaden» vedtatt av Tromsø kommunestyre 25. oktober 2017 med
følgende to hovedmål:
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o

•
•

Å gi alle barn og unge i Tromsø mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, kunst og kultur
uansett hvor de bor, hvor de kommer fra, helse og funksjonsevne, språk, økonomi og
sosiale forhold.
o Å gjøre Tromsø til et åpent, aktivt og ledende senter for kunst og kultur i nord; en
møteplass for nye stemmer, samtidskunst og kulturytringer som fremmer toleranse og
mangfold, og som er en kraft i utviklingen i arktiske områder.
Kommuneplan for idrett og friluftsliv – revidert utgave for kommende fireårsperiode behandles
høsten 2018.
Ny bibliotekplan utarbeides høsten 2018.

Utfordringer
Aktiviteter til barn og unge i bydeler og distrikt
En hovedutfordring i Tromsø er at barn og unges kultur- og fritidsbruk er svært ulik og varierer med
bosted og hvor tilbudene er lokalisert. Dette bekreftes gjennom elevtall fra kulturskolen og
Ungdataundersøkelsen fra 2014. Aktiviteter i nærmiljøene er også i samsvar med bærekraftig
byutvikling. I den vedtatte kulturplanen er strategien de neste fire årene å styrke barn og unges
deltakelse og ved å satse på aktiviteter i nærmiljøene:
•
•
•
•
•
•

Fritidssentrene i Kroken, på Kvaløysletta og Stakkevollan skal rustes opp, og det skal utvikles et
bredt spekter av kultur- og fritidsaktiviteter for barn og ungdom i bydelene.
Styrke kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge i distrikt-Tromsø i samarbeid med
utviklingslag og andre lokale aktører.
Etablere 200 kulturskoleplasser i bydeler og distrikt der barna bor slik at vi får et reelt tilbud til
alle. Kvaliteten på tilbudet sikres gjennom vedtatt rammeplan for kulturskoler.
Tilrettelegge skolene som åpne kultur- og aktivitetssentre i nærmiljøene for kultur, idretts- og
fritidsaktiviteter utenom skoletid.
Gjennomføre et kulturløft for barn og unge med funksjonsnedsettelser slik at de kan delta i
kultur- og fritidsaktiviteter sammen med andre jamnaldrende.
Inkludere barn og unge fra andre land.

Tilrettelegge for kunst og kultur i den arktiske hovedstaden
I kulturplanen er følgende prioritert:
•
•
•
•
•
•

Å styrke tilskuddsordningen til profesjonell kunst og kultur, og øremerke deler til unge kunst- og
kulturaktører i etableringsfasen.
Opprette et fond basert på Kunstplanen: Avsette 1,25 % av investeringsmidlene til kunst i
kommunale bygg og offentlige rom. Administrasjonssjefen vil fremme sak for å følge opp det
vedtaket.
Følge opp bruk av bygningene Musegata 2 og 4 til kunstformål.
Vurdere utbygging Perspektivet museum i sammenheng med Verdensteatret. Jf. prosjektplaner
om å opprette et Cora Sandelsenter.
Styrke Tromsø som urfolksby og bli et aktivt samtidssenter for samisk språk, kunst og kultur i
nordområdene.
Avklare Kulturhusets oppgave som Tromsøs storstue og allsidig kulturscene.

Idrett og friluftsliv – tilrettelegge for bred deltakelse
Det er viktig å satse på barn og unge og få flest mulig til å delta gjennom gode og varierte
nærmiljøanlegg, også for uorganisert fysisk aktivitet. Andre utfordringer:
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•
•
•
•

Tilrettelegging for lett tilgjengelig friluftsliv i alle bydelene er viktig for å øke fysisk aktivitet i hele
befolkningen.
Troms idrettskrets og bl.a. håndballforbundet melder om stor mangel på hallkapasitet.
Det er behov for å ruste opp kommunale idrettshaller. Tilstanden på kunstisbanen er særlig
kritisk.
Det må utarbeides en ny drift- og forvaltningsplan for friluftsområdet Hella.

Bibliotek og byarkiv
I 2018 skal det utarbeides en bibliotekplan. Å gi barn og unge i hele kommunen et godt og tilgjengelig
bibliotektilbud. Virkemidlene er oppbygging av skolebibliotek, den nye bokbussen og filialene. Det
mangler særlig filial og godt bibliotektilbud på Kvaløysletta.
Hovedbiblioteket er kommunens mest brukte kulturtilbud og et viktig læringssenter. Kapasiteten er
sprengt. For å gi publikum, bøkene og aktivitetene bedre plass, kan det på sikt være behov for å bygge
ut.
Fjerne purregebyr barn – øke purregebyr voksne på biblioteket
I dag er purrebeløp for barn 31 kr, og for voksne 62 kr, beløpet fordobles ved andre gangs
purring. Biblioteket har i de seinere år opplevd at barn ikke får lov av sine foreldre å låne bøker på
biblioteket fordi det kan påløpe gebyrer, og at dette kan særlig slå ut i familier med dårlig råd. Det
foreslås at Tromsø kommune tar bort purrebeløpet for barn. Dette kan finansieres ved å øke
purrebeløpene for voksne. Administrasjonssjefen foreslår 80 kr for første purring og 160 kr for andre
purring. Tiltaket vil gjøre det lettere for barn å låne bøker.
Kulturskolen
Kommunestyret vedtok i kulturplanen å gi barn og unge i hele kommunen mulighet til å delta ved å
etablere 200 nye kulturskoleplasser i bydeler og distrikt. Dette i samarbeid med fritidsklubber,
musikkfabrikkene og lokale kulturmiljøer. Målet er å rekruttere bredt, herunder barn og ungdom fra
andre land. Prisene på tilbudene bør vurderes. Det skal tilrettelegges for at barn og unge med nedsatte
funksjonsevner kan delta i alle typer kulturskoletilbud. Tromsø kommunestyre har vedtatt å innføre
rammeplanen for kulturskole i alle fag, dette sikrer kvalitet og framdrift for undervisningen.
Innsparingstiltak
Administrasjonssjefen ser at det også innenfor kultur og idrett er behov for å begrense kostnadsveksten.
Dette må gjøres gjennom tydeligere prioriteringer av tjenestetilbudet. Administrasjonssjefen har i sitt
budsjettforslag forsøkt i størst mulig grad å skjerme kjernevirksomhetene og de mål og prioriteringer
som følger av kulturplanen, herunder;
•

Kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge, der hovedoppgaven i
økonomiplanperioden er å styrke tiltak der barn og unge bor.

•

utvikling av den profesjonelle delen av kunst og kulturlivet.
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Investeringsbudsjett
Beløp i tusen

Investeringsprosjekter

Avdeling for kultur og idrett
Bygg kultur og idrett

Samlede prosjektbeløp
Ferdig Brutto Ørem. Netto
år prosjekt
fin. prosjekt
kostnad
kostnad

2022

Renovering Rådstua

2020

Verdensteatret
Sum Avdeling for kultur og
idrett

2021

Sum investeringsprosjekter

14 400

0
15 860
8 000
9 168
0
39 428 -8 000

2019

Økonomiplan
2020 2021

2022

Sum
201922

14 400

3 600

3 600

3 600

3 600

14 400

7 860

14 000

1 860

0

0

15 860

9 168
31 428

0
17 600

0 9 168
5 460 12 768

0
3 600

9 168
39 428

39 428 -8 000 31 428 17 600 5 460 12 768 3 600 39 428

Bygg kultur og idrett

Kultur og Idrett skal sammen med Byggforvaltning og Seksjon for utbygging avklare disponering av
midlene i planperioden. Prosjektet har en løpende bevilgning med 3,6 millioner kroner årlig.

Renovering Rådstua
Prosjektet foreslås gjennomført i 2019 og 2020.innenfor ei ramme på 16 millioner kroner.
Kommunens andel er på 8 millioner kroner.
De avsatte midlene fra Tromsø kommune sees i sammenheng med tilskudd som prosjektet er innvilget.
Den kommunale bevilgningen er noe i underkant av det som må påregnes for å kunne ivareta denne
formen av byggeprosjekter som blant annet innebærer bygging med særskilt kvalitet, sikring mot
eksisterende bygg, ivaretagelse av nye krav til for eksempel universell utforming mv i direkte nærhet av
det fredete Rådstua.
Det finnes ikke noen konkrete erfaringstall som er relevante for et slikt prosjekt. Det foreligger et
kostnadsestimat basert på et skisseutkast. Endelig kostnadsramme vil beregnes etter forprosjekt og
etter kontrahering av entreprenør.

Verdensteatret
Prosjektet foreslås gjennomført i 2021 innenfor ei ramme på 9,2 millioner kroner.
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Seksjon for kultur og idrett
Driftsbudsjett

Fordeling på virksomhetsområde

Beløp i 1000

Seksjon for kultur og idrett

Sum

Regnskap Budsjett
2017
2018
150 154
150 154

153 894
153 894

2019
154 488
154 488

Økonomiplan
2020
2021
156 437
156 437

157 559
157 559

2022
158 797
158 797

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan
2019
2020
2021
2022
152 156 152 156 152 156 152 156

Beløp i 1000

Revidert budsjett
Tiltak forrige år
Fordeling opptrapping av innkjøpskutt
Andre tiltak
Sum Tiltak forrige år
Endring i år
Budsjettreguleringer fra 1.1 til og med 18.6
Videreføring tiltak fra økonomirapport 1. 2018
Sum Endring i år
Tekniske justeringer
Andre tiltak
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert ramme

-116
-675
-791

-235
225
-10

-235
225
-10

-235
225
-10

3 766
3 080
6 846

3 766
3 080
6 846

3 766
3 080
6 846

3 766
3 080
6 846

1 238
1 238
7 292

2 475
2 475
9 311

3 713
3 713
10 548

4 950
4 950
11 786

159 448 161 467 162 704 163 942

Innsparingstiltak
Tilskuddsreduksjon kultur og idrett
Reversere opprettelse av ungdomskortet
Effektiviseringskrav fra staten
Økte festeavgifter gravsteder
Redusere tilskudd Alfheim stadion AS
Avvikle vennskapsbysamarbeid Tromsø - Gaza - Ungdom til ungdom
Økt inntektskrav til Kulturhuset
Innføring av innenbys kremasjonsavgift
Reversere ekstra tilskudd til Nordnorsk Opera og Symfoniorkester (NOSO)
Økt utenbys kremasjonsavgift
Reduksjon av tilskudd til øvrige trossamfunn
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Styrking gravlundsdrift
Pris- og lønnsregulering tilskudd Kultur og idrett
Økt egenfinansiering av Turbo og Opplevelseskortet
Opprettelse av ny juniorklubb
Generell reduksjon i integreringskostnader
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2019-2022

-2 425
-2 000
-790
-540
-386
-300
-300
-290
-230
-150
-79
-7 490

-2 425
-2 000
-788
-540
-386
-300
-300
-290
-230
-150
-79
-7 488

-2 425
-2 000
-788
-540
-386
-300
-300
-290
-230
-150
-79
-7 488

-2 425
-2 000
-788
-540
-386
-300
-300
-290
-230
-150
-79
-7 488

1 000
600
530
400
0
2 530
-4 960

1 000
600
530
400
-72
2 458
-5 030

1 000
600
530
400
-187
2 343
-5 145

1 000
600
530
400
-187
2 343
-5 145

154 488 156 437 157 559 158 797
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Innsparingstiltak
Tilskuddsreduksjon kultur og idrett
Det er i budsjettet for 2018 avsatt 36 millioner kroner i tilskudd til kultur- og idrettsformål. Dette
omfatter både avtalefestede tilskudd til festivaler, kulturinstitusjoner og private idrettsanlegg; og
søkbare tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter, kunst, kultur, idrett, nærmiljøtiltak mm. Beløpet
inkluderer tilskudd til Hålogaland teater og Nordnorsk Opera og Symfoniorkester (NOSO) på til sammen
14,5 millioner kroner. Som innsparingstiltak foreslår administrasjonssjefen at tilskuddsposten reduseres
med 2,4 millioner kroner og fordeles over alle tilskuddsordningene innen kultur og idrett.
Det gjøres oppmerksom på at deler av tilskuddsreduksjonen er foreslått som inndekning for videre drift
av Turbo og opplevelseskort når statstilskudd faller bort, i tillegg til opprettelse av ny juniorklubb.

Reversere opprettelse av ungdomskortet
I økonomiplanen for 2018-2021 ble det bevilget 1 million kroner til å opprette et kulturkort for ungdom,
utvidet til 2 millioner kroner fra 2019. I samarbeid med Ungdomsrådet og Tromsø kino ble
Ungdomsrabatten for ungdom fra 15-19 år lansert 4. mai 2018, der ungdom over 14 år får barnepris på
kino. Ungdom går i snitt 4 – 5 ganger i året på kino, hvilket gir en samlet reduksjon på vel hundre kroner
per ungdom. Tiltaket har såles begrenset effekt for den enkelte, og det er derfor ønskelig at mer
målrettede arrangement og tiltak vurderes. Administrasjonssjefen foreslår med bakgrunn i dette at
tiltak om opprettelse av ungdomskortet reverseres.

Økte festeavgifter gravsteder
Deler av gravlundsdriften har de siste årene vært finansiert av ekstraordinære festeinntekter. Dette har
vært engangsinntekter det enkelte år og bortfaller fra 2019. Administrasjonssjefen ser derfor behov for
å øke festeavgiftene fra 6 400 kroner til 9 400 kroner. Normal fornying av gravsteder er rundt 500 graver
per år. Det forventes at fornying grunnet prisøkning vil gå noe ned, men samlet antas det at tiltaket vil gi
en inntektsøkning på 0,54 millioner kroner.

Redusere tilskudd Alfheim stadion AS
Lånene i Alfheim Stadion 1 er i ferd med å bli nedbetalt, og amortiseringskostnadene er redusert. Det
har frem til nå vært avsatt vel 0,6 millioner kroner til nedbetaling av kommunens andel av lånet. For
2017 var disse kostnadene på 0,3 millioner kroner. Lånene vil være avsluttet i 2019/2020.

Økt inntektskrav til Kulturhuset
Kulturhuset har et inntjeningskrav på 60 %. Bruttobudsjett utgjør9,8 millioner kroner, mens
nettobudsjettramme er på 3,9 millioner kroner. Dette stiller svært høye krav til Kulturhusets aktivitet,
budsjettering og gjennomføring. Kulturhuset har gjennom de siste årene snudd et stort underskudd til
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balanse og samtidig økt aktiviteten. Det var ny publikumsrekord i 2017 med 72 531 publikummer fordelt
på 323 arrangementer. De prosjektene som i 2017 ga størst inntjening var "Et Hælvetes Liv" med
Sundquist og "På Tryne Show" med Finn Arve Sørbø.
Kulturhuset arbeider for å fortsette den positive trenden beskrevet ovenfor, men med ytterligere
innstramminger stilles det store krav til eget inntjeningspotensiale. Kulturhuset vil i 2019 øke prisen ved
innleie for alle tre scener med 500 kroner. En slik økning vil i første omgang ramme mindre lokale
arrangører med lokale arrangementer. Dette vil i beste fall øke inntjeningspotensialet med 300
000 kroner, men dette er usikre tall.
Kulturhuset skal være en profesjonell scene også for Tromsøs kulturliv - herunder barn og unge, og gi
gode kulturopplevelser til et bredt publikum. Dette formålet forutsetter at ikke balansen mellom utgifter
og inntekter forrykkes for mye.

Avvikle vennskapsbysamarbeid Tromsø - Gaza - Ungdom til ungdom
Tvibit har i dag det administrative ansvaret for vennskapsbysamarbeidet. I 2018 samarbeides det med
Tamer Instituttet hvor ungdommer i Gaza jobber med tekst, performance og film, i samarbeid med
ungdommer fra Tromsø. Administrasjonssjefen foreslår at vennskapsbysamarbeid mellom Tromsø og
Gaza avvikles.
En avvikling av samarbeidet vil begrense gjennomføring av konkrete aktiviteter med organisasjoner og
ungdom, mellom byene. Vennskapsbysamarbeidet blir ikke lenger operasjonalisert, men vil forbli på et
overordnet plan. Dette vil sette klare begrensninger for ungdom i Tromsø sin mulighet til å sette seg inn
i Gaza-ungdommenes situasjon og liv.

Innføring av innenbys kremasjonsavgift
Kremasjon for Tromsø kommunes befolkning er i dag gratis. Etter åpning av det nye krematoriet i
Tromsø har det vært en stor økning blant de som ønsker kremasjon. Administrasjonssjefen foreslår
at innenbys kremasjonsavgift innføres og settes til 2 500 kroner. Urnebegravelse krever mindre
areal enn kistebegravelse, og gravene kan også gjenbrukes etter kortere tid. Økning i priser på
kremasjon for innenbys befolkning kan føre til at flere velger kistebegravelse. Det forventes at avgiften
vil gi en inntekstøking på 290 000 kroner.

Reversere ekstra tilskudd til Nordnorsk Opera og Symfoniorkester (NOSO)
Kommunestyret vedtok i sak 221/17 å bevilget 230 000 kroner i ekstra tilskudd til NOSO. Dette for å
kompensere for bortfall av tilsvarende beløp fra Nordland fylkeskommune. Administrasjonssjefen ser
ikke at det er økonomisk handlingsrom for å videreføre denne styrkingen. En reduksjon av tilskuddet
kan få konsekvens for bidraget fra Kulturdepartementet som utgjør 70 % av orkesterets finansiering.

Økt utenbys kremasjonsavgift
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Tromsø kommune gjennomfører årlig rundt 100 kremasjoner av personer bosatt utenfor kommunen.
Administrasjonssjefen foreslår at utenbys kremasjonsavgift økes fra 6 150 kroner til 7 600 kroner.
Inntektsøkningen er beregnet til 150 000 kroner.

Reduksjon av tilskudd til øvrige trossamfunn
Tilskudd til øvrige trossamfunn reduseres med tilsvarende andel som innsparing for kirkedelen i Tromsø
kirkelige fellesråd.

Nye tiltak

Styrking gravlundsdrift
Tromsø kirkelige fellesråd forvalter Tromsø kommunes gravlunder. Deler av driften har de senere årene
vært finansiert av ekstraordinære festeinntekter. Disse engangsinntektene bortfaller fra 2019 og det er
derav behov for å styrke den kommunale overføringen. Administrasjonssjefen foreslår at tilskudd til
kirkelig fellesråd økes med 1 million kroner for å finansiere gravlundsdriften.

Pris- og lønnsregulering tilskudd Kultur og idrett
Kultur og idrett fordeler 36 millioner kroner i tilskudd, hvorav 14,5 millioner kroner er forbeholdt HT og
NOSO. Resterende midler går til idretts- og kulturformål i form av faste tilskudd etter avtaler til
festivaler, kulturinstitusjoner og idrettslag, samt søkbare tilskudd til et bredt spekter av tiltak og
arrangementer innen kultur, idrett, nærmiljøtiltak og aktiviteter for barn og unge. Tilskuddene har
tidligere ikke vært regulert årlig iht. pris- og lønnsøkning, noe som har medført strammer rammer for
kulturlivet, frivilligheten og idretten hvert år.
Prisregulering av tilskuddene til HT og NOSO blir ivaretatt gjennom en separat bevilgning i den årlige
budsjettframlegget i forbindelse med framlegging av statsbudsjettet.
For å styrke lokale kultur- og idrettsaktørers driftsvilkår foreslår administrasjonssjefen at tilskuddsposten
styrkes med 0,6 millioner kroner.

Økt egenfinansiering av Turbo og Opplevelseskortet
Statstilskuddet til Turbo ble i 2018 redusert med 200 000 kroner. Det er forventet at tilskuddet
ytterligere reduseres/fjernes i 2019. For å videreføre tilbudet foreslår administrasjonssjefen at
kommunens egenandel styrkes med 400 000 kroner.
Opplevelseskortet driftes på eksterne prosjektmidler, men mangler finansiering på 130 000 kroner til
ordinær drift. For å videreføre tilbudet foreslår administrasjonssjefen at kommunens egenandel styrkes.
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Opprettelse av ny juniorklubb
Å etablere aktiviteter til barn og unge i bydeler og distrikt er prioritert i den nye kulturplanen. Vi trenger
gode fritidsklubber og aktivitetshus med mange typer aktiviteter. Det er også behov for arenaer som
inkluderer barn og unge med nedsatte funksjonsevner og minoriteter.
I dag er det kun ungdomsklubb i Kroken. Juniorklubbene er tettere lokalisert, men i byområdet mangler
det tilbud på strekningen Lunheim-Tromsdalen-Reinen, Tromsøya sørøst og Storelva, samt et godt tilbud
i distriktet. Gjennom sambruk av skoler kan lokaler tilgjengeliggjøres.
Administrasjonssjefen foreslår at det settes av 0,4 millioner kroner for å styrke juniorklubbtilbudet i
kommunen.

Generell reduksjon i integreringskostnader
Det antas at det blir betydelig lavere antall bosatte flyktninger de kommende årene, og med dette et
lavere integreringstilskudd. Integreringstilskuddet skal gi en rimelig dekning av kommunens merutgifter
til bosetting og integrering av flyktninger, og utgiftene vil derfor variere i takt med inntektene. Som følge
av en redusert flyktningstrøm, forventes det også reduserte utgifter.
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Avdeling for bymiljø
Driftsbudsjett
Fordeling på virksomhetsområde

Beløp i 1000

Avdeling for bymiljø
Seksjon for brann og redning
Seksjon for byutvikling
Seksjon for drift og forvaltning
Seksjon for utbygging

Sum

Regnskap Budsjett
2017
2018
1 984
50 602
41 977
309 850
4 014
408 425

5 667
43 046
44 478
320 822
6 039
420 052

2019
8 701
47 188
52 028
329 573
5 992
443 482

Økonomiplan
2020
2021
8 585
47 227
47 649
350 311
5 985
459 756

8 468
47 314
47 114
366 919
5 993
475 810

2022
8 352
47 402
46 904
378 095
6 002
486 755

Informasjon om tjenesteområdet
Avdeling for bymiljø er organisert i fem seksjoner og ett kontor
•
•
•
•
•
•

Seksjon for byutvikling
Seksjon for utbygging
Seksjon for brann og redning
Seksjon for vann og avløp
Seksjon for drift og forvaltning
Eiendomskontoret

Avdeling for bymiljø har et stort fag- og oppgavespenn. Sentrale oppgaver er areal-, by- og
samfunnsplanlegging, behandling av reguleringsplaner, bygge- og delesaksbehandling, forvaltning av
kommunens grunneiendommer samt planlegging og utbygging av kommunal infrastruktur knyttet til
bl.a. vei, park og friluft, vann, avløp og kommunale bygg. Videre har avdelingen ansvar for drift av all
kommunal infrastruktur. Avdelingen har også ansvar for brann- og redningstjenesten. Kommunens evne
til å planlegge utviklingen i ønsket retning skal styrkes. Tromsø kommune vil arbeide med å befeste
Tromsø som Arktisk hovedstad, og skal legge til rette for utviklingen av en fremtidsrettet og bærekraftig
byutvikling med tanke på både økonomi, miljø og bolyst.

Utfordringer
Overordnede styringsdokumenter
Kommuneplanens arealdel ble sist revidert gjennom kommunestyrets vedtak 29. mars 2017. Denne gir,
sammen med samfunnsdelen vedtatt i 2015, rammer for kommunens videre utvikling. Strategiene i
disse plandokumentene bygger i stor grad opp under en byutvikling som utnytter eksisterende
infrastruktur, og legger til rette for styrket knutepunkts- og bydelsutvikling.
For å sikre helhetlig samfunns- og arealutvikling i tråd med kommunens ambisiøse utviklingsmål, bør
dokumentene likevel revideres og spisses i kommende økonomiplanperiode. Visjoner og mål må
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tydeliggjøres, og plandokumentene må legge til rette for at målene kan nås. Det bør gjennomføres en
åpen, dialogbasert og fremtidsrettet prosess som sikrer bred medvirkning.
Det må antas at resultatet av en byvekstavtale vil få betydning for arealutviklingen. Viktige
samfunnsstrukturer som skole, omsorgsbygg osv. bør settes inn i en tydelig byutviklingskontekst.
Utviklingen i marin sektor og turistnæringen må også drøftes. Eventuelle nye områder for bolig og
næring må avklares med tanke på nullvekstmålet, og områder som i dag ligger inne i planene må kanskje
ut eller få endret formål.
Styring av nye utbyggingsområder - utbyggingsprogram
Tromsø kommune har i en årrekke hatt en svært positiv befolkningsutvikling. Trenden ser ut til å
fortsette. Med rundt 1000 nye innbyggere hvert år må kommunen ta et tydeligere grep om hvor nye
boligprosjekter skal etableres.
Gjennom vedtakelsen av kommuneplanens arealdel i 2017 ble det besluttet at utbygging av nye
boligområder skal skje i samsvar med et kommunalt utbyggingsprogram for å sikre best mulig
koordinering med nødvendige samfunnstjenester, teknisk og sosial
infrastruktur. Utbyggingsprogrammet skal fastsettes i samsvar med prinsippene om samordnet areal-,
transport og boligplanlegging. Programmet vil dermed være et viktig styringsverktøy for en fremtidig
byvekstavtale.
Tilrettelegging for ønsket utvikling og gjennomføringsstrategier
Gjennom et såkalt forutsigbarhetsvedtak inntatt i kommuneplanens arealdel, har det siden tidlig 2000tall vært avklart at utbygging av nødvendig infrastruktur skal forestås av respektive utbyggere. Det
avtalemessige forholdet reguleres gjennom utbyggingsavtaler mellom kommunen og private aktører,
vedtatt av kommunestyret. Ordningen har sine fordeler og ulemper. Man sikrer at investeringen bæres
av privat part, men risikerer en stykkevis og delt utvikling av infrastruktur som f.eks. på
Strandveien. Utbygging har pågått i snart to tiår, uten at blant annet sammenhengende fortau er på
plass.
Parallelt med at kommunen bør styre, og dermed også motivere og legge til rette for utvikling i ønsket
retning, bør man se på alternative modeller for etablering av nødvendig infrastruktur. Nordbyen er et
slikt område, hvor det har vært jobbet med planarbeid i tett samspill med utbyggerne, og
hvor kommunen kan ta en ny rolle, særlig når det gjelder utvikling av vei og VA- infrastruktur.
Byvekstavtale
Det forventes at kommunen får på plass en byvekstavtale med staten i denne økonomiplanperioden.
Avtalen er helt avgjørende for å skaffe finansiering av infrastruktur og dermed håndtering av
kommunens vekst de neste 15-20 årene.
Hovedprinsippene i Tenk Tromsø er vedtatt, nullvekstmålet for privatbiler står fast og bompengeavgift
er vedtatt innført. Det er sannsynlig at kommunen vil måtte bidra med en egenandel på ca. 5 % av
investeringene. Dersom en byvekstavtale med staten er klar innen 2019, må det settes av ca. 20
millioner kroner årlig fra 2020.
Planlegging, prosjektering og gjennomføring av tiltak som følger av byvekstavtalen vil være krevende.
Kommunen har i en årrekke hatt et tett og godt samarbeid med Statens vegvesen og Troms
fylkeskommune, og har blant annet gjennom erfaring med belønningsordningen og Tromsøpakke 3

Side 129 av 157

Handlings- og økonomiplan for 2019-2022
ervervet verdifull kunnskap. Tenk Tromsø vil fortsette som et tett samarbeidsprosjekt, men også i
fortsettelsen ligger det an til at de ulike veieierne, i alle fall i første fase, vil få et hovedansvar for egne
prosjekt. Det vil være utfordrende å gjennomføre prosjektene raskt og sikre tilstrekkelig og kompetent
bemanning, på et område som er svært konkurranseutsatt.
Klima og miljø
Gjennom etablering av en klima- og miljøenhet har kommunen ønsket å tilrettelegge for en styrking av
dette feltet og samordne en del tilliggende oppgaver. Landbrukskontoret er tilbake fra Balsfjord, og er
også blitt en del av dette miljøet. Tromsø kommune vil ta en aktiv og tydelig rolle i klima- og
miljøspørsmål.
Forslag til revidert hovedplan for klima, miljø og energi ble behandlet av Byutvikling- miljø og
transportkomiteen i møte 8. juni 2017 og i påfølgende kommunestyremøte. Saken ble sendt tilbake til
administrasjonen for videre utredninger. Kommunestyret ønsker mer konkrete tiltak og prosjekter som
vil ha effekt på klimagassutslipp og miljøproblemer.
Kommunen opplever stadig overskridelser av fastsatte grenseverdier med hensyn til svevestøv, spesielt
på våren, til tross for økt innsats med kosting og vasking av vegnettet. I tillegg har kommunen fått varsel
om at det fra fagmyndighetene vil bli foreslått strengere krav til grenseverdiene fra 2020.
Alle kommuner har et ansvar for å redusere sine klimautslipp gjennom organisasjonens drift og
tilrettelegging for infrastruktur i byen. Kommunen mangler et helhetlig fokus på grønne tiltak i
kommunens drift. Spesielt viktige punkter er innkjøpsstrategi, bilstrategi og utbygging. Tydelige
miljøkrav og økt kunnskapsnivå er nødvendig. Miljøfyrtårnsertifisering er et godt verktøy for helhetlig
miljøstyring om det brukes aktivt.
Marint avfall og plastfri by er viktige fokusområder i årene fremover.
Det finnes et ukjent antall nedgravde oljetanker rundt om i kommunen. Et nasjonalt forbud er vedtatt
innført fra 2020. Ettersom kommunen ikke vet hvor disse tankene er, har vi ikke mulighet til å se til at
disse blir fjernet på riktig måte. Dette medfører en betydelig risiko for lekkasje ved feilhåndtering.
Kommunen har ikke en god nok oversikt over forurenset grunn. Mange gamle utfyllinger langs kysten er
brukt til avfallsdeponering. Det er ønskelig å få en oversikt over dette, samt lage et varsomhetskart for
forurenset grunn.
En fremtidsrettet brann og redningstjeneste
Samfunnet er i endring, og måten vi bygger og bor på utfordrer brann- og redningstjenesten. Utviklingen
i turisme, aktivitetsnivå til havs, på land og til fjells, nye næringer osv. stiller stadig større og nye krav til
tilstedeværelse. Brann- og redningstjenesten i Tromsø er den største i landsdelen, og spiller en viktig
regional rolle. Det må legges til rette for at Brann og redning er en fremtidsrettet og profesjonell
samfunnsaktør, og det kan være aktuelt å se på nye organisasjonsformer for tjenesten.
Verdibevarende vedlikehold
Som nevnt innledningsvis i handlings- og økonomiplanen, er det en utfordring å få et vedlikeholdsnivå
som ivaretar den kommunale infrastrukturen på en god måte. Dette gjelder alle typer infrastruktur,
både vei, parkanlegg og friområder, VA og kommunale/offentlige bygg.
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Eiendomsutvikling og bruk av kommunal eiendom
Det er behov for å jobbe mer strategisk og langsiktig med utvikling av kommunale eiendommer samt
erverv av eiendommer til kommunale formål. I dag er det en viss arealknapphet, og kommunen mangler
langsiktige strategier for å imøtekomme fremtidens utfordringer.
Eksisterende bygningsmasse bør inngå i en langsiktig plan hvor tilstand, bruk, ulike avdelingers behov
m.v. vurderes for å sikre en helhetlig og rasjonell drift. Dette sektorovergripende arbeidet bør
prioriteres.

Investeringsbudsjett
Beløp i tusen

Investeringsprosjekter

Avdeling for bymiljø
Anskaffelse transportmidler
Byvekstavtale, egenandel
ENØK - kort og langsiktige
tiltak
Generell
grunnerverv/innløsing
Geo-datautstyr Byutvikling
Investering Avløp
Investering Vann
Ivaretakelse brannkrav
Kjøp av tomtearealer
Kjøp av feiebiler
Parker, Nærmiljøtiltak.
friluftstiltak
Prostneset park,
havneterminal
Renovering skolegårder
Strakstiltak bygg
Tilrettelegging
taxihioldeplasser sentrum
Tiltak kaier
Trafikksikkerhet, aksjon
skoleveg
Tromsøpakke III
Utbyggingsavtaler, bidrag
infrastruktur
Utvikling av kommunale
eiendommer
Veger og fortau
Sum Avdeling for bymiljø

Samlede prosjektbeløp
Ferdig
Brutto Ørem.
Netto
år prosjekt
fin. prosjekt
kostnad
kostnad

2019

Økonomiplan
2020
2021

Sum
2022 2019-22

2022
2022

72 000
80 000

0
0

72 000
80 000

18 000
20 000

18 000
20 000

18 000
20 000

18 000
20 000

72 000
80 000

2022

21 840

0

21 840

5 460

5 460

5 460

5 460

21 840

2022

12 760

0

12 760

3 190

3 190

3 190

3 190

12 760

2022
2028
2022
2022
2022
2020

1 600
404 900
389 100
12 360
80 000
2 400

0
0
0
0
0
0

1 600
404 900
389 100
12 360
80 000
2 400

800
104 900
93 100
3 090
20 000
1 200

800
113 000
90 000
3 090
20 000
1 200

0
102 000
107 000
3 090
20 000
0

0
85 000
99 000
3 090
20 000
0

1 600
404 900
389 100
12 360
80 000
2 400

2022

50 000

0

50 000

15 000

15 000

10 000

10 000

50 000

2020

45 000

0

45 000

8 000

37 000

0

0

45 000

2022
2022

48 000
9 480

0
0

48 000
9 480

12 000
2 370

12 000
2 370

12 000
2 370

12 000
2 370

48 000
9 480

2022

1 500

0

1 500

0

1 500

0

0

1 500

2022

10 000

0

10 000

2 500

2 500

2 500

2 500

10 000

2022

20 000

0

20 000

5 000

5 000

5 000

5 000

20 000

2020

201 300

167 740

33 560

70 000

131 300

0

0

201 300

2022

8 720

0

8 720

2 180

2 180

2 180

2 180

8 720

2022

37 680

0

37 680

9 420

9 420

9 420

9 420

37 680

160 000
0
160 000
1 668 640 -167 740 1 500 900

40 000
436 210

40 000
533 010

2022

Sum investeringsprosjekter

40 000 40 000
160 000
362 210 337 210 1 668 640

1 668 640 -167 740 1 500 900 436 210 533 010 362 210 337 210 1 668 640

Anskaffelse transportmidler
Det foreslås et samleprosjekt for å ivareta og samordne innkjøp av maskiner og transportmidler med ei
årlig ramme på 18 millioner kroner.
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I forhold til økonomiplan 2018-2021 består prosjektet av:
•
•
•
•

Biler og maskiner
Kjøp av biler
Utskifting biler hjemmetjenesten
Biler/utstyr brann og redning

Byvekstavtale, egenandel
Det forventes at kommunen får på plass en byvekstavtale med Staten i denne økonomiplanperioden.
Avtalen er helt avgjørende for å skaffe finansiering av infrastruktur og dermed håndtering av
kommunens vekst de neste 15-20 årene.
Hovedprinsippene i Tenk Tromsø er vedtatt, blant annet bompengeavgift. Det er sannsynlig at
kommunen vil måtte bidra med en egenandel på ca. 5 % av investeringene. Dersom en byvekstavtale
med staten er klar innen 2019, må det settes av ca. 20 mill kroner årlig fra 2020.

ENØK - kort og langsiktige tiltak
Videreføring av løpende bevilgning til energiøkonomiseringstiltak i kommunale bygg.

Generell grunnerverv/innløsing
Videreføring av løpende bevilgning.

Geo-datautstyr Byutvikling
Videreføring av løpende bevilgning til og med 2020.

Investering Avløp
Viser til Investeringer vann, prosjekt 9299.

Investering Vann
Økonomiplanen og investeringsbudsjettet gjenspeiler tiltak i overordnede politisk vedtatte
plandokumenter som «Hovedplan for vann og avløp 2015-2030» vedtatt i kommunestyret den 26.08.15.

Side 132 av 157

Handlings- og økonomiplan for 2019-2022
Byveksten er en gjennomgående utfordring som vil kreve et relativt høyt investeringsnivå i tiden
fremover.
Prioritering og gjennomføring av en del prosjekter er i mange tilfeller styrt av eksterne krefter og
aktører. Treffsikkerheten til fremdriften og prosjektbudsjettering kan derfor variere en del fra år til år.
Det største prosjektet i arbeidet med hovedstrukturen er høydebasseng med UV-desinfeksjonsanlegg
nord på Tromsøya. I prosjektet inngår også ledningsanlegg og vannfordelingshus (G1 og G2). Selve
høydebassenget går etter planen, og vil stå ferdig høsten 2018. Det er imidlertid usikkerhet om når
ledningsanlegget er klar for overtagelse og igangsettelse, men vi styrer mot at alt er klart ved inngangen
til 2019.
Vedtatt hovedplan for vann og avløp i Tromsø legger til grunn en årlig fornyelse på 1 %, mens vi så langt
kun har oppnådd rundt 0,5-0,6%.
Rensedistriktet til Langnes renseanlegg står overfor en betydelig utvidelse med overføring av avløpsvann
fra sentrale deler av Kvaløya. Tyngden av dette prosjektet vil komme midt i planperioden.
I distrikts-Tromsø vil hovedfokuset innen vannforsyning være knyttet til økt hygienisk leveringssikkerhet
ved eksisterende kommunale vannverk. Satsningen innenfor avløpshåndteringen i distriktet vil være
knyttet til oppgradering av utslippene ved eksisterende kommunale avløpsanlegg i blant annet i
Ersfjordbotn, Oldervik, Buktelia og på Fagernes.
Investeringene i perioden illustreres i hovedkategorier nedenfor:
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INVESTERINGSBUDSJETT FOR VANN OG AVLØP 2019-2022
Tema refererer seg til hovedplan for vann og avløp 2015-2030 vedtatt i k.styret den 26.08.15
Økopl

Økopl

Økopl

Økopl

2019

2020

2021

2022

VANN
Tema 2: Nedbørfelt, vannkilder, damanlegg og vannbehandling

1 000

3 000

14 000

14 000

Oppfyllelse av damforskriften

1 000

3 000

14 000

14 000

Tema 3: Hovedstruktur Tromsø vannverk

45 000

67 800

76 300

42 100

Byvekstavtale

14 000

15 000

15 000

15 000

8 200

27 000

21 000

21 000

Andre tiltak knyttet til hovedstruktur

22 800

25 800

40 300

6 100

Tema 5: Fornyelse av VAO-nettet

39 700

17 200

14 700

40 900

Mortensnes del 2/3

25 000

1 000

0

0

Mortensnes del 4/5

800

12 500

12 500

700

13 900

3 700

2 200

40 200

Tema 6: Kildebeskyttelse, vannbehandling og distribusjon

7 400

2 000

2 000

2 000

Oppgradering kommunale distriktsvannverk

3 000

1 000

1 000

1 000

Konskevenser av god desinfeksjonspraksis (GDP)

4 400

1 000

1 000

1 000

OPPSUMMERING FORNYELSE VANN

40 700

20 200

28 700

54 900

OPPSUMMERING NYINVESTERINGER VANN

52 400

69 800

78 300

44 100

Holtvg-Strandvg RA

Andre tiltak knyttet til oppfølging av tema 5
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Økopl

Økopl

Økopl

Økopl

2019

2020

2021

2022

AVLØP
Tema 4: Avløpsrensing og slambehandling

24 300

61 800

44 900

8 800

Langnes RA - Mottak spyleslam/septikslam + containerlager/-vask

5 000

20 000

36 000

0

Avløpsbehandling og avløpsnett Kaldfjord

6 000

33 700

8 800

8 800

Andre tiltak (Utslipp Tomasjord RA, Norheim etc)

13 300

8 100

100

0

Tema 5: Fornyelse av VAO-nettet

67 300

47 100

42 700

69 300

Mortensnes del 2/3

25 000

1 000

0

0

Mortensnes del 4/5

800

12 500

12 500

900

Holtvg-Strandvg RA

13 300

7 000

6 000

6 000

Byvekstavtale

14 000

15 000

15 000

15 000

Andre tiltak knyttet til oppfølging av tema 5

14 200

11 600

9 200

47 400

Tema 7: Avløpsrensing, utslippsoptimalisering og slambehandling

13 300

4 100

14 400

6 900

Nye slamavskillere og utslippsarangement distrikt

3 100

3 100

13 400

5 900

Grøtfjord avløpsutbygging

4 200

Andre tiltak knyttet (Sjurelv etc)

6 000

1 000

1 000

1 000

OPPSUMMERING FORNYELSE AVLØP

67 300

47 100

42 700

69 300

OPPSUMMERING NYINVESTERINGER AVLØP

37 600

65 900

59 300

15 700

198 000

203 000

209 000

184 000

Totalsummer Investeringer Vann og avløp

Ivaretakelse brannkrav
Videreføring av løpende bevilgning.

Kjøp av tomtearealer
Videreføring av løpende bevilgning med 20 millioner kroner årlig.

Kjøp av feiebiler
Feiertjenesten er en selvfinansierende tjeneste (gebyrfinansiert), hvor en driftssikker bilpark er vesentlig
for å kunne tilby en forutsigbar tjeneste til Tromsø kommunes innbyggere. Tjenesten tilbys også
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innbyggerne i Storfjord og Karlsøy kommune, noe som medfører store avstander mellom oppdragene,
og større slitasje på bilparken. Det er behov for utskifting av våre eldste feierbiler fra 2011 og 2012.
Samtlige fire biler er varebiler av typen Volkswagen Transporter. Feierbilene finansieres ved låneopptak
hvor lånekostnadene dekkes av selvkostøkonomien.
Det foreslås avsatt 1,2 millioner kroner i 2019 og 2020.
Prosjekt nr
XXX

Tekst

2019

2020

1200

1200

2400

Finansiering, bruk av egent fond -1200 -1200

-2400

Utskifting av biler til feiertjenesten

2021

2022 Sum 2019-2022

Parker, Nærmiljøtiltak. friluftstiltak
Avsatte investeringsmidler er et sammendrag av mange mindre poster fra tidligere budsjettposter, med
ei ramme på 50 millioner kroner i perioden.
I forhold til økonomiplan 2018.-2021 består prosjektet av:
•
•
•
•
•
•
•

Nærmiljøtiltak
Utfartsparkering
Service- og toaletthus Telegrafbukta
Kaipromenaden
Nærmiljøtiltak turisme
Fjellheisplatået, oppgradering
Rehabilitering Torghuken og Stortorget

Prosjektets formål er å legge bedre til rette for samlet investering i nærmiljøtiltak som tur- og trimstier,
lek- og parkanlegg, sykkeltilrettelegging, bygging av utfartsparkeringer og marka-prosjekter og
friluftsformål rettet mot turisme. Hensikten er å få større fleksibilitet på investeringsmidlene, gjøre
enklere inndekning av prosjekter og lette tilgangen på spillemidler.

Prostneset park, havneterminal
Formannskapet innstilte i møte 22. mai 2018 at prosjektrammen settes til 51 millioner kroner.
Bevilgningen foreslås lagt inn i økonomiplanen med ferdigstillelse i 2020.
Prosjektets formål er å opparbeide uterommet mellom Roald Amundsens plass og ned til nytt
terminalbygg, inkludert tilgrensende veger og fortau i høy kvalitet. Forventet byggestart er i 2019.

Renovering skolegårder
Videreføring av løpende bevilgning med 12 millioner kroner årlig.
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Strakstiltak bygg
Videreføring av løpende bevilgning.

Tilrettelegging taxiholdeplasser sentrum
Taxinæringen er svært viktig i en by som har ambisjoner og målsetninger om redusert privatbilisme.
Holdeplassene og stoppestedene i sentrum har i så måte ikke tilfredsstillende fasiliteter, og venteskur,
benker, god belysning, søppeldunker etc., må vurderes.
Det foreslås bevilget 1,5 millioner kroner for gjennomføring i 2020.

Tiltak kaier
Videreføring av løpende bevilgning med 2,5 millioner kroner årlig. Fra og med 2019 defineres dette som
et samleprosjekt for landfester/flytekaier i distriktet samt egenandel havnetiltak distrikt.

Trafikksikkerhet, aksjon skoleveg
Videreføring av løpende bevilgning med 5 millioner kroner årlig.

Tromsøpakke III
Prosjektleder har nylig utarbeidet revidert kostnadsoverslag for prosjektet med ei ramme på 262,6
millioner. Det er imidlertid lagt inn muligheter for kutt på 13,7 millioner kroner. Korrigert for forbruk
hittil og budsjett 2018 er bevilgningsbehovet på 201,3 millioner i perioden. Tromsøpakke III er 100 %
finansiert av eksterne tilskudd.
Endelig budsjett og finansieringsplan, samt endelig beslutning om gjennomføring må gjøres med
anbudene som bakgrunn.
Byggestart er fortsatt ikke kjent. Prosjektets formål er å legge bedre til rette for busser, syklister og
fotgjengere langs Stakkevollvegen, fra rundkjøring i Hansjordnesbukta i sør til Tverrforbindelsen/Erling
Kjeldsens veg i nord. Prosjektet er nå i en fase hvor formelle avklaringer knyttet til klagebehandling til
reguleringsplan, grunnerverv, ekspropriasjon og refusjon er under behandling. Fysisk bygging kan tidligst
komme i gang 4. kvartal 2018, men faktisk igangsetting er avhengig av avklaringer av de formelle
punktene som angitt over. Prosjektets løpetid gitt oppstart ved utgangen av 2018, har en forventet
ferdigstillelse ved utgangen av 2020. Stor usikkerhet hvordan forbruket og fremdriften fordeler seg
mellom årene.

Utbyggingsavtaler, bidrag infrastruktur
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Videreføring av løpende bevilgning.

Utvikling av kommunale eiendommer
Videreføring av løpende bevilgning.

Veger og fortau
Til formålet veger og fortau foreslås ei løpende bevilgning på 40 millioner årlig.
I forhold til økonomiplan 2018.-2021 består prosjektet av
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortau og belysning Røstbakken
Fortau Mackbratta
Fortau Grøholdtvegen
Tunellsikring Vestregata
Fortau renovering Kvaløya
Enøk, veg og parkbelysning
Vegbelysning kommunale veger
Utbedring bro Gyllenborg
Nyasfaltering, oppgradering veger
Fortau Mortensnes

Prosjektets formål er å legge bedre til rette for samlet investering og oppgradering av veger og fortau,
belysning og enøktiltak. Hensikten er å få større fleksibilitet på investeringsmidlene, gjøre enklere
inndekning av prosjekter og sikre mer effektiv og rasjonell samhandling med andre røretater.
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Avdeling for bymiljø
Driftsbudsjett

Fordeling på virksomhetsområde

Beløp i 1000

Avdeling for bymiljø

Sum

Regnskap Budsjett
2017
2018
1 984
1 984

5 667
5 667

2019
8 701
8 701

Økonomiplan
2020
2021
8 585
8 585

8 468
8 468

2022
8 352
8 352

Informasjon om tjenesteområdet
Tjenesteområdet består av Avdelingsdirektørens kontor og Eiendomskontoret. Eiendomskontoret har et
bredt fagområde der følgende hovedområder kan nevnes:
•
•
•
•
•
•

Forvalter og utvikler kommunens grunnarealer
Gjennomfører grunnerverv
Kjøp og salg av bygg, bolig og arealer
Ansvar for leie av bygningsmasse
Forvalter festekontrakter
Forhandler utbyggingsavtaler

Utfordringer
Befolkningsveksten krever investeringer i sosial og teknisk infrastruktur. Samtidig er det en økende
utfordring at kommunen mangler egne byggeareal til slike formål i mange bydeler. Tilgangen på nye
boliger i markedet begrenset, det samme gjelder tilgangen på Husbanktilskudd. Disse faktorene er
bestemmende for kommunens mulighet for innkjøp av nye boliger. I økonomiplanperioden må det
fokuseres på strategisk, langsiktig arbeid på disse områdene. Som en del av arbeidet bør det også
fokuseres på hvordan man kan utnytte og utvikle kommunens eiendommer i et langsiktig perspektiv.
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Driftsbudsjett med endringer
2019
5 667

Beløp i 1000

Revidert budsjett
Endring i år
Budsjettreguleringer fra 1.1 til og med 18.6
Videreføring tiltak fra økonomirapport 1. 2018
Sum Endring i år
Tekniske justeringer
Andre tiltak
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Reduksjon gebyr- og lisenskostnader
Effektiviseringskrav fra staten
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2019-2022

Økonomiplan
2020
2021
5 667
5 667

2022
5 667

4 533
-1 000
3 533

4 533
-1 000
3 533

4 533
-1 000
3 533

4 533
-1 000
3 533

-116
-116
3 417

-232
-232
3 301

-349
-349
3 184

-465
-465
3 068

9 084

8 968

8 851

8 735

-332
-51
-383
-383

-332
-51
-383
-383

-332
-51
-383
-383

-332
-51
-383
-383

8 701

8 585

8 468

8 352

Innsparingstiltak
Reduksjon gebyr- og lisenskostnader
Som kostnadsreduserende tiltak foreslås en samlet rammereduksjon på 332 000 kroner. Innsparingen
foreslås tatt ut på budsjettposter for avgifter, gebyrer og lisenser, og vil fordeles på seksjonene i
avdelingen.
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Seksjon for vann og avløp
Fordelingen på virksomhetsområde er selvkostfinansiert

Beløp i 1000

Regnskap Budsjett
2017
2018

Sum

0

0

2019
0

Økonomiplan
2020
2021
0

2022

0

0

Informasjon om tjenesteområdet
Seksjon for vann og avløp består av følgende enheter:
•
•
•

Kundeservice
Plan- og utbygging
Drift

Vann og avløp (VA) er kommunens største næringsmiddel- og miljøbedrift, med ansvar for Tromsø
kommunes vannforsyning og avløpsbehandling. I tråd med kommunens målsetninger skal seksjonen
tilrettelegge for en robust infrastruktur til en by i vekst. Dette gjelder særlig sikring av vannkilder mot
forurensning og leveringssikkerhet til nye og eksisterende områder. Belastningen til utslippsområdene
(resipienten) for avløp skal ivaretas gjennom tilfredsstillende avløpsrensing. Seksjonen har også ansvaret
for tømming av slamavskillere (septiktanker) og utøvelse av forurensningsmyndighet for enkeltutslipp og
mindre avløpsanlegg

Utfordringer
Fremtidig byvekst vil legge press på eksisterende infrastruktur og utløser behov for nyinvesteringer.
Fornyelses- og investeringstakten må økes for å møte forfallet i ledningsnettet, samt behovet for
styrking og utvidelse. Skulle kommunen få krav om sekundærrensing, vil det kreve
ytterligere investeringer og økning av avløpsgebyrene. Det er knyttet økt ressursbehov til VAO
rammeplaner (vann, avløp, overvann), noe som nå skal inngå i alle område- og reguleringsplaner.
I økonomiplanperioden vil tilstrekkelig vann- og økt leveringssikkerhet være hovedmålet. Byvekstavtalen
vil kreve omfattende styrking av vannledningsnettet, hvor flere forsyningsveier er viktig for å redusere
sårbarheten ved ledningsbrudd. Det gjelder f.eks. forlengelse av høytrykksforbindelsen midt/sør på
Tromsøya over til fastlandet.
Økte nedbørsmengder, stigende havvannstand og mer vann fra tak, veier og plasser øker risikoen for
forurensningsutslipp, økte flomskader og innlekking til avløpsnettet. Dette sammen med byveksten
krever økt aktivitet innenfor tjenesteområdet. Separate spillvann- og overvannssystemer må bygges ut.
Pumpestasjoner og overløpsutslipp må heves til et høyere kotenivå for å unngå tilbakeslag ved høyt
havnivå. Det kommer også flere oppgaver knyttet til overvannsproblematikken.
Per i dag er 3158 bolig og fritidsabonnenter samt 597 næringsabonnenter tilknyttet slamavskillere i
kommunen. Tømmingen utføres for kommunen av privat entreprenør etter anbudsrunde. Status per i
dag indikerer ingen økning av slamtømmegebyrene i 2018 utover kommunal prisstigning.
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Vann og avløp ivaretar forurensningsmyndigheten i kommunen for mindre avløpsanlegg, samt fett og
olje gjennom kapittel 12, 13, 15 og 15A i forurensningsforskriften. Da forurensningsmyndigheten ikke
kan finansieres av de generelle vann- og avløpsgebyrene, er det nødvendig med delvis skattefinansiert
drift av dette myndighetsområdet.
Tromsø kommune ønsker at VA-faget skal bli bedre kjent. Utviklinga går i riktig retning og studenttallene
innen VA-fagene øker. Det er viktig å fortsette innsatsen samtidig som man må fremstå som en attraktiv
arbeidsgiver i et fortsatt stramt arbeidsmarked.
Økonomi og gebyrutvikling
Ved gebyrberegningene for 2019 er det lagt til grunn en lønnsvekst på 3% og prisutvikling på 2,6%, samt
forventet gjennomsnittlig kalkulasjonsrenten (SWAP+0,5%) på 2,8%. Kalkulasjonsrenta budsjetteres med
en økning på 0,5% noe som alene gir en gebyrøkning på ca 4%. Utviklingen i kalkulasjonsrenten kan
gjøre det nødvendig med endringer før gebyrene for 2019 endelig vedtas. I tillegg til renteøkning vil
avskrivningene øke på grunn av høyere investeringsnivå enn tidligere.
Byveksten krever flere store investeringer for å sikre tilfredsstillende vann- og avløpstjenester. Med
forbehold om endringer i forutsetningene, må gebyrene økes med 9% for vanntjenesten, og 7% for
avløpstjenesten. Slamtømmegebyrene økes kun med 2,5%, mens saksbehandlingsgebyrene økes med
7% for å øke finansiering av myndighetsområdet. I vedtatt hovedplan var kubikkprisen for Vann og
avløp beregnet til kr 32,04 (ekskl. mva.) i 2019. I forslaget til nye gebyrer vil kubikkprisen bli kr 31,35.
•
•
•
•
•

Vanngebyr 9%
Avløpsgebyr 7%
Slamtømmegebyrer 2,5%
Forurensningsmyndighet, utslippstillatelser og kontrollgebyr 7%.
Det vurderes nye gebyrer på tjenester som utlevering av kartmateriale og lignende

Tabell 1. Eksempel på årsgebyr for vann, avløp og slamtømming
Eksempel på VA gebyrer for 120 m2
bolig

2018 inkl2019
mva

inkl endring endring
mva inkl mva 2018-19

Vanngebyr 120 m2 bolig

kr 2 975

kr 3 243

kr 268

9,0 %

Avløpsgebyr 120 m2 bolig

kr 3 563

kr 3 813

kr 249

7,0 %

Slamtømmegebyr bolig

kr 1 901

kr 1 948

kr 48

2,5 %

Kostra-gruppe 13 er gruppen hvor Tromsø er plassert sammen med mest sammenlignbare kommuner.
Tromsø (sort) ligger blant de laveste gebyrene på avløp, mens det kun er gjennomsnittet av landets
største kommuner (mørkeblå) som har lavere vanngebyr.
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Gebyrutvikling i Tromsø kommune og sammenlignbare kommuner i perioden 2012-2018.

I økonomiplanperioden vil de tunge investeringene slå betydelig ut på kapitalkostnadene. Rentenivået
ligger fortsatt lavt, men tenderer til å stige. Høy andel kapitalkostnader er en gjennomgående
utfordring for vann- og avløpstjenesten i Norge. For Vann- og avløpsøkonomien i Tromsø kommune vil
for eksempel 1% endring i kalkulasjonsrenten utgjør over 8% på gebyrene. For å redusere
kapitalkostnadene og rentefølsomheten legges det opp til at det etterhvert tas mer av
ledningsfornyelser over drift. Gjennom en slik dreining vil også totalkostnadene bli lavere på sikt. Vi ser
at dette er blitt mer og mer vanlig ellers i landet også.
Utvikling av selvkostfondene for Vann og Avløp i perioden
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Seksjon for byutvikling
Driftsbudsjett
Fordeling på virksomhetsområde
Beløp i 1000

Regnskap Budsjett
2017
2018

Seksjon for byutvikling

41 977
41 977

Sum

44 478
44 478

2019
52 028
52 028

Økonomiplan
2020
2021
47 649
47 649

47 114
47 114

2022
46 904
46 904

Informasjon om tjenesteområdet
Seksjon for Byutvikling består av følgende enheter:
•
•
•
•
•
•

Byplan
Byggesak
Geodata
Veg
Park
Klima, miljø og landbruk

Seksjonens oppgaver har i hovedsak vært myndighetsutøvelse, overordnet planlegging og
saksbehandling etter bl.a. plan- og bygningsloven. De siste årene har det også tilkommet ansvar for
forvaltning av og investering i kommunens infrastruktur og uterom. Driftsansvaret ligger hos Bydrift.
Gjennom den nyopprettede enheten Klima, miljø og landbruk koordineres klima- og miljøvernarbeid
samt kommunens landbruksforvaltning.

Utfordringer
Kommuneplanen legger føringer for byutviklingen, men detaljplanlegging og fysisk gjennomføring er
krevende da det i stor grad skal skje innenfor eksisterende strukturer, i tråd med overordnede
målsetninger om balansert byvekst. En betydelig del av tiltakene i en byvekstavtale vil være
investeringer på kommunale veger, inkludert gang- og sykkelveger, trygge skoleveger og fysisk
tilrettelegging for buss. Prosjektporteføljen i belønningsordningen må prioriteres med tanke på
planlegging og gjennomføring.
Klima, miljø og landbruksenheten, som ble opprettet sommeren 2017, arbeider med bl.a. med
luftforurensing, marin forsøpling, landbruksforvaltning, hovedplan for klima, miljø og energi. I
planarbeidet skal det legges stor vekt på involvering fra miljøorganisasjoner og andre.
Utvikling av kommunens grønne områder, både frilufts- eller parkareal, er en svært viktig del av
kommunens strategiske arbeid for å ivareta folkehelse og bærekraftig byutvikling. Tromsømarka og ny
gågate er noen av eksemplene. I økonomiplanperioden må arbeidet videreføres. Aktiviteten bør i spisses
og målrettes for å sikre størst mulig gevinst av tiltakene. For både veg, park- og friluftsanlegg skal det
etableres forvaltningsplaner med tilhørende driftsbudsjett. Det skal ikke etableres nye anlegg uten at
det foreligger dokumentasjon på forvaltning, drift og vedlikehold.
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Byutviklingsseksjonen har stor produksjon i saksbehandlingen av innkomne plansaker,
delesaker, byggesaker, landbrukssaker m.v. Stort utbyggingspress og vedvarende høy aktivitet er en
utfordring for tjenesteområdet. Det skal legges vekt på styrket kundebehandling både når det gjelder
god fremdrift, kontinuitet og forutsigbarhet i saksbehandlingen.

Driftsbudsjett med endringer
2019
44 478

Beløp i 1000

Revidert budsjett
Tiltak forrige år
Fordeling opptrapping av innkjøpskutt
Gjennomføringskoordinator
Prosjektstillinger til Tenk Tromsø - Bymiljøpakke
Andre tiltak
Sum Tiltak forrige år
Endring i år
Videreføring tiltak fra økonomirapport 1. 2018
Budsjettreguleringer fra 1.1 til og med 18.6
Sum Endring i år
Tekniske justeringer
Andre tiltak
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Effektivisering Byutvikling
Gebyrøkning
Effektiviseringskrav fra staten
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Styrking av Miljømillionen
Endring FDV-kostnader Byutvikling
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2019-2022

Økonomiplan
2020
2021
44 478 44 478

2022
44 478

-88
0
0
0
-88

-176
-1 000
-3 000
0
-4 176

-176
-1 000
-3 000
0
-4 176

-176
-1 000
-3 000
0
-4 176

7 695
1 175
8 870

7 695
1 175
8 870

7 695
1 175
8 870

7 695
1 175
8 870

-210
-210
8 572

-421
-421
4 273

-631
-631
4 063

-841
-841
3 853

53 050

48 751

48 541

48 331

-1 144
-350
-228
-1 722

-1 144
-350
-208
-1 702

-1 144
-350
-208
-1 702

-1 144
-350
-208
-1 702

400
300
700
-1 022

400
200
600
-1 102

400
-125
275
-1 427

400
-125
275
-1 427

52 028

47 649

47 114

46 904

Innsparingstiltak
Effektivisering Byutvikling
Seksjon for Byutvikling forventer en nedgang i lønnskostnadene på i overkant av 1,1 millioner kroner i
2019. Reduksjonen forventes tatt ut ved å effektivisere og prioritere enda tydeligere med hensyn
til oppgaver og kapasitet gjennom god relasjonell samhandling.

Gebyrøkning
Det foreslås en gebyrøkning innen områdene Plan, Veg, Park, samt Klima, miljø og landbruk.
Gebyrøkningen fordeles over fagområdene og vil gi en anslått samlet inntektsvekst på 350 000 kroner
per år.
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Nye tiltak

Endring FDV-kostnader Byutvikling
Administrasjonssjefen foreslår at budsjett for Geodata styrkes grunnet økte FDV-kostnader knyttet til
nytt utstyr. Utover dette vil prosjekter knyttet til kart og e-plan genererer inntekter, slik at nettoutgift
over tid endres fra ren utgift til FDV-portefølje med merinntekt jfr. tabellen under.
Prosjekt

Beskrivelse

2019

2020

2021

2022

6041

Geo -datautstyr, byutvikling

300

300

300

300

Nytt

E-plansak

-250

-250

Nytt

Ny løsning for formidl, av kart, plandata m.m

-100

-175

-175

200

-125

-125

300
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Seksjon for drift og forvaltning
Driftsbudsjett

Fordeling på virksomhetsområde

Beløp i 1000

Seksjon for drift og forvaltning

Sum

Regnskap Budsjett
2017
2018
309 850
309 850

320 822
320 822

2019
329 573
329 573

Økonomiplan
2020
2021
350 311
350 311

366 919
366 919

2022
378 095
378 095

Informasjon om tjenesteområdet
Seksjon for drift og forvaltning består av følgende enheter:
•
•
•
•

Bydrift
Byggforvaltning
Byggdrift
Fagrent

Bydrift drifter fellesarealer som veger, gatelys, parker, uteområder ved kommunale bygg,
friluftsområder og utendørs idrettsanlegg i Tromsø kommune. De utfører også en del mindre
investeringsprosjekter for øvrige enheter i kommunen. Bydrift har egen biladministrasjon, lager,
verksted og vaskehall.
Byggforvaltning og Byggdrift ivaretar kommunens eieransvar innen forvaltning, drift, vedlikehold og
utvikling av eksisterende kommunal bygg og boliger, til sammen ca. 450 000 m2. I tillegg utføres en del
mindre rehabiliteringsprosjekt.
Fagrent ivaretar daglig renhold i bygg og lokaler hvor kommunen har sin virksomhet.

Utfordringer
Bydrift står for egenfinansiering av ca. 30 % av årlig driftsbudsjett, men er avhengig av
investeringsprosjektene fra Park og Veg for å opprettholde beredskapen i
sommerhalvåret. Hovedutfordringen er manglende FDV-bevilgninger til nye vedtatte park- og
veganlegg. Det tærer på realkapitalen og medfører etterslep på vedlikehold. Det er nødvendig å få på
plass forvaltningsplaner for park og veianlegg med tilhørende kostnader (FDV-dokumentasjon) for
ethvert nyanlegg.
Tromsø kommune har en utfordring med å få dekket vedlikeholdsetterslepet på den kommunale
bygnings- og boligmassen. Kommunens totale eiendomsmasse og driftskostnader forventes å øke i
fireårsperioden. De nye byggene blir mer teknisk kompliserte, noe som krever økt teknisk kompetanse
og de blir også dyrere å drifte. For den eldre bygningsmassen må det av og til foretas en vurdering om
de er "salderingsbygg", som konsekvens av mangel på vedlikehold.
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God verdiforvaltning innebærer å ta vare på eksisterende eiendommer slik at verdiene ikke taper seg
over tid. I planperioden må det rettes fokus mot verdibevarende vedlikehold, gjennomføring av lov-og
forskriftskrav, tilrettelegging for brukerne og effektiv areal- og ressursforvalting. FDV-midler til nye bygg
må bevilges når nye investeringsprosjekt vedtas.
Hos Fagrent vil det fortsatt jobbes for å redusere sykefraværet. Det har vært kuttet med ca. 4,5
prosentpoeng siste år.

Driftsbudsjett med endringer
2019
320 822

Beløp i 1000

Revidert budsjett
Tiltak forrige år
Oppgradering bygg
Driftskonsekvenser av investeringstiltak FDV
Driftskonsekvenser av investeringstiltak renhold
Opptrappingsplan
Fordeling opptrapping av innkjøpskutt
Andre tiltak
Sum Tiltak forrige år
Endring i år
Budsjettreguleringer fra 1.1 til og med 18.6
Videreføring tiltak fra økonomirapport 1. 2018
Sum Endring i år
Tekniske justeringer
Andre tiltak
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Redusert byggaktivitet
Innsparingskrav for Bydrift
Innsparingskrav for Fagrent
Effektiviseringskrav fra staten
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Økte FDV-kostnader nye bygg
Driftskonsekvenser investering Park og Veg
Driftskonsekvenser investeringer - renhold
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2019-2022

Økonomiplan
2020
2021
320 822 320 822

2022
320 822

-5 900
5 800
3 100
1 000
-724
0
3 276

-5 900
10 800
5 400
4 000
-1 422
0
12 878

-5 900
15 800
7 400
6 000
-1 422
0
21 878

-5 900
15 800
7 400
6 000
-1 422
0
21 878

2 998
200
3 198

2 998
200
3 198

2 998
200
3 198

2 998
200
3 198

3 943
3 943
10 417

7 886
7 886
23 962

11 828
11 828
36 904

15 771
15 771
40 847

331 239

344 784

357 726

361 669

-5 406
-2 775
-2 725
-1 671
-12 577

-5 406
-2 775
-2 725
-1 713
-12 619

-5 406
-2 775
-2 725
-1 756
-12 662

-5 406
-2 775
-2 725
-1 756
-12 662

5 525
3 350
2 036
10 911
-1 666

8 764
4 190
5 192
18 146
5 527

10 177
5 190
6 488
21 855
9 193

15 077
5 710
8 301
29 088
16 426

329 573

350 311

366 919

378 095

Innsparingstiltak
Redusert byggaktivitet
Som kostnadsreduserende tiltak foreslås det blant annet å redusere service og vedlikehold,
samt materialer til vedlikehold av bygninger. Ut over dette vil det bli nødvendig å
redusere budsjettposter for elektrisk kraft og varmeleveranser. Særlig nedstyring av service/ettersyn og
reparasjoner kan gå utover byggdriften med hensyn til tilfredsstillende HMS. Administrasjonssjefen vil
følge utviklingen nøye slik at tilfredsstillende brannsikkerhet med ettersyn av brannvarsling og sprinkel
sikres.
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Aktivitet på kommunens bygg må dempes, med den konsekvens at oppgaver innenfor noen av
tjenesteområdene ikke kan utføres.
•

Prioritering av oppgaver blir slik:
o Lover og forskrifter – Sikkerhet/HMS
o Funksjonskrav – hindre driftsstans
o Verdibevaring – vedlikehold så langt som mulig

•

Disse oppgaver prioriteres ikke:
o Estetiske forhold
o Trivsel og komfort
o Læremiljø/tjenesteyting/arealeffektivitet

Tiltakene vil gi forringelse og ytterligere økning av vedlikeholdsetterslepet på de kommunale
byggene. Administrasjonssjefen ser videre ikke at det økonomisk handlingsrom til å innfri
kommunestyrets mål om minst 150 kroner til vedlikehold per kvadratmeter formålsbygg innen 2020.
Dette vil bli vurdert på nytt ved neste revidering av handlings- og økonomiplan.

Innsparingskrav for Bydrift
Det er lagt opp til en innsparing på 2 775 000 kroner fra 2019 på Bydrift. Følgende tiltak foreslås:
Mindre rydding i sentrum
Driften på parkdelen gikk i 2017 med et kraftig merforbruk. En av årsakene er Bydrifts utgifter til å samle
inn og levere søppel fra både søppeldunker og på marka i parker, torg og gater. Bydrift kan spare inntil
400 000 kroner pr. år ved å slutte å samle inn (blåse og koste opp) søppel som ligger på bakken i
sentrum på helgedager. Konsekvensene vil kunne bli betydelig mindre ryddig sentrum.
Mindre tråkking av skiløyper
Bydrift tråkker skiløypene på Tromsøya, på fastlandet i Tromsdalen og på Kvaløya. Driften kan legges om
slik at Bydrift fra og med sesongen 2018/2019 underlegger løypenettet et strengt tråkkeregime utenom
normal arbeidstid. Samtidig foreslås det å avslutte kommunens egenandel med løypetråkking i
alpinanlegget i Kroken. Innsparingen beregnes samlet til 300 000 kroner per år. Konsekvensene vil
kunne bli mindre tilrettelagte langrennsløyper.
Mindre sentrumstømming av snø
Normalt tømmes snø-depotene samt brøytekantene mellom fortau og vei i byens sentrum sekssyv ganger hver vinter. Hver sentrumstømming har en utgift på 150 000 kroner. Om man forutsetter
behov for kun fire snøtømminger av sentrum i ett og samme budsjettår, så er innsparingspotensialet
400 000 kroner pr. år. Konsekvensene er at mer snø blir liggende lengre i sentrum.
Generell reduksjon av brøytestandard
Det foreslås en generell reduksjon av brøytestandarden i bestemte tidsrom og på uprioriterte områder
med begrenset trafikkmengde. Dette vil også gjelde adkomstveger i helg og natt i boligområder.
Bussveger søkes ivaretatt tilnærmet som tidligere, men noe mer bruk av kjetting må påregnes.
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Blålysetatene skal fortsatt være sikret tilstrekkelig fremkommelighet. Antatt besparelse er 500 000
kroner per år. Konsekvensene er at en setter brøytestandard til et minimum for flere lavt trafikkerte
områder, og at bilistene må påregne mer vinterlige kjøreforhold med mer løssnø på sideveiene i enkelte
perioder.
Bemanning
Bydrift har de siste 15 årene tatt ned arbeidsstyrken med ca 30 % selv om byen har vokst med ca 15 %.
Det er mulig å ta ned arbeidsstyrken ytterligere i løpet av 2019. Innsparingen anslås til 500 000 kroner
per år. Konsekvensen vil kunne bli ytterligere press på resterende arbeidstakere.
Inntektsøkning - bilverksted
Bydrift har i årevis driftet et offentlig godkjent bilverksted. Nasjonale forskrifter stiller fra årsskiftet
2018/19 et strengere krav til alle verksteder. Enkelte justeringer må derfor gjøres med lokalene. I den
forbindelse kan lokalene for en relativt beskjeden oppgradering, utformes slik at verkstedet kan ta inn
også alle kommunalt eide biler under 3,5 tonn, etter at garantitiden er utløpt. Det gir kommunen som
eier av kjøretøyparken, en høyere sikkerhet for ivaretakelse av realkapitalen. Et nøkternt netto anslag på
den kommunale gevinsten av omleggingen er i første omgang anslått til 500 000 kroner per år.
Innsparingskrav for Fagrent
Som kostnadsreduserende tiltak foreslås det gjennomført bemanningsreduksjon, reduksjon av vikarbruk
og redusert renholdskvalitet.
Redusere sykefraværet
Enheten har kuttet sykefraværet med ca. 4,5 % det siste året og har et kontinuerlig fokus på
nærværsarbeid. Sykefraværet er pr. april 2018 på ca. 11 %. Forventningene for 2018 er å komme ned
mot 9 % og videre redusere sykefraværet ytterligere i 2019 og 2020 ned mot 7,5 %. En nedgang i
sykefraværet på opp mot 3 % i 2019 vil tilsvare ca. 1 million kroner.
Bemanningsreduksjon
Reduksjon i bemanningen av renholdere vil måtte gjennomføres, fortrinnsvis ved ikke å erstatte ledige
renholdstillinger. Fagrent sin administrasjon er tatt ned de siste årene til et minimum, men ved naturlig
avgang vil det også måtte vurderes om stillinger i administrasjonen skal erstattes eller om enheten kan
effektivisere ytterligere.
Reduksjon av vikarer
Reduksjon av vikarbruk og korttidskontrakter for renholdere samt redusert kjøp av renholdtjenester fra
privat byrå vil også måtte vurderes. Det vil også vurderes en ytterligere redusert renholdfrekvens,
vurdert opp mot de faktiske behov og forhold på de ulike byggene, dvs. en mer differensiert og tilpasset
hyppighet for renhold av byggene.
Redusert renholdskvalitet
Konsekvenser og risiko ved stadig redusert hyppighet på renholdet er en redusert renholdkvalitet.
Derfor vil det i slike prosesser være viktig og nødvendig å fastsette et minimumsnivå av hva som er

Side 150 av 157

Handlings- og økonomiplan for 2019-2022
renholdfaglig forsvarlig, både i forhold til helse, miljø og sikkerhet og for å forhindre ekstra slitasje på
byggene

Nye tiltak

Økte FDV-kostnader nye bygg
Administrasjonssjefen foreslår at enheten styrkes som følge av økte kostnader til forvaltning, drift og
vedlikehold av nye bygg. Sommerlyst skole er ikke tatt med i disse beregningene siden den er erstatning
for sanert skole.

Driftskonsekvenser investering Park og Veg
I løpet av 2018 vil det bli utarbeidet en hovedplan for veg og en hovedplan for grøntstrukturer, lek og
bymiljø. I tilknytning til disse planene vil administrasjonssjefen fremmet en sak der økonomi og
driftsnivå blir vurdert. Det gjelder både standard og etterslepsberegning for kommunale veger, gang- og
sykkelarealer, offentlige fellesarealer, lekeplasser, torg, grøntarealer, friområder, parker,
nærmiljøanlegg og ballplasser, og uterom ved skoler, barnehager og øvrige formålsbygg.
Ferdigstillelse av nye formålsbygg og prisvekst over år i det private brøytemarkedet gir budsjettmessige
utfordringer. Budsjett til sommer- og vinterdrift av uteområdene på formålsbygg, har
hovedsaklig dekket brøytingen som er kontraktsfestet med private entreprenører. Det er anslått økte
FDV-kostnader på vel 1,5 millioner kroner til gressklipping, sand- og støvkosting av skolegården, trebeskjæring, aktivitetsapparater, og sluktømming i skolene samt i barnehagene. I tillegg kommer
helårseffekt av FDV ved Helsehuset og Trudvang barneboliger.
Ferdigstillelsen med oppgradering av Charlottenlund og i Tromsømarka de senere årene gir kommunen
økte driftskostnader på vel 1 million kroner. Ut over dette vil også bruk av fjernvarme på nye fortau og
gangarealer i sentrum gi økte driftskostnader. Dette gjelder bysentrum og arealer rundt Kirkeparken.
Administrasjonssjefen ser med bakgrunn i dette behov for å styrke driftsrammen med 3,3 millioner
kroner i 2019.

Driftskonsekvenser investeringer - renhold
Som følge av arealtilveksten i kommunale formålsbygg, ser administrasjonssjefen at det er behov for å
styrke driftsrammen til renhold med 2 millioner kroner i 2019.
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Seksjon for utbygging
Driftsbudsjett

Fordeling på virksomhetsområde

Beløp i 1000

Seksjon for utbygging

Sum

Regnskap Budsjett
2017
2018
4 014
4 014

6 039
6 039

2019
5 992
5 992

Økonomiplan
2020
2021
5 985
5 985

5 993
5 993

2022
6 002
6 002

Informasjon om tjenesteområdet
Seksjon for utbygging skal ivareta kommunens byggherreansvar for kommunale byggeprosjekt og
forestå utredning, planlegging og gjennomføring av disse. Staben i seksjon for utbygging støtter i tillegg
til egen seksjon, Eiendomskontoret, Byggforvaltningen, Byggdrift og Fagrent.

Utfordringer
Investeringsporteføljen i inneværende økonomiplanperiode er på ca. 4,0 milliarder kroner. Dette gir en
stor arbeidsmengde, og det er krevende å sikre tilstrekkelig oppfølging og tilgang på kvalifisert personell.
Markedssituasjonen i byggebransjen i Tromsø er opphetet og har ført til en betydelig uforutsigbarhet i
byggekostnadene. Økende grad av velferdsteknologi i de kommunale formålsbyggene fordrer ny
kompetanse og ferdigheter hos alle aktørene i byggeprosjektene.
Både kommuneplan, kommunedelplaner og sektorplaner signaliserer behov om fortsatt vekst i
bygningsareal, infrastruktur og andre offentlige anlegg. I tillegg til de behov som fremkommer i
kommunens egne planer, definerer andre offentlige myndigheter betydelige krav til kommunal
eiendom. Det kommer stadig nye reformer, lover og forskrifter som blir gjeldende for enten
eksisterende eiendomsmasse eller med krav om etablering av nytt areal.
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Driftsbudsjett med endringer
2019
6 039

Beløp i 1000

Revidert budsjett
Tiltak forrige år
Fordeling opptrapping av innkjøpskutt
Sum Tiltak forrige år
Endring i år
Budsjettreguleringer fra 1.1 til og med 18.6
Sum Endring i år
Tekniske justeringer
Andre tiltak
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Redusert tjenestekjøp
Effektiviseringskrav fra staten
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2019-2022

Økonomiplan
2020 2021
6 039 6 039

2022
6 039

-17
-17

-34
-34

-34
-34

-34
-34

198
198

198
198

198
198

198
198

9
9
190

18
18
182

26
26
190

35
35
199

6 229

6 221

6 229

6 238

-205
-32
-237
-237

-205
-31
-236
-236

-205
-31
-236
-236

-205
-31
-236
-236

5 992

5 985

5 993

6 002

Innsparingstiltak
Redusert tjenestekjøp
Gjennom å redusere omfanget av kjøp av tjenester, foreslår administrasjonssjefen at seksjonens ramme
reduseres med 205 000 kroner.
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Seksjon for brann og redning
Driftsbudsjett

Fordeling på virksomhetsområde
Regnskap Budsjett
2017
2018

Beløp i 1000

Seksjon for brann og redning

50 602
50 602

Sum

43 046
43 046

2019
47 188
47 188

Økonomiplan
2020
2021
47 227
47 227

47 314
47 314

2022
47 402
47 402

Informasjon om tjenesteområdet
Brann og redning består av følgende enheter:
•
•
•

Forebyggende brannvern
Beredskap
110-sentralen

Tromsø Brann og redning (TBR) har som hovedoppgave å forebygge brann og ulykker og sørge for
beredskap og innsats i brannsituasjoner, akutte ulykkessituasjoner og akutt forurensing. Seksjonen skal
redde liv, helse og verdier på flere innsatsområder enn tradisjonell brannslukking. Seksjonen driver 110sentral for 17 kommuner og har tillegg til Tromsø kommune, brannsjefansvaret for Karlsøy, Storfjord og
Balsfjord kommune og har deltidsmannskaper på Sommarøy.

Utfordringer
Kommunestyret har i sak 132/18 vedtatt en ny brannordning. Utfordringene som er påpekt som følge av
sterk byvekst og fortettingsstruktur har bl.a. vært:
•
•
•
•
•

Ressursbehov og kompetanse
Utstyr
Endret infrastruktur, trafikale forhold og framkommelighet
Økt aktivitet til sjøs, men også ellers
Klimaendringer og mer ekstremvær
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Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan
2019
2020
2021
2022
43 046 43 046 43 046 43 046

Beløp i 1000

Revidert budsjett
Tiltak forrige år
Fordeling opptrapping av innkjøpskutt
Sum Tiltak forrige år
Endring i år
Videreføring tiltak fra økonomirapport 1. 2018
Budsjettreguleringer fra 1.1 til og med 18.6
Sum Endring i år
Tekniske justeringer
Andre tiltak
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert ramme

-50
-50

-100
-100

-100
-100

-100
-100

3 000
827
3 827

3 000
827
3 827

3 000
827
3 827

3 000
827
3 827

87
87
3 864

175
175
3 902

262
262
3 989

350
350
4 077

46 910 46 948 47 035 47 123

Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav fra staten
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Styrking brann og redning
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2019-2022

-222
-222

-221
-221

-221
-221

-221
-221

500
500
278

500
500
279

500
500
279

500
500
279

47 188 47 227 47 314 47 402

Nye tiltak
Styrking brann og redning
For å innfri dimesjoneringsforskriftens krav til bemanning foreslås det at Brann og redning styrkes med
0,5 millioner kroner.
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Vedlegg
Tilskuddsoversikt - sosiale formål
Byrådet vedtok i 2013 en standard tilskuddsavtale for frivillige og ideelle organisasjoner som mottar
faste tilskudd over Tromsø kommunes årsbudsjett.
Tiltak som er levert av tilskuddsmottakere er ikke en del av lovpålagte tjenester i kommunen, men
vurderes som et viktig bidrag ut over dette.
I årene fra 2014 til 2018 er tilskuddene regulert etter byrådets og kommunestyrets tilleggsforslag til
økonomiplan, samt prisregulert iht. inngåtte avtaler.
I 2018 ble organisasjonene bedt om å levere ny søknad for 2019 med års- og regnskapsrapport. I løpet
av 2019 skal tilskuddsordningen gjennomgås, blant annet kunngjøring av tilskuddsordningen, innretting
av tilskudd sett opp mot kommunens satsingsområder og hvordan vi kan sikre god oppfølging av
tilskuddsmottakerne. Nedenfor er administrasjonssjefens forslag til tildeling av tilskudd i 2019:

Tilskudd
2018

Søknadsbeløp
2019

555 000

750 000

569 000

14 000

Gatejuristen

821 000

900 000

842 000

21 000

Jusshjelpa i Nord- Norge

126 000

130 000

129 000

3 000

Virkelig
Kafe X Rusmisbrukernes
interesseorganisasjon

323 000

350 000

331 000

8 000

1 500 000 1 262 000

31 000

CRUX (Kirkens Sosialtjeneste)
Støttesenter mot incest og seksuelle
overgrep (SMISO)

1 231 000

Tilskudd Endring tilskudd 2018
2019
og forslag 2019

Aktiv på dagtid-Troms idrettskrets

718 000

720 000

736 000

18 000

Stiftelsen Kirkens bymisjon
Home start Familiekontakten v/
Stiftelsen Kirkens bymisjon
Kirkens SOS v/Stiftelsen Kirkens
Bymisjon

473 000

473 000

485 000

12 000

597 000

597 000

612 000

15 000

105 000

105 000

108 000

3 000

2 565 000 2 629 000

64 000

Fontenehuset

2 565 000

Tromsø Røde Kors

563 000

1 120 000

577 000

14 000

CRUX (Kirkens Sosialtjeneste)

667 000

1 800 000

684 000

17 000

1 842 000 1 888 000

46 000

Alternativ til vold
Selvhjelpsstiftelsen
Brukerbasen/Marborg
Sum

1 842 000
326 000

800 000

334 000

8 000

1 753 000

1 783 800 1 797 000

44 000

12 665 000

15 435 800 12 983 000

318 000
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Betalingssatser og gebyrregulativ 2019

Betalingssatser og gebyrregulativ 2019 følger i eget vedlegg.
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