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Forord
Handlings- og økonomiplan (HØP) er en sentral del av kommunens virksomhetsstyring. Den omfatter
hele kommunens virksomhet, og gir en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter
og prioriterte oppgaver i planperioden. Det første året i handlings- og økonomiplanen legger rammene
for årsbudsjettet der bevilgningene er bindende, mens de resterende årene gir rammer for å planlegge
de senere budsjettår.
Planen er knyttet sammen med kommuneplanen som er kommunens langsiktige samfunns- og
arealstrategi. I handlingsdelen i HØP 2020-2023 har vi også trukket inn elementer fra arbeidet med ny
kommuneplan. Satsingsområdene er spisset mot de områdene der utfordringene er størst for Tromsø
kommune.
Tromsø kommune er en god kommune å bo i og kommunen skaper gode velferdstjenester for
innbyggere i alle livsfaser. For å opprettholde dette nivået må kommunen finne måter å løse
samfunnsoppdraget på, som også ivaretar langsiktig økonomisk bærekraft. Forbedring, forenkling og
fornying er stikkord i arbeidet.
Kommunen har over mange år hatt en sterk befolkningsvekst og vekst i inntektene. Samtidig har den
økonomiske aktivitetsveksten i næringsliv vært betydelig, og rentenivået har vært lavt over tid.
Arbeidsledigheten i kommunesamfunnet og landsdelen er lav. Dette har bidratt til optimisme i
kommunen.
I statens økonomiske opplegg for neste år og i påfølgende år (kommuneproposisjonen 2020), må vi
forvente små justeringer og et trangere økonomisk handlingsrom sammenlignet med de senere årene.
Regjeringen understreker viktigheten av effektivisering, omstilling, digitalisering og innovasjon for å
sikre en fortsatt bærekraftig økonomi i kommunesektoren i tiden fremover.
I de neste årene vil det skje endringer i alderssammensetningen av befolkningen med sterk økning i
antall innbyggere over 67 år, som vil bidra til både vekst i utgiftene innenfor helse og omsorg og til
behov for omfordeling av ressurser i tjenesteproduksjonen mellom målgrupper. Vi blir også færre
yrkesaktive. Dette er nasjonale trender som også omfatter Tromsø kommune.
Dette stiller Tromsø kommune overfor store utfordringer da handlingsrommet i kommunens økonomi
per i dag er svakt. Det er behov for langsiktig tenkning i det videre økonomi- og planarbeidet for å sikre
forutsigbarhet og stabilitet.
Administrasjonssjefen legger opp til et netto driftsresultat på 1,7 % av brutto driftsinntekter i 2020,
1,9 % i 2021, 2,2 % i 2022 og 2,5 % i 2023. Avsetning til disposisjonsfond vil utgjøre 121 millioner kroner i
2020, stigende til 186 millioner kroner i 2023. Dette vil gi et disposisjonsfond ved utgangen av
planperioden på 10 % av brutto driftsinntekter, som er på nivå med landsgjennomsnittet i dag.
For å kunne nå målene vedtatt av kommunestyret er det behov for kontinuerlig omstilling i hele
kommuneorganisasjonen. Det er lagt inn betydelige krav på forbedringsarbeid i avdelingene og i
administrasjonen for å kunne nå budsjettmålene ved at forslagene til budsjettrammer på de ulike
ansvarsrammene er lavere enn innmeldte behov.
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Tromsø kommune har gjort betydelige og nødvendige investeringer over lengre tid som har gitt mange
nye funksjonelle bygg. Flere nye bygg er under planlegging, hvor helse- og omsorgsformål er prioritert.
En del av disse investeringene er tvingende nødvendig for å fremme gode og effektive driftsløsninger
framover – samt legge til rette for nødvendige omstillinger.
Investeringsbudsjettet må justeres ned til et nivå som sikrer kort- og langsiktig økonomisk bæreevne.
Investeringsprioriteringene må være rettet mot de områdene med de største utfordringene på drift –
dvs. innen helse og omsorg.
I årets handlings- og økonomiplan har vi delt investeringene i pågående prosjekter som har vært ute på
anbud hvor også kostnadsanslagene er kjent. Videre har vi satt prosjekter som er under anbudsutsetting
og på forprosjektstadiet i en del to uten kostnadsoverslag da usikkerheten i disse prosjektene er for
store til at anslagene kan klassifiseres som realistiske og legges inn med bevilgninger med
investeringsbudsjettet. Disse prosjektene er ikke en del av forslag til handlings- og økonomiplan 20202023, men er med i HØP'en for å vise kommunens langsiktige investeringsplaner frem mot 2035.
Ny kommunelov stiller krav til at kommunene skal forvalte økonomien slik at den økonomiske
handleevnen blir ivaretatt over tid. Videre er det krav til at økonomiplan og årsbudsjett skal settes opp i
balanse og være realistisk, fullstendig og oversiktlig.
God økonomistyring, en effektiv drift og høy gjennomføringsevne er nødvendig for å nå kommunens
mål. Den økonomiske situasjonen, demografiske utfordringer med færre yrkesaktive pr. innbygger over
67 år og fortsatt store investeringsbehov vil utfordre oss som kommune. For å møte dette må
kommunen gjøre veivalg og prioriteringer som sikrer stabilitet og forutsigbarhet.
Tromsø 14. august 2019

Britt Elin Steinveg
administrasjonssjef
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1. Slik leser du handlings- og økonomiplanen
Handlings- og økonomiplan (HØP) er en sentral del av kommunens virksomhetsstyring. Den omfatter
hele kommunens virksomhet, og gir en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter
og prioriterte oppgaver i planperioden.
HØP består av en driftsdel og en investeringsdel.
Det første året i handlings- og økonomiplanen legger rammene for årsbudsjettet der bevilgningene er
bindende, mens de resterende årene gir rammer for å planlegge de senere budsjettår.
Iht. forskriftene til ny kommunelov som gjelder fra 2020 vil de obligatoriske budsjettoversiktene
endres noe, men endelig kontoplan vil først fastsettes i en forskrift som departementet har sendt på
høring med høringsfrist i august. Derfor legges handlings- og økonomiplan frem med budsjettskjema
etter forskriften som gjelder ut budsjettåret 2019.
Budsjettskjema 1A er en oversikt som viser kommunens frie disponible inntekter. Dette er inntekter
som ikke knytter seg til bestemte formål i budsjettet, og der kommunestyret avgjør hva midlene skal gå
til. Inntekter som knytter seg til bestemte formål er inkludert i rammene til de ulike budsjettområdene
(øremerkete tilskudd, sykelønnsrefusjoner, brukerbetalinger og gebyrer).
Under frie disponible inntekter finner vi skatt på inntekt og formue, rammetilskudd fra staten, evt.
eiendomsskatt og andre inntekter som for eksempel integreringstilskuddet.
Bevilgningene til de enkelte budsjettområdene spesifiseres i budsjettskjema 1B, og stilles opp i samsvar
med den inndeling som er bestemt av kommunestyret i sak 139/14. Budsjettområdene defineres som
ansvarsrammer. En ansvarsramme er summen av et antall ansvar/enheter hvor kommunale oppgaver
og ressursinnsats knyttes til konkrete behov og brukergrupper.
Ansvarsrammene er nettorammer. Det vil si at rammene er inkludert inntekter som er direkte
henførbare til de aktuelle formålene, som øremerkete tilskudd, sykelønnsrefusjoner, brukerbetalinger
og gebyrer.
Økonomisk drift viser alle kommunens inntekter og utgifter etter art (type inntekt eller utgift) - både frie
inntekter, øremerkete tilskudd, lønnsutgifter, driftsutgifter, rente- og avdragsutgifter etc.
Det presiseres at detaljeringen av budsjettet på hovedarter (konto), tjenester og avdelinger/seksjoner
innenfor ansvarsrammer kun er retningsgivende. Dette fordi budsjettet først detaljeres på alle
underliggende dimensjoner etter at kommunestyret har fattet sitt budsjettvedtak på
ansvarsrammenivå.
Budsjettskjema 2A viser kommunens investeringer i varige driftsmidler (skole, barnehage,
omsorgsboliger etc.), andre investeringsutgifter som utlån av midler, og hvordan investeringene er
finansiert. Kommunen har ulike finansieringskilder - bruk av lån, kompensasjon for merverdiavgift
knyttet til investeringsutgifter, tilskudd, salg av varige driftsmidler og finansielle anleggsmidler,
overføring fra drift etc.
Budsjettskjema 2B er en oversikt over bevilgninger til investeringer i anleggsmidler, og stilles opp i
samsvar med det som er bestemt av kommunestyret. Oppstillingen av bevilgningene skal inneholde
bruttobeløp.
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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.
Netto driftsresultat
Netto driftsresultat viser hva som er igjen etter at alle årets løpende utgifter (dvs. lønns- og driftsutgifter
og rente- og avdragsutgifter) er trukket fra alle årets løpende inntekter. Avskrivningene er eliminert ved
at de har en motpost før netto driftsresultat. Det er avdragsutgiftene som dermed påvirker resultatet i
kommunebudsjettet.
Netto driftsresultat viser hvor mye som kan benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til
senere bruk (disposisjonsfond), og er et utrykk for kommunens økonomiske handlingsrom. Staten legger
til grunn at kommunene sett under ett bør ha et netto driftsresultat som tilsvarer minst 1,75 prosent av
driftsinntektene. Netto driftsresultat er det mest brukte resultatbegrepet i kommunesektoren.
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 nødvendigvis blir tatt tilstrekkelig hensyn til.
Mer-/mindreforbruk
Dette er bunnlinjen i kommunebudsjett og -regnskapet 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.
Dersom en kommune får et regnskapsmessig merforbruk, må dette dekkes inn i løpet av de neste to
årene. I ny kommunelov som gjelder fra 2020 vil kommuner med et regnskapsmessig merforbruk på mer
enn 3 % av brutto driftsinntekter meldes inn i ROBEK.
Tabeller med driftsbudsjett med endringer
Under hver avdeling/seksjon er det en tabell som viser forslag til driftsbudsjettet for 2020-2023.
Budsjettet for 2020 tar utgangspunkt i budsjettet for 2019, inkludert de budsjettreguleringer som er
gjort i løpet av året som har effekt for påfølgende år. Rammene justeres for forventet lønns- og prisvekst
fra 2019 til 2020 og videre utover i planperioden. Når en legger til tiltak fra forrige handlings- og
økonomiplan (HØP 2019-2022) som har opp- eller nedtrappingseffekt fra 2019, kommer vi frem til
konsekvensjustert ramme. Deretter vises nye tiltak og innsparingstiltak i denne HØP. En kommer da
frem til forslag til ny ramme for 2020-2023.
Nye tiltak og innsparingstiltak er nærmere omtalt under tabellene med budsjettendringer. Tiltak fra
forrige HØP er ikke omtalt med tekst med mindre det er foreslått beløpsmessige endringer, og det vises
her til HØP 2019-2022.
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2. Budsjettvedtak
1. Skattøret for 2020 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
2. Utskriving av eiendomsskatt for 2020.
Det utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i Tromsø kommune.
Eiendomsskatten for 2020 skrives ut med skattesats 3,4 promille for boligeiendommer og 7,0 promille
for alle andre typer eiendommer.
Det gjennomføres kontorjustering for 2020 på 10 %.
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.

Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2020.
Driftsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B
Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 2B.
Lånerammen for ordinære investeringer settes til 674,1 millioner kroner i 2020. Låneopptak for
ordinære investeringer for perioden 2021 – 2023 settes til henholdsvis 229,6 millioner kroner,
206,5 millioner kroner og 214,5 millioner kroner.
7. Til finansiering av nybygg / anskaffelser søkes opptatt lån i år 2020 på til sammen
1.077,1 millioner kroner. Lån fordeler seg slik:
Lån til ordinære investeringer:
Lån til VA-sektoren:
Startlån, Husbanken:

674,1 millioner kroner
153 millioner kroner
250 millioner kroner

8. Tromsø kommunes trekkrettighet (kassekreditt) for 2020 settes til 150 millioner kroner i
Sparebank 1 Nord-Norge.
9. Kommunale betalingssatser, avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 1 og 2
10. Innenfor ansvarsramme 1302 Sosialtjenesten settes det av 14,5 millioner kroner til tilskudd til
sosiale formål. Administrasjonssjefen vil utarbeide en egen politisk sak med innstilling til
fordeling. Tilskuddet skal innrettes mot nasjonale føringer, overordnet strategi og kommunes
målsettinger på områdene, forebygging, frivillighet, brukerinvolvering og likemannsarbeid.
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2.1.

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Beløp i 1000
Regnskap
2018

Oppr. bud
2019

2020

-2 297 295 -2 284 000
-1 695 220 -1 772 000
-208 602
-197 100
-185 833
-131 387

-2 489 116
-1 776 974
-223 700
-107 427

Økonomiplan
2021

2022

2023

-2 568 718
-1 827 767
-230 700
-92 580

-2 652 117
-1 878 199
-252 200
-80 585

-2 735 840
-1 928 215
-254 200
-70 585

Frie disponible inntekter

Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter

-4 386 950

-4 384 487

-4 597 217

-4 719 765

-4 863 101

-4 988 840

-56 488
285 079
165 421

-41 800
338 000
192 000

-67 300
347 000
213 800

-82 800
370 000
224 900

-92 200
381 000
236 300

-96 400
397 000
249 900

394 012

488 200

493 500

512 100

525 100

550 500

127 391

5 544

121 214

140 607

164 428

186 847

-18 949

0

0

0

0

0

-199 289

-56 497

0

0

0

0

-90 847

-50 953

121 214

140 607

164 428

186 847

0
0
-4 083 785 -3 947 240
4 083 785 3 947 240

0
-3 982 503
3 982 503

0
-4 067 058
4 067 058

0
-4 173 573
4 173 573

0
-4 251 493
4 251 493

0

0

0

0

Finansinntekter/-utgifter

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

0

0
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2.2.

Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet

Beløp i 1000

1002 - Politisk og administrativ
støttefunksjon
1101 - Administrative tjenester
1102 - Bygg
1104 - Diverse fellesutgifter
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
2018

Oppr. bud
2019

2020

63 227

72 459

57 948

174 830
256 530
-26 920
-109 704
23 396
771 142
655 234
71 130
145 088
95 117
149 116
1 223 569
-26 434
259 805
112 096
13 219
32 654
11 445
51 843
83 983
53 419
0

181 478
255 355
11 508
-133 177
23 640
780 927
690 994
86 113
137 099
86 088
142 526
1 033 974
-20 778
244 922
115 353
14 001
33 760
10 466
50 643
81 770
48 116
0

4 083 785

3 947 240
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2021

2022

2023

60 039

57 731

60 467

199 495
280 065
201 584
-136 341
23 245
724 543
675 889
87 157
133 489
67 819
151 207
930 399
-24 841
252 330
109 139
14 256
32 764
10 368
48 446
90 504
53 037
0

200 984
291 720
290 953
-141 080
23 339
721 278
692 076
87 079
134 645
58 769
147 871
924 850
-27 339
243 752
108 665
13 909
33 611
10 354
48 446
90 100
53 037
0

201 967
300 931
378 162
-148 280
23 585
722 080
703 941
87 323
135 884
53 769
142 703
939 410
-29 837
244 247
109 167
13 644
34 652
10 401
48 446
90 612
53 037
0

201 360
300 909
463 926
-148 280
23 619
716 894
708 989
86 982
137 122
53 769
144 034
931 166
-32 336
244 741
108 671
13 261
35 379
10 354
48 446
88 982
53 037
0

3 982 503

4 067 058

4 173 573

4 251 493
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2.3.

Budsjettskjema 2A – Investering

Beløp i 1000

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

Regnskap Opprinnelig
i fjor
budsjett
2018
2019

Udekket/udisponert

Sum

2020

2021

2022

2023

2020 2023

1 347 969

913 547

1 243 683

467 229

457 350

430 550

2 598 813

174 799
12 154

250 000
12 000

250 000
13 100

250 000
13 100

250 000
13 100

250 000
13 100

1 000 000
52 400

82 457
5 082

75 000
0

78 000
0

82 000
0

85 000
0

88 000
0

333 000
0

90
1 622 552

0
1 250 547

0
1 584 783

0
812 329

0
805 450

0
781 650

0
3 984 213

-884 133 -1 077 141
-12 000
-13 100

-654 567
-13 100

-650 464
-13 100

Ekstern finansiering
Bruk av lånemidler
-776 911
Inntekter fra salg av
-28 429
anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
-35 817
Kompensasjon for
-166 868
merverdiavgift
Mottatte avdrag på
-606 183
utlån og refusjoner
Andre inntekter
-3 458
Sum ekstern
-1 617 665
finansiering
Intern finansiering
Overført fra
driftsbudsjettet
Bruk av tidligere års
udisponert
Bruk av avsetninger
Sum intern finansiering

Økonomiplan

-626 400 -3 008 572
-13 100
-52 400

0
-128 084

-120 000
-148 743

-20 000
-42 662

-20 000
-36 886

-40 000
-34 150

-200 000
-262 441

-226 330

-225 800

-82 000

-85 000

-68 000

-460 800

0
0
-1 250 547 -1 584 783

0
-812 329

0
-805 450

0
0
-781 650 -3 984 213

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-4 887
-4 887

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
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2.4.

Budsjettskjema 2B – per område

Beløp i 1000

Tjenesteområde
2020
Kjøp av drifts materiell
1962-IKT - fordelingspost
307406-Pasientvarsling Mortensnes sykehjem
6041-Geo-datautstyr Byutvikling
6150-Anskaffelse transportmidler
615001-Maskiner, tyngre kjøretøyer
6151-Anskaffelse transportmidler Brann og
redning
6152-Transportmidler elektrifisering
6153-System bilparkstyring
6154-Egenandeler klimasatsmidler
Sum

Økonomiplan
2021
2022

2023

Sum
2020 2023

25 500
4 500
900
10 000
10 000
5 000

25 000
4 500
900
10 000
10 000
5 000

25 000
4 500
900
10 000
10 000
5 000

25 000
4 500
900
10 000
10 000
5 000

100 500
18 000
3 600
40 000
40 000
20 000

20 000
2 000
4 000
81 900

10 000
0
4 000
69 400

10 000
0
4 000
69 400

10 000
0
4 000
69 400

50 000
2 000
16 000
290 100

Kjøp av bygg og eiendom
2055-Kjøp Mellomvegen 110
4040-Kjøp av boliger sosiale formål
6035-Kjøp av tomtearealer
6137-Gen. grunnerverv/innløsing
Sum

200 000
82 652
25 279
22 920
330 851

0
49 500
20 000
3 300
72 800

0
49 500
20 000
3 300
72 800

0
49 500
20 000
3 300
72 800

200 000
231 152
85 279
32 820
549 251

Utbyggingsprosjekter nye bygg
2035-Normalhall Storelva skole
2335-Tilpasning barnehage Vikran
2337-Trondjord barnehage
3150-Sommerlystveien avlastningsboliger
3160-Fergeveien bofellesskap
317501-Omsorgsboliger rus, R.Amundsensgt 8
4042-Bofellesskap utviklingshemmede
Sum

103 808
18 500
14 121
86 511
34 000
25 580
41 657
324 177

7 000
0
17 779
0
0
0
0
24 779

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

110 808
18 500
31 900
86 511
34 000
25 580
41 657
348 956

20 630
15 000
20 000
55 630

0
10 000
20 000
30 000

0
10 000
20 000
30 000

0
15 000
20 000
35 000

20 630
50 000
80 000
150 630

8 210
10 000
3 000

0
5 000
3 000

0
5 000
3 000

0
5 000
3 000

8 210
25 000
12 000

3 600
5 000
13 000
5 200
6 200
54 210

3 600
3 800
0
2 600
6 200
24 200

3 600
0
0
2 300
6 200
20 100

3 600
0
0
2 500
6 200
20 300

14 400
8 800
13 000
12 600
24 800
118 811

5 600
2 250
28 268
7 184
13 261

5 600
2 250
9 700
5 000
6 000

5 600
2 250
9 700
5 000
6 000

5 600
2 250
9 700
5 000
6 000

22 400
9 000
57 368
22 184
31 261

Utbyggingsprosjekter nye anlegg
5451-Prostneset park, havneterminal
5488-Parker, nærmiljøtiltak, friluftstiltak
7000-Byvekstavtale, egenandel
Sum
Oppgradering bygg
2049-Ombygging Gyllenborg skole
4418-Strakstiltak bygg
4457-Strakstiltak bygg-MIljørettet
helsevern/Mattilsyn
5051-Bygg kultur og idrett
505107-Verdensteatret
505108-Rådstua
5100-Investering Kunst
6189-Ivaretakelse brannkrav
Sum
Oppgradering anlegg
4404-ENØK - kort og langsiktige tiltak
6032-Utbyggingsavtaler, bidrag infrastruktur
6141-Utvikling av kommunale eiendommer
6731-Trafikksikkerhet, aksjon skoleveg
6973-Renovering skolegårder
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7510-Veger og fortau
7530-Landfester flytekaier, distriktskaier
Sum

52 352
2 500
111 415

40 000
2 500
71 050

40 000
2 500
71 050

40 000
2 500
71 050

172 352
10 000
324 565

Gebyr- og selvfinansierte investeringer
6001-Tromsøpakke III
6194-Kjøp av feiebiler
9299-Finansiering vann
9399-Finansiering avløp
Sum

131 300
1 200
65 500
87 500
285 500

0
0
84 600
90 400
175 000

0
0
79 000
115 000
194 000

0
0
99 300
62 700
162 000

131 300
1 200
328 400
355 600
816 500

0

0

0

0

0

1 243 683

467 229

457 350

430 550

2 598 813

Ingen portefølje
Sum
Sum investeringer
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2.5.

Budsjettskjema 3 – Oversikt Drift

Beløp i 1000
Regnskap
2018

Oppr. bud
2019

2020

-229 162
-215 145
-584 428
-589 572
-719 550
-616 763
-1 695 220 -1 772 000
-236 696
-177 955
-7 247
-607
-2 297 295 -2 284 000
-208 602
-197 100
-12
0

-220 229
-616 889
-672 743
-1 776 974
-148 309
-807
-2 489 116
-223 700
0

Økonomiplan
2021

2022

2023

-223 768
-630 014
-672 894
-1 827 767
-133 462
-807
-2 568 718
-230 700
0

-226 307
-640 600
-672 894
-1 878 199
-121 467
-807
-2 652 117
-252 200
0

-228 846
-647 487
-672 894
-1 928 215
-111 467
-807
-2 735 840
-254 200
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

-5 978 212

-5 853 142

-6 148 767

-6 288 130

-6 444 591

-6 579 756

3 007 182
570 310

2 999 202
554 043

3 107 682
559 036

3 180 946
565 955

3 239 161
568 955

3 324 320
568 955

1 068 640

879 758

907 864

927 061

948 833

963 343

824 718

833 194

780 176

783 616

798 423

814 529

397 103
337 314
-161 407

342 881
428 953
-150 628

356 809
473 140
-147 349

357 039
499 718
-150 529

384 816
504 697
-152 959

358 817
515 200
-155 390

6 043 861

5 887 403

6 037 357

6 163 806

6 291 926

6 389 774

65 649

34 260

-111 409

-124 324

-152 666

-189 982

-57 698

-45 250

-70 750

-86 250

-95 650

-99 850

-3

0

0

0

0

0

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

-250

-100

-300

-300

-300

-300

-57 951

-45 350

-71 050

-86 550

-95 950

-100 150

143 103
167
285 079
629

181 965
0
338 000
1 000

206 365
0
347 000
500

218 965
0
370 000
500

226 865
0
381 000
500

240 465
0
397 000
500

Sum finansutgifter

428 978

520 965

553 865

589 465

608 365

637 965

Resultat eksterne finanstransaksjoner

371 027

475 615

482 815

502 915

512 415

537 815

-337 314

-438 400

-473 140

-499 718

-504 697

-515 200

-337 314

-438 400

-473 140

-499 718

-504 697

-515 200

99 361

71 476

-101 734

-121 127

-144 947

-167 366

-18 949

0

0

0

0

0

-199 289
-28 865

-56 497
-24 032

0
-22 488

0
-22 488

0
-22 488

0
-22 488

-247 104

-80 529

-22 488

-22 488

-22 488

-22 488

0

0

0

0

0

0

Sum finansinntekter
Finansutgifter

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

Motpost avskrivninger

Motpost avskrivninger
Sum avskrivninger
Netto driftsresultat
Bruk av avsetninger

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

Overført til investering
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Avsatt til dekning av tidligere års
regnskapsmessige merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne driftsfond
Sum avsetninger
Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-)

Regnskap
2018

Oppr. bud
2019

2020

0

0

0

127 391
20 351

5 544
3 510

147 742
0

Økonomiplan
2021

2022

2023

0

0

0

121 214
3 008

140 607
3 008

164 428
3 008

186 847
3 008

9 054

124 222

143 615

167 435

189 854

0

0

0

0

0
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2.6.

Budsjettskjema 4 – Oversikt Investering

Beløp i 1000
Regnskap
2018

Oppr. bud
2019

2020

-28 429
-3 458
-513 614
-166 868
-1 168
-34 649
0

-12 000
0
-151 330
-128 084
0
0
0

-13 100
0
-147 800
-148 743
-120 000
0
0

-748 185

-291 414

18 894
4 915

Økonomiplan
2021

2022

2023

-13 100
0
0
-42 662
-20 000
0
0

-13 100
0
0
-36 886
-20 000
0
0

-13 100
0
20 000
-34 150
-40 000
0
0

-429 643

-75 762

-69 986

-67 250

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1 051 756

785 463

1 094 941

424 567

420 464

396 400

82 030

0

0

0

0

0

167 963
22 412
0

128 084
0
0

148 743
0
0

42 662
0
0

36 886
0
0

34 150
0
0

1 347 969

913 547

1 243 683

467 229

457 350

430 550

82 457
174 799
12 154
5 082
0
90

75 000
250 000
12 000
0
0
0

78 000
250 000
13 100
0
0
0

82 000
250 000
13 100
0
0
0

85 000
250 000
13 100
0
0
0

88 000
250 000
13 100
0
0
0

Sum finanstransaksjoner

274 583

337 000

341 100

345 100

348 100

351 100

Finansieringsbehov

874 367

959 133

1 155 141

736 567

735 464

714 400

-776 911
0
-92 569
0
0
0
293
0
-5 180

-884 133
0
-75 000
0
0
0
0
0
0

-1 077 141
0
-78 000
0
0
0
0
0
0

-654 567
0
-82 000
0
0
0
0
0
0

-650 464
0
-85 000
0
0
0
0
0
0

-626 400
0
-88 000
0
0
0
0
0
0

-874 367

-959 133

-1 155 141

-736 567

-735 464

-714 400

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

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
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3. Økonomisk situasjon
Tromsø kommune har en utfordrende økonomisk situasjon der driftsutgiftene over flere år har vokst
mer enn driftsinntektene. Dette selv om vi har hatt en god inntektsvekst gjennom en solid skatteinngang
både lokalt og nasjonalt.
Den økonomiske situasjonen legger begrensninger på kommunens handlingsrom og mulighet til å
prioritere nye tiltak i denne handlings- og økonomiplanperioden.
Et høyt investeringsnivå de siste årene, med blant annet Otium sykehjem, Helsehuset og Tromsøbadet,
har ført til en betydelig økning i rente- og avdragsutgiftene.
Netto driftsresultat har i gjennomsnitt de siste 7 årene (2012-2018) vært på 0,4 % av brutto
driftsinntekter. En slik resultatutvikling er ikke bærekraftig på sikt, og er under statens mål om netto
driftsresultat på 1,75 % for kommunene samlet og kommunens egne handlingsregler.
I følge de økonomiske handlingsreglene skulle netto driftsresultat være 2 % i 2018, eller 115 millioner
kroner. Resultatet ble - 99,4 millioner kroner (-1,7 %), dvs. 215 millioner kroner svakere enn målet. Fra
2019 skal netto driftsresultat i henhold til handlingsreglene ligge på minst 2,5 %. I vedtatt budsjett 2019
er netto driftsresultat negativt med 64 millioner kroner (-1 %).
Kommunens evne til å håndtere uforutsette utgifter eller svikt i inntektene og finansiere investeringer
med egne midler har over tid vært for lav og har blitt redusert det siste året ved at disposisjonsfondet i
stor grad har blitt brukt til å finansiere den løpende tjenesteproduksjonen.
Disposisjonsfondet utgjorde 130 millioner kroner ved utgangen av 2018, eller 2,2 %. I følge
handlingsreglene skulle fondet ha utgjort 3 % ved utgangen av 2018. Fondet måtte i så fall ha vært 50
millioner høyere.
Disposisjonsfondet skal utgjøre 4,5 % pr. 2019 og 6 % fra 2020 iht. handlingsreglene. Med de
disponeringer som ble vedtatt i årsbudsjett 2018 og økonomirapport 1-2019 vil det gjenstå om lag
60 millioner kroner av disposisjonsfondet (0,5 % av brutto driftsinntekter) ved utgangen av 2019. Dette
er avsatt til digitaliserings- og næringsformål.
Det er et stort behov for å tilpasse kommunens utgifter til inntektene. Administrasjonssjefen ser det
som svært viktig å øke kommunens økonomiske handlingsrom ved å styrke netto driftsresultat i
planperioden.
Kommunen bruker mer ressurser enn de andre storbykommunene (ASSS) på flere områder. Ved å løse
oppgavene på mer en effektiv måte gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid, forenkling og
standardisering kan vi bruke ressursene mer effektivt og sørge for at vi også har avsatte midler til å
finansiere investeringer og dekke uforutsette utgifter.
Et høyt investeringsnivå kombinert med lav egenfinansieringsgrad har medført betydelig økning i
kommunens lånegjeld, og er på grensen til hva kommunen kan bære på lang sikt. Høy og økende
lånegjeld gjør kommunen sårbar for renteøkninger. Administrasjonssjefen er opptatt av å sikre et
realistisk investeringsbudsjett der de driftsmessige konsekvensene er innarbeidet.
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4. Rammebetingelser og prioriterte arbeidsområder
Her gjøres det rede for kommunens rammebetingelser - føringer fra overordnet planverk og politiske
vedtak samt forventet befolkningsutvikling. Basert på dette er det utarbeidet forslag til prioriterte
arbeidsområder som skal være førende for hele kommunens arbeid.

4.1.

Handlings- og økonomiplanen som verktøy for prioriteringer

Tromsø kommune har som mål å styrke sammenhengen mellom langsiktige planer og kortsiktige
prioriteringer. Et viktig grep i denne sammenheng var innføringen av en felles handlings- og
økonomiplan i 2018.
Handlingsdelen er et lovpålagt krav for kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplaner for temaeller virksomhetsområder. Handlingsdelen skal vise kommunens prioriteringer og hva kommunen skal
arbeide med i de neste fire budsjettår. Handlingsdelen skal angi ressursfordeling og spesifisere
resultatmål og/eller tiltak som er tenkt gjennomført for å følge opp visjoner, strategier og mål
i kommuneplanens samfunnsdel og øvrige kommunedelplaner.
Som vist i figuren under utgjør handlingsdelen med handlingsprogram, budsjett og økonomiplan den
operasjonelle koblingen mellom kommunens 4-årshjul og kommunens 1-årshjul.

Figur 1: Kommunens årshjul
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Kommunen arbeider kontinuerlig med å forbedre plan- og styringssystemet. I plan- og styringssystemet
bør det være en klar sammenheng mellom overordnet kommuneplan, handlingsdel, økonomiplan og
virksomhetsplaner for de enkelte virksomheter.
Kommuneplanens samfunnsdel skal revideres, og her vil det kunne komme justerte prioriteringer og
satsningsområder. Administrasjonssjefen vil allerede på dette tidspunktet signalisere at det på sikt må
forventes en ny innretning på kommunens handlings- og økonomiplan for å gjenspeile prioriteringene i
den nye samfunnsdelen i kommuneplanen.

4.2.

Overordnete mål og føringer

4.2.1. Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026
Kommuneplanens samfunnsdel utgjør retningen for kommunens strategiske arbeid 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.

Føringene i kommuneplanens samfunnsdel er gjort handlingsorienterte gjennom den ettårige
handlingsplanen som utgjør det første året i den kommunens fireårige økonomiplan.
Videre i denne planen vil delmål og strategier fra kommuneplanen bli synliggjort.

4.2.2. Planstrategi 2016-2019
Formålet med planstrategien er å sette fokus på de planoppgaver kommunen bør starte opp eller
videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling av kommunen. Kommunal planstrategi utarbeides
minst én gang per planperiode.
Tromsø kommunes planstrategi ble vedtatt tidlig i kommunestyreperioden. Her ble kommunens
planbehov vurdert, og det ble vedtatt en arbeidsplan for fireårsperioden.
Koblingen mellom handlings- og økonomiplanen og vedtatte planer er fremhevet under de
enkelte avdelingene. Handlings- og økonomiplanen skal synliggjøre ressurssituasjonen og prioriteringer
for oppfølging av tiltak i planene.
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4.2.3. Økonomiske handlingsregler, mål for sykefravær og sektorspesifikke
målsettinger
I desember 2016 vedtok kommunestyret økonomiske handlingsregler og overordnede mål for
kommunen. Formålet var å styrke kommunens økonomistyring og sikre et økonomisk handlingsrom.
Målene var både sektorovergripende og sektorspesifikke.
De økonomiske handlingsregler slår fast følgende:
•
•
•

Det skal budsjetteres med et netto driftsresultat på minst 2 % i 2018 og minst 2,5 % av brutto
driftsinntekter f.o.m. budsjettåret 2019.
Disposisjonsfond skal utgjøre minst 3 % i 2018, minst 4,5 % i 2019 og minst 6 % av brutto
driftsinntekter fra 2020.
Det settes ikke et konkret mål for netto lånegjeld, men administrasjonssjefen anbefaler at
gjeldsgraden per innbygger reduseres på sikt.

For å innfri overordnede målsettinger og sikre god kvalitet i tjenestene, ble følgende sektorspesifikke
indikatorer og mål vedtatt:
•
•
•
•
•

Grunnskole: Målet er at andel elever med spesialundervisning gradvis skal reduseres til under
6,5 prosent i 2020.
Barnevern: Målet 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: Mål 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: Mål om at andelen ansatte i Helse og omsorg med fagutdanning skal være
over 75 prosent i 2020.
Eiendomsforvaltning: Mål om å øke bruk av ressurser på vedlikehold av bygg, hvor det i 2020
skal brukes minst 150 kroner per kvadratmeter formålsbygg.

Kommunestyret har også vedtatt en overordnet målsetting for sykefraværet, samt et differensiert
sykefraværsmål med egendefinerte mål i de ulike sektorene og enhetene.
•
•

Overordnet målsetting: Sykefraværet for Tromsø kommune skal være lavere enn 7,5 % f.o.m.
2020. For 2018 og 2019 var/er målet 8,3 % eller mindre i sykefravær.
Differensiert sykefraværsmål: Målsettingen er at 50 % av enhetene skal ha innfridd sin
egendefinerte målsetning i 2018, 60 % i 2019 og 75 % i 2020.

Videre har kommunestyret vedtatt at Tromsø kommune skal disponere 20 kommunale boliger per 1000
innbygger i 2019. Landsgjennomsnittet i ASSS-nettverket er 19,1 boliger pr 1000 innbyggere.
Formannskapet (sak 122/2018) har vedtatt utarbeidelse av et investeringsreglement. Arbeidet pågår.
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4.3.

Befolkningsutvikling

Ved utgangen av 2018 var det registrert 76 649 innbyggere i Tromsø kommune. Dette var 1001
innbyggere flere enn ved inngangen til 2018. Innbyggertallet har i gjennomsnitt økt med i overkant av
1000 innbyggere årlig de 10 siste årene.
Mens befolkningsveksten for landet som helhet har falt betydelig de siste fire årene (2015-2018) fra
den rekordhøye veksten i årene 2007-2012, har veksten i Tromsø kommune fortsatt vært høy og ligget
på 1-1,5 % årlig. Befolkningsveksten i Tromsø kommune er blant de høyeste av de 10 ASSSkommunene.
Figuren under viser befolkningsutviklingen de siste fire årene i Tromsø kommune.

Figur 2: Befolkningsutvikling siste 4 år

Fødselsoverskudd og høy innvandring bidrar til sterk befolkningsvekst. Netto innflytting innenlandsk var
svakt positiv i 2016 og 2017 og bidro til vekst de årene, men har som oftest vært negativ i Tromsø.

4.3.1. Fremtidig befolkningsutvikling
I kommunens befolkningsframskrivning i Kompas fra juni 2019 er det i perioden 2020-2040 forventet en
gjennomsnittlig årlig vekst på vel 1,2 prosent i basisalternativet «trend». Statistisk sentralbyrå (SSB)
forventer i siste prognose fra 2018 en årlig vekst på i snitt 0,3 prosent i samme periode etter deres
middelalternativ (MMMM). Hovedforskjellen mellom disse to alternativene er at SSB forventer en lavere
innflytting til Tromsø.
I handlings- og økonomiplanperioden 2020-2023 ligger vekstanslagene høyere enn SSBs anslag for hele
perioden frem til 2040. Her beregnes en årlig gjennomsnittlig vekst etter Kompas på 1,7 prosent og for
SSB på 0,4 prosent. Den faktiske veksten fra 2018 til 2019 var på 1,3 %. Det noe høye vekstanslaget i
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Kompas er ut fra beregningsmodellen dynamisk nettoinnflytting, der et høyt anslag på boligbygging også
gir en høy innflytting til kommunen. I fireårsperioden er det registrert svært mange boligprosjekter som
er tatt med i beregningene. Hvordan utviklingen vil bli i boligmarkedet er i stor grad avhengig av
renteutvikling og andre faktorer som kan påvirke boligetterspørselen. Utover i prognoseperioden er det
gjort beregninger ut fra en lavere boligbygging og derav lavere veksttakt.

Figur 3: Befolkningsprognose

Figur 4: Befolkningsprognose pr. aldersgruppe
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Diagrammet over viser forventet befolkningsvekst i ulike aldersgrupper etter Kompas' basistrend. Ved
forventninger om høy boligbygging tidlig i perioden og derav økt innflytting, kommer det sterkest til
uttrykk i de aldersgruppene som er på flyttetoppen (unge i etableringsfasen). Diagrammet under viser
gjennomsnittlig inn- og utflytting for perioden 2013-2017, der det i aldersgruppen 24-25 år er høyest
antall innflyttere.

Figur 5: Inn- og utflytting

Befolkningsveksten og endringer i alderssammensetningen har stor betydning for kommunens utgifter.
Store deler av økningen har sammenheng med at det blir flere eldre og at det forventes økt innflytting
og derav flere i aldersgrupper med høy nettoinnflytting.
Antall fødte barn pr kvinne var kun 1,56 for hele landet i 2018, det laveste som er målt noen gang.
Barnetallsveksten 0-5 år er nå beregnet til å bli lavere enn det som var forutsatt i prognosen fra 2017.
Neste diagram viser den prosentvise endringen i utvalgte aldersgrupper i økonomiplanperioden 20202023.
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Figur 6: Prosentvis endring i folketall pr. aldersgruppe

4.3.2. Merutgifter til demografi og befolkningsendringer
Det forventes endringer i alderssammensetningen av befolkningen (demografi) med sterk økning i antall
eldre, som vil bidra til både vekst i utgiftene og til behov for omfordeling av ressurser i
tjenesteproduksjonen mellom målgrupper. Dette er en nasjonal trend (tabell under) som også omfatter
Tromsø kommune.
Figuren under viser anslag på årlige prosentvise endringer i merutgifter til demografi og
befolkningsendringer for landet som helhet. Demografikostnadene viser hvor mye utgiftene må øke gitt
at kommunene viderefører standard, dekningsgrad og tjenesteproduksjon på samme nivå som dag,
med konstant produktivitet.
Utviklingen viser at pågående forbedrings- og omstillingsarbeid er helt nødvendig å gjennomføre for å
sikre en bærekraftig utvikling i kommunen.
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Figur 7: Demografikostnader

4.3.3. Befolkningen i distriktene
Antall personer som var bosatt i distriktene var per 1.1.2019 på 6014 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 7,8
prosent i 2019. 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
var fordelt i ulike områder i kommunen i 2017.
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Figur 8: Aldersprofil i by og distrikt
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Figur 9:Andelv innbyggere over 65 år pr. levekårssone

4.4.

Sysselsetting

En hoveddrivkraft bak veksten i kommunen er den næringsøkonomiske utviklingen. Det vil si både
økningen i antall nye arbeidsplasser og i 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
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 trengs næringsaktører som leder an i utviklingen. Tromsø har en jevn økning i antall sysselsatte.
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Figur 10: 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.

Figur 11: Pendling

Side 28 av 158

Økonomiplan for 2020-2023
Arbeidsledigheten i Tromsø ligger langt under landsgjennomsnittet, jf. tabellen som viser ledighetstall
fra 2010-2017 (vist for november hvert år).

Figur 12:Arbeidsledighet

4.5.

Prioriterte arbeidsområder

De prioriterte arbeidsområdene er forankret i kommuneplanens samfunnsdel og videreutviklet fra
handlings- og økonomiplanen 2019 – 2022. Arbeidsområdene skal være tverrsektorielle og førende for
hele kommunens arbeid.
De respektive avdelinger og seksjoner utvikler selv mål og tiltak i årsplanene på bakgrunn av de
prioriterte tverrsektorielle arbeidsområdene.
Nye nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019 – 2023 (vedtatt 14. mai 2019)
legger til grunn at FNs bærekraftige utviklingsmål skal være en del av grunnlaget for samfunns- og
arealplanleggingen. Mål- og satsingsområder i handlings- og økonomiplan
2020– 2023 er omstrukturert for å gjenspeile dette.
Videre er mål- og satsingsområdene utformet for at kommunen gjennom sin virksomhet skal bidra til å
svare opp de fire store utfordringene som vektlegges gjennom nasjonale forventinger til regional og
kommunal planlegging 2019 – 2023. Disse utfordringene er:
•

Å skape et bærekraftig velferdssamfunn
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•
•
•

Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en
forsvarlig ressursforvaltning
Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
Å skape et trygt samfunn for alle

Tromsø kommunes arbeid kan kategoriseres i de fire prioriterte arbeidsområder bærekraftig
samfunnsutvikling, rasjonell drift av kommunens tjenester, det gode liv i Tromsø og økonomisk
verdiskaping.
Bærekraftig samfunnsutvikling utgjør det overordnede rammeverket som skal ligge til grunn for
kommunens arbeid og prioriteringer. Rasjonell drift av kommunens tjenester handler om kommunen
som organisasjon, mens det gode liv i Tromsø viser til Tromsøsamfunnet. Økonomisk verdiskaping er
en forutsetning både for Tromsøsamfunnet og kommunen som organisasjon. Den må balanseres opp
mot de tre dimensjonene av bærekraft – sosial, miljømessig og økonomisk.

FNs bærekraftige utviklingsmål
FNs bærekraftige utviklingsmål er en global dugnad med 17 hovedmål og 169 delmål som har til formål å
utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Flere norske kommuner,
inkludert Tromsø, arbeider med å «oversette» målene til den kommunale hverdagen, for å se hvordan vi
gjennom vår virksomhet kan bidra til måloppnåelse. Erfaringen så langt er at norske kommuner allerede
gjør mye som støtter opp om FNs bærekraftige utviklingsmål, og at rammen utviklingsmålene
presenterer bidrar til en større bevissthet rundt dette. Eksempelvis avdeling for oppvekst og utdanning
sitt arbeid med mål 4 og god utdanning, avdeling for helse sitt arbeid med mål 3 om god helse, eller
seksjon for Vann og avløp sitt arbeid med mål 6 om rent vann og gode sanitærforhold.
Et vesentlig poeng med FNs bærekraftige utviklingsmål er at de gjensidig påvirker hverandre
(eksempelvis koblingen mellom fattigdom og helse), samtidig som de bygger opp om de tre
dimensjonene av bærekraft – sosial, miljø og økonomisk.
Den sosiale dimensjonen av bærekraftig utvikling handler om å sikre at alle mennesker får et godt og
rettferdig grunnlag for et anstendig liv. Miljødimensjonen av bærekraft handler om å ta vare på naturen
og klimaet som en fornybar ressurs for mennesker. Den økonomiske dimensjonen av bærekraftig
utvikling handler om å sikre økonomisk trygghet for mennesker og samfunn.

Bærekraftig samfunnsutvikling
Område 1, bærekraftig samfunnsutvikling, bygger på Tromsøs posisjon som en arktisk hovedstad og
FNs bærekraftige utviklingsmål. Historien har vist at Tromsø er et samfunn hvor vi ikke bare overlever,
men også lever våre liv. Et samfunn hvor koblingen mellom de urbane kvalitetene og naturen er tett. Et
samfunn hvor det til tross for relativt store avstander til verdensmarkedene er mulig å skape verdier.
Tromsøsamfunnets kompetanse på å forvalte sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft under tidvis
ekstreme naturgitte fortrinn er en kompetanse som etterspørres av beslutningstagere på regionalt,
nasjonalt og internasjonalt nivå. Det har gjort oss til en sentral by for å fremme arktisk
samfunnsutvikling.
Det er ikke tilstrekkelig å bare besitte kunnskap om bærekraftig samfunnsutvikling. Som vi har vist
gjennom vår historie, må vi også forvalte og videreutvikle vår kompetanse og omsette den til faktiske
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handlinger. På denne måten vil Tromsø gjennom ord og handling styrke sin posisjon som en arktisk
hovedstad – en by som aktivt bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling i Arktis med særlig fokus på
mennesker og miljø.
Arbeidsområde 1 impliserer at både kommuneorganisasjonen og kommunesamfunnet må ha rammer
og forutsetninger for å møte fremtiden. Dette leder oss igjen til arbeidsområde 2, 3 og 4.

Rasjonell drift av kommunens tjenester
Område 2, rasjonell drift av kommunens tjenester omhandler kommuneorganisasjonens evne til
innovasjon og omstilling for å sikre at kommunens ressurser anvendes på en mest mulig hensiktsmessig
måte. Sentrale satsingsområder i handlings- og økonomiplanen 2020 – 2023 på dette tverrsektorielle
arbeidsområdet er:
•

•

•
•

Rekruttering, nærvær og kompetanseutvikling: Kommunen er en stor arbeidsgiver med et
bredt kompetansebehov. Å behold og rekruttere nok og riktig kompetanse er nødvendig for å
løse kommunens samfunnsoppdrag på en hensiktsmessig måte. Et godt arbeidsmiljø med
tilstedeværende og gode ledere og utviklingsmuligheter for ansatte gjør kommunen til en
attraktiv arbeidsplass, skaper bedre omdømme og medvirker til bedre kvalitet på tjenestene.
Innovasjon i oppgaveløsningen: For å møte kravene til en åpen, tids- og kostnadseffektiv
og innbyggerrettet forvaltning må kommunen ha et kontinuerlig fokus på hvordan vi best mulig
løser vårt samfunnsoppdrag til det beste for innbyggerne. I mange tilfeller handler dette om
digital transformasjon og åpne plattformer. Dette vil frigjøre menneskelige ressurser til de
fysiske innbyggermøtene, samt strukturere informasjon som gir nye analysemuligheter og
styrker kunnskapsgrunnlaget i kommunale planer. Kommunen har etablert
Forbedringsprogrammet som skal bidra til å styrke og prioritere pågående og planlagte
utviklingsprosjekter og motivere til kontinuerlig innovasjon i oppgaveløsningen.
Internkontroll: Kommuneorganisasjonen skal drives i henhold til lover, forskrifter og
overordnede instrukser. God internkontroll er en grunnleggende og nødvendig kvalitetssikring
av kommunens ressursbruk og det kommunale tjenestetilbudet.
Innbyggermøte: Kommuneorganisasjonen møter innbyggerne et utall ganger i løpet av en dag.
Innbyggermøtet kan være fysiske møter i tjenesteproduksjonen, medvirkningsprosesser og
samskaping. Det kan også være digitale møter gjennom nettsiden og sosiale medier. Møtene
kan også være indirekte gjennom at innbyggerne benytter tjenesteområder som vann og avløp,
renovasjon eller brøyting. Felles for alle møtene er en forventning om sømløse og enkle
tjenester. For å møte disse forventningene på en god måte må kommunen tilrettelegge for reell
involvering og medvirkning i utviklingen av tjenestetilbudet og kommunesamfunnet.

Det gode liv i Tromsø
Område 3, det gode liv i Tromsø, handler om at Tromsø skal være kommune hvor alle innbyggerne
opplever livsmestring gjennom gode tjenestetilbud og et variert arbeidsliv med mer. Videre handler det
om at innbyggerne skal kunne være aktive medborgere. Innbyggerne skal kunne delta i og påvirke sitt
lokalmiljø og ha tilgang til kultur- og fritidstilbud som fremmer folkehelsen. Sentrale satsingsområder i
handlings- og økonomiplanen 2020 – 2023 på dette tverrsektorielle arbeidsområdet er:
•

Folkehelse: er definert som befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i
befolkningen. Folkehelsearbeidet påvirker faktorer som direkte eller indirekte fremmer
befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller
som beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller
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indirekte påvirker helsen. Folkehelseloven og Samhandlingsreformen legger ansvaret på
kommunene for å fremme folkehelse på tvers av virksomheter og samfunnsområder.
Folkehelsearbeid baseres på grunnleggende menneskerettigheter, med mål om å redusere sosial ulikhet
og myndiggjøring av sårbare grupper i arbeidet. Data fra Tromsø kommunes folkehelserapport skal
videreutvikles og legges til grunn for planarbeidet med mål om redusert helseulikhet. Tiltak skal baseres
på tverrfaglige perspektiver og gjennomføres på tvers av avdelinger i Tromsø kommune.
Det koster mer å reparere enn å forebygge. Gjennom et systematisk og tverrsektorielt folkehelsearbeid
skal kommunen ha et bevisst fokus på å prioritere helse i alt vi gjør for å fremme et bærekraftig
velferdssamfunn. Det etterstrebes å delta i nasjonale programmer som for eksempel «Program for
folkehelsearbeid» for å bidra til medfinansiering, erfaringsutveksling og kompetanseheving.
•

Forebyggende arbeid for barn og unge: Tall fra Ungdataundersøkelsen 2018 viser at de fleste
barn og ungdom i Tromsø har det bra og lever trygge liv. En stor andel har en aktiv fritid. De har
god fysisk og psykisk helse, og de fleste ser på sin egne fremtid med stor optimisme. Samtidig
ser man for ungdomsgruppen at omfanget av fysiske og psykiske helseplager har økt siden
Ungdataundersøkelsen 2014. 2018undersøkelsen viser en økning i skolestress og press.

Undersøkelsen viser at opplevelsen av psykisk uhelse starter allerede på barneskolen. Forskning viser at
barn som vokser opp i fattigdom har større risiko for å havne på utsiden av samfunnet. Og videre at
unge som dropper ut av skolen, som har atferdsproblemer eller som sliter med angst og depresjon,
oftere enn andre sliter med livene sine senere.
Forebyggende arbeid for barn og unge vil ha en viktig effekt på individnivå, samtidig som det på sikt vil
bidra til økt samfunnsdeltagelse. For kommunen vil aktiv forebygging i dag være kostnadsbesparende på
lang sikt.
•

•

•

Bolig som velferdspilar: Bolig er 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.
Folkehelseprofilen fra 2018 viser at det i Tromsø er flere barn av enslige forsørgere enn landet
som helhet, og at mange barn og unge (017 år) bor trangt. Kommunen må prioritere anskaffelse
av flere kommunale boliger for å nå målet om 20 boliger per 1000 innbyggere
Distriktene: Befolkning i distriktene er på vel 6000 innbyggere. Det skjer stor verdiskapning
innen bl.a. fiskeri og oppdrettsnæringen. Veksten i reiselivsnæringen bidrar til økt aktivitet i
distriktene. Dette bidrar til økt verdiskaping, men skaper også et høyere press på naturområder
og (ikke-)eksisterende infrastruktur. Tjenestetilbudet innen barnehager, skoler samt kultur- og
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.
Samfunnssikkerhet: 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. Infrastrukturen må planlegges slik at den er robust mot de forventede
klimaendringene.

Økonomisk verdiskaping
I rammen av FNs bærekraftige utviklingsmål og de tre bærekraftsdimensjonene innehar handlings- og
økonomiplanen 2020 – 2023 et nytt tverrsektorielt arbeidsområde 4 – økonomisk verdiskaping.
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Økonomisk verdiskaping er en forutsetning for videre utvikling og vekst i Tromsøsamfunnet så vel som i
hele Nord-Norge. For Tromsø kommune vil fokuset på økonomisk verdiskaping bidra til å frigjøre
ressurser til nye investeringer og vekst. I en tidsperiode med stadig sterkere globalisering er det
nødvendig at Tromsø er en attraktiv by å bo i. Ikke bare av hensyn til kommunen, men også fordi byen
har en regional rolle gjennom fag- og kompetansemiljøer som er av stor betydning for resten av
landsdelen. Nasjonale flyttemønstre viser også at de nordnorske byene er viktig for å opprettholde
befolkingen i landsdelen.
Økt verdiskaping vil slå positivt ut for kommuneorganisasjonen direkte og kommunesamfunnet indirekte
gjennom økte kommunale inntekter. Dette vil gi kommunen bedre økonomiske ramme for å levere gode
tjenester.
Som del av «Strategisk næringsplan – Gjennomføringsstrategi 2017 – 2020» og «Regional strategisk
næringsplan for Tromsøregionen 2018 - 2022» arbeider kommunen målrettet med å tilrettelegge for økt
økonomisk aktivitet i Tromsøregionen. Kommunen har et særlig fokus på privat sektor, samtidig som
synergiene mellom privat sektor og en sterk offentlig sektor må videreutvikles. Gjennom aktiv
tilrettelegging og tilskudd gjennom kommunens næringsfond er det prioritert å arbeide med å styrke
entreprenørskap, innovasjon og omstillingsevne i næringslivet, både i by og omland.
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5. Økonomisk utvikling i planperioden
Her vises økonomisk utvikling de neste fire årene samt historiske tall, med fokus på økonomiske
nøkkeltall som netto driftsresultat, disposisjonsfond, lånegjeld og finansutgifter målt i % av brutto
driftsinntekter.

5.1.

Netto driftsresultat

Figuren under netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter. I den blå linjen er tall for 20042018 regnskapstall , tall for 2019 er iht. revidert budsjett og tall for 2020-2023 er basert på
administrasjonssjefens forslag til HØP. Den røde linjen viser måltall iht. handlingsreglene, mens ASSSsnittet er vist i den gråe linjen.

Figur 13: Netto driftsresultat

Regnskapet for 2018 viste et negativt netto driftsresultat på 99,4 millioner kroner, noe som utgjør
- 1,7 % av brutto driftsinntekter.
Til sammenligning var resultatgraden i 1,2 % i 2017, 2,9 % i 2016 og 0,4 % i 2015.
Netto driftresultat har i gjennomsnitt vært på 1,1 % i perioden 2004-2018.
Gjennom økonomiske handlingsregler har kommunestyret satt som mål at netto driftsresultat
fra 2019 skal være 2,5 %. Administrasjonssjefen ser imidlertid ikke at dette vil kunne la seg realisere fullt
ut i denne handlings- og økonomiplanen, og har budsjettert med et netto driftsresultat på 1,7 % i 2020,
økende til 1,9 % i 2021, 2,2 % i 2022 og 2,5 % i 2023.
Liten realvekst i frie inntekter og økende rente- og avdragsutgifter pga. høyt investeringsnivå de siste
årene er årsaken til at planlagt resultatutvikling i HØP-perioden avviker noe fra de vedtatte
handlingsreglene.
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5.2.

Disposisjonsfond

Figuren viser disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter.

Figur 14: Disposisjonsfond

For 2015-2018 er det regnskapstall, for 2019 prognose iht. økonomirapport 1-2019, og tall for 20202023 er administrasjonssjefens forslag til HØP 2020-2023. ASSS-snittet for 2015-2018 er vist i den gråe
linjen.
I henhold til de økonomiske handlingsreglene skulle disposisjonsfondet utgjøre minst 3 % i 2018, mens
regnskapet viste 2,2 %. Videre skal disposisjonsfondet iht. handlingsreglene utgjøre 4,5 % i 2019, og
minst 6 % fra 2020.
Med administrasjonssjefens forslag til HØP vil disposisjonsfondet utgjøre om lag 10 % av brutto
driftsinntekter i 2023.
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5.3.

Netto lånegjeld

Grafen viser netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter. For 2015-2018 er det regnskapstall, for 2019
budsjett og for 2020-2023 forslag til HØP.

Figur 15: Netto lånegjeld

I grafen over inngår total lånegjeld fratrukket startlån, vann og avløp, renterefusjon og finansiell
leieavtale (Blåkors), for å gi et mest mulig korrekt bilde av netto gjeldsbelastning målt i % av brutto
driftsinntekter. Brutto driftsinntekter er kun for kommunekassen.
SSB/Kostra definerer netto lånegjeld som langsiktig gjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser) fratrukket totale
utlån og ubrukt lånemidler. Det vil si at KOSTRA-tallene inneholder lånegjeld knyttet til VA-sektoren.
Tallene er også konserntall, hvilket innebærer at Tromsø havn KF sin gjeld og inntekter er med i
grunnlaget. Derfor vil KOSTRA-tallene se noe annerledes ut enn tallene i grafen over.
Lånegjelden har økt betydelig de siste årene, og vil være like stor som kommunens inntekter i 2019.
Utover i planperioden reduseres netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter ned til nivået i 2018, med
bakgrunn i administrasjonssjefens forslag til investeringsbudsjett.

5.4.

Netto finans og avdrag

Grafen viser netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter. I den blå linjen er det regnskapstall for
2015-2018, budsjettall for 2019. Tallene for 2020-2023 er iht. administrasjonssjefens forslag til HØP.
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Figur 16: Netto finans og avdrag

Rente- og avdragsbelastningen har økt de siste årene som følge av store investeringer som har vært
lånefinansiert. Netto finans og avdrag utgjør over 8,5 % av brutto driftsinntekter i 2019-budsjettet, en
økning på 1,7 prosentpoeng eller 95 millioner kroner fra 2018.
For 2015-2018 er andelen betydelig høyere enn ASSS-gjennomsnittet.
Administrasjonssjefen ser det som svært viktig å stabilisere finansutgiftene ved å stramme inn på
investeringsnivået og låneopptaket i denne HØP. Likevel vil en betydelig del av kommunens inntekter i
2020-2023 gå til å dekke rente- og avdragsutgifter.
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6. Investeringer i økonomiplanen

6.1.

Innledning

Forslaget til investeringer for perioden er basert på føringer i kommunestyresak 81/18 "Tromsø
kommunes investeringer og gjeldssituasjon" og krav i ny kommunelov fra 2020.
I sak 81/18 fremgår det blant annet vedtatt at investeringsbudsjettet må ta hensyn til kommunens
økonomiske situasjon.
Ny kommunelov stiller krav til at kommunene skal forvalte økonomien slik at den økonomiske
handleevnen blir ivaretatt over tid. Videre er det krav til at økonomiplan og årsbudsjett skal settes opp i
balanse og være realistisk, fullstendig og oversiktlig.
I økonomiplanen skal det føres opp bevilgninger til investeringer som med stor grad av sannsynlighet
skal gjennomføres eller påbegynnes i perioden 2020-2023, samt ta høyde for en bærekraftig
gjeldsutvikling.
Prosjekter som er under planlegging, eller i en «tidligfase», og hvor det fortsatt arbeides med
forprosjektet, tas ikke med som del av forslaget til investeringsbudsjett siden kostnadsanslagene er for
usikre.
Dette vi gi grunnlag for at fremtidige investeringsprosjekter med betydelig større sannsynlighet kan
gjennomføres iht. budsjett og framdriftsplan, og dermed en mer realistisk handlings- og økonomiplan.
For å synliggjøre kommunens langsiktige investeringsplaner er prosjekter i "tidligfase" fremstilt i eget
vedlegg til HØP, kalt "Prosjekter under utredning". Prosjektene i denne oversikten vil fortløpende bli
innarbeidet i kommende investeringsbudsjett når de er ferdig utredet. Dette gjelder i hovedsak
skolebygg, barnehager og helse-og omsorgsbygg som planlegges gjennomført i perioden 2022-2034. Det
foreslås å avsette 10 millioner kroner årlig i driftsmidler til forprosjektering i prosjekter som er i en
«tidligfase» for å sikre nødvendig fremdrift i disse prosjektene.
Administrasjonssjefen vil i den sammenheng understreke behovet for at kommunale investeringsbehov
gis en grundig utredning i tidligfase. I denne fasen må det blant annet gjennomføres grundige
behovsanalyser og alternativstudier for å sikre at prosjektene bygger opp under kommunens langsiktige
mål og økonomiske bæreevne.

Endret gruppering av investeringsprosjekter
Tidligere har investeringsprosjektene blitt presentert pr. fagavdeling. I forslag til HØP 2020-2023 er
investeringene, både skattefinansierte og selvfinansierte investeringer, gruppert pr. type investering iht.
oversikten under.
Type investering
Kjøp av driftsmateriell
Kjøp av bygg og eiendom
Utbyggingsprosjekter nye

2020
81 900
330 851
324 177

2021
69 400
72 800
24 779

2022
69 400
72 800
0
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2023
69 400
72 800
0

Sum 2020-2023
290 100
549 251
348 956

Økonomiplan for 2020-2023
bygg
Utbyggingsprosjekter nye
anlegg
Oppgradering bygg
Oppgradering anlegg
Gebyr-og selvfinansierte
investeringer
Sum

55 630

30 000

30 000

35 000

150 630

54 210
111 415
285 500

24 200
71 050
175 000

20 100
71 050
194 000

20 300
71 050
162 000

118 810
324 565
816 500

1 243 683

467 229

457 350

430 550

2 598 812

Det skal investeres for 1,243 milliarder kroner i 2020, 467 millioner kroner i 2021, 457 millioner kroner i
2022 og 430 millioner i 2023.
For detaljert oversikt vises det til budsjettskjema 2B med tilhørende prosjektbeskrivelser.

Konsekvenser av økonomirapport I-2019
I økonomirapport 1-2019 ble årets investeringsbudsjett redusert med vel 1,1 milliarder kroner, på grunn
av forsinkelse i framdriften eller fordi prosjekter har fått bevilgninger før de er igangsatt.
En del av disse prosjektene og bevilgningene overføres til budsjett 2020. Dette gjelder følgende
prosjekter budsjettert med vel 386 millioner kroner:

Prosjekt
2035
2049
2335
2337
3150
3160
317501
4040
4042
6035
6137
6141
6731
6973
7510

Prosjekt (T)

Beløp

Normalhall Storelva skole
Ombygging Gyllenborg skole
Tilpasning barnehage Vikran
Trondjord barnehage
Sommerlystveien avlastningsboliger
Fergeveien bofellesskap
Omsorgsboliger rus, Roald Amundsensgt 8
Kjøp av boliger sosiale formål
Bofellesskap utviklingshemmede
Kjøp av tomtearealer
Gen. grunnerverv/innløsing
Utvikling av kommunale eiendommer
Trafikksikkerhet, aksjon skoleveg
Renovering skolegårder
Veger og fortau

69 808 000
8 210 000
8 030 000
14 121 000
86 511 000
34 000 000
25 580 000
33 152 000
41 657 000
5 279 000
19 620 000
18 568 000
2 184 000
7 261 000
12 352 000

Sum

386 333 000

Øvrige prosjekter som lå inne i opprinnelig budsjett 2019 og som planlegges gjennomført er nå en del av
oversikten "Prosjekter under utredning".
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6.2.

Oversikt Investering og finansiering
Økonomiplan
2020

2021

2022

2023

1 334 783
250 000
1 584 783
-827 141
-250 000
-78 000
-267 800
-148 743
0
-13 100
-1 584 783
1 584 783
-1 584 783
0

562 329
250 000
812 329
-404 567
-250 000
-82 000
-20 000
-42 662
0
-13 100
-812 329
812 329
-812 329
0

555 450
250 000
805 450
-400 464
-250 000
-85 000
-20 000
-36 886
0
-13 100
-805 450
805 450
-805 450
0

531 650
250 000
781 650
-376 400
-250 000
-88 000
-20 000
-34 150
0
-13 100
-781 650
781 650
-781 650
0

Beløp i 1000

Investeringer
Startlån
Sum finansieringsbehov
Låneopptak
Innlån Husbanken
Mottatte avdrag husbank
Prosjektavhengige inntekter
Mva kompensasjon
Mottatt avdrag formidlingslån
Tomtesalg
Sum finansiering
Sum finansieringsbehov
Sum finansiering
Udekket finansiering

I investeringer inngår investeringer i anleggsmidler, kjøp av aksjer og andeler (egenkapitalinnskudd i
pensjonkassen) og avdrag på lån som iht. kommunelovens økonomibestemmelser skal stå i
investeringsbudsjettet.
Investeringer i anleggsmidler i HØP 2020-2023 er satt sammen slik:
Type investering

2020

Ordinære
investeringer

958 283

Investeringer Vann og
avløp

153 000

Selvfinansierte
investeringer

132 400

Sum investeringer

1 243 683

2021

2022

292 229

263 350

175 000

194 000

-

467 229

Sum 20202023

2023

-

457 350

268 550

1 782 412

162 000

684 000

-

430 550

132 400

2 598 812

Selvfinansierte investeringer er innkjøp av biler til feietjenesten med 1,2 millioner kroner og 131,2
millioner kroner til Tromsøpakke III.
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6.3.

Ikke-avgiftsfinansierte investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter
Kjøp av drifts materiell
615001 Maskiner, tyngre
kjøretøyer
6152 Transportmidler
elektrifisering
Anskaffelse transportmidler
Anskaffelse transportmidler Brann
og redning
Egenandeler klimasatsmidler
Geodatautstyr/kartoppgradering
IKT - fordelingspost
Pasientvarsling sykehjem
System bilparkstyring
Sum Kjøp av drifts materiell
Kjøp av bygg og eiendom
Generell grunnerverv/innløsing
Kjøp av tomteareal
Kjøp av boliger til sosiale formål
Kjøp av Mellomvegen 110
Sum Kjøp av bygg og eiendom
Utbyggingsprosjekter nye bygg
Barnehage Vikran
Bofellesskap utviklingshemmede
Fergevegen bofellesskap
Normalhall Storelva
Omsorgsboliger rus, Roald
Amundsensgt. 8
Sommerlystvegen
avlastningsboliger
Trondjord barnehage
Sum Utbyggingsprosjekter nye bygg
Utbyggingsprosjekter nye anlegg
Byvekstavtale, egenandel
Parker, nærmiljøtiltak, friluftstiltak
Prostneset park, havneterminal
Sum Utbyggingsprosjekter nye
anlegg
Oppgradering bygg
Bygg kultur og idrett
Investering i kunst
Ivaretakelse brannkrav
Ombygging Gyllenborg skole
Renovering Rådstua
Utbedringstiltak bygg
Utbedringstiltak bygg-Miljørettet
helsevern/Mattilsyn
Verdensteatret
Sum Oppgradering bygg
Oppgradering anlegg
ENØK - kort og langsiktige tiltak
Renovering skolegårder

2020

Økonomiplan
2021
2022

2023

Sum
2020-23

10 000

10 000

10 000

10 000

40 000

20 000

10 000

10 000

10 000

50 000

10 000

10 000

10 000

10 000

40 000

5 000

5 000

5 000

5 000

20 000

4 000
900
25 500
4 500
2 000
81 900

4 000
900
25 000
4 500
0
69 400

4 000
900
25 000
4 500
0
69 400

4 000
900
25 000
4 500
0
69 400

16 000
3 600
100 500
18 000
2 000
290 100

22 920
25 279
82 652
200 000
330 851

3 300
20 000
49 500
0
72 800

3 300
20 000
49 500
0
72 800

3 300
20 000
49 500
0
72 800

32 820
85 279
231 152
200 000
549 251

18 500
41 657
34 000
103 808

0
0
0
7 000

0
0
0
0

0
0
0
0

18 500
41 657
34 000
110 808

25 580

0

0

0

25 580

86 511

0

0

0

86 511

14 121
324 177

17 779
24 779

0
0

0
0

31 900
348 956

20 000
15 000
20 630

20 000
10 000
0

20 000
10 000
0

20 000
15 000
0

80 000
50 000
20 630

55 630

30 000

30 000

35 000

150 630

3 600
5 200
6 200
8 210
13 000
10 000

3 600
2 600
6 200
0
0
5 000

3 600
2 300
6 200
0
0
5 000

3 600
2 500
6 200
0
0
5 000

14 400
12 600
24 800
8 210
13 000
25 000

3 000

3 000

3 000

3 000

12 000

5 000
54 210

3 800
24 200

0
20 100

0
20 300

8 800
118 811

5 600
13 261

5 600
6 000

5 600
6 000

5 600
6 000

22 400
31 261
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Tiltak kaier
Trafikksikkerhet, aksjon skoleveg
Utbyggingsavtaler, bidrag
infrastruktur
Utvikling av kommunale
eiendommer
Veger og fortau
Sum Oppgradering anlegg
Gebyr- og selvfinansierte
investeringer
Tromsøpakke III
Sum Gebyr- og selvfinansierte
investeringer
Ingen portefølje
Sum Ingen portefølje
Sum

6.4.

2 500
7 184

2 500
5 000

2 500
5 000

2 500
5 000

10 000
22 184

2 250

2 250

2 250

2 250

9 000

28 268

9 700

9 700

9 700

57 368

52 352
111 415

40 000
71 050

40 000
71 050

40 000
71 050

172 352
324 565

131 300

0

0

0

131 300

131 300

0

0

0

131 300

0
1 089 483

0
292 229

0
263 350

0
268 550

0
1 913 613

2023

Sum
2020-23

Avgiftsfinansierte investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter
Gebyr- og selvfinansierte
investeringer
Investering Avløp
Investering Vann
Kjøp av feiebiler - prosjekt 6194
Sum Gebyr- og selvfinansierte
investeringer
Sum

6.5.

2020

Økonomiplan
2021
2022

87 500
65 500
1 200

90 400
84 600
0

115 000
79 000
0

62 700
99 300
0

355 600
328 400
1 200

154 200

175 000

194 000

162 000

685 200

154 200

175 000

194 000

162 000

685 200

Ikke-avgiftsfinansierte investeringer pr. kategori/prosjekt

6.5.1. Kjøp av drifts materiell
615001 Maskiner, tyngre kjøretøyer
Prosjektet er løpende med årlig bevilgning på 10 millioner kroner.
Investeringene skal sikre forsvarlig utskiftning av kommunens maskinpark og tyngre kjøretøyer,
og unngå unødvendige verksted- og vedlikeholdskostnader. Behov i perioden 2020-2023:
•
•
•
•

To store høvler
To store hjullastere
Tre større lastebiler
Kostevogn

Side 42 av 158

Økonomiplan for 2020-2023
Anskaffelse transportmidler
Prosjektet foreslås løpende med årlig bevilgning på 10 millioner kroner.
Investeringene skal dekke et minimumsbehov for å sikre forsvarlig utskiftning av kommunens
personbilpark for å unngå unødvendig store verksted- og vedlikeholdskostnader.
Innenfor denne rammen må en starte innfasing av elektriske småbiler i tråd med vedtatte mål og
virkemidler i klimaplanen. Elektriske biler gir etter en konservativ beregning 100.000 per bil i innsparing
over 8 år.
Anskaffelse transportmidler Brann og redning
Prosjektet er løpende med årlig bevilgning på 5 millioner kroner.
Investeringene skal dekke et minimumsbehov for utskiftning av bilparken til Brann og redning samt
utstyr og maskiner.
Egenandeler klimasatsmidler
Kommunestyret vedtok Klima, miljø og energiplanen (KME) for Tromsø kommune 21. november 2018.
Den vedtatte planen forutsetter økte ressurser for å sikre at vedtak iht. planen implementeres i alle
kommunens seksjoner og enheter. Det er mulig å søke inntil 75 % støtte til klimavennlige investeringer
fra staten gjennom blant annet klimasatsordningen til Miljødirektoratet.
Administrasjonssjefen foreslår at det settes av en årlig egenandel på 4,0 millioner kroner til denne
ordningen. Dette vil kunne gi støtte til allerede vedtatte tiltak i KME-planen, samt stimulere enhetene til
å tenke miljø i sine investeringer. Dette er nytt tiltak i årets handlings- og økonomiplan som
administrasjonssjefen anser som viktig for at kommunen skal kunne realisere vedtatt KME.

Geodatautstyr/kartoppgradering
Investeringer i geodatautstyr er en løpende bevilgning til utstyr til landmåling (0,4 milllioner kroner pr
år), og nye skråfoto fra fly (0,5 millioner kroner).
Landmålerutstyret må fornyes jevnlig, og 5-6 enheter må byttes ut årlig med en kostnad på ca 400.000
kroner.
Skråbilder inneholder viktig informasjon om situasjonen i marka og hvordan bygninger, terrenget og
veger henger sammen. Bildene får redusert troverdighet når de blir for gamle, som er tilfellet med
dagens ca 10 år gamle skråbilder. Til saksbehandling må det forventes oppdaterte bilder slik at
beslutninger blir tatt på riktig grunnlag. Tromsø kommune har en intensjonsavtale med Troms
fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms og Finnmark om nye skråbilder i løpet av 2020.

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

2020

2021

2022

2023

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

700

200

200

200

25 500

25 000

25 000

25 000

Andre prosjekter
Sum IKT investeringer

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.

System bilparkstyring
I lys av vedtatt klimaplan anbefales det å anskaffe et system for å optimalisere bruken av bilparken,
redusere behovet for antall biler og redusere driftsutgiftene betydelig. Systemet koster omlag 2
millioner kroner i innkjøp.

6.5.2. Kjøp av bygg og eiendom

Generell grunnerverv/innløsing
Investeringene utløses ofte som følge av bygge- og anleggsprosjekter, der gjennomføring av grunnerverv
må foretas før prosjektene har fått avsatt egne investeringsmidler. Også sikring av friområder innenfor
Tromsømarkas ulike deler dekkes jevnlig her. Bevilgningen kan også nyttes til innløsningskrav som følge
av vedtakelse av nye reguleringsplaner der grunneier rettslig sett har krav på innløsning og kostnadene
ikke kan legges på en privat utbygger. Slike krav kan være så betydelig at dette må gis en særskilt
budsjettmessig behandling. Restbevilgning fra 2019 på 19,6 millioner kroner foreslås overført til 2020, i
tillegg til den løpende bevilgning på 3,3 millioner kroner.

Kjøp av tomteareal
Løpende bevilgning på 20 millioner kroner til anskaffelse av tomtearealer for gjennomføring av
prioriterte kommunale byggeprosjekt. Restbevilgning fra 2019 på 5,3 millioner kroner foreslås overført
til 2020.
På kort sikt benyttes bevilgningen til å håndtere gjennomføringen av intensjonsavtalen mellom
kommunen og fylkeskommunen om makebytte av betydelige arealer. Helsehuset er realisert på
fylkeskommunal tomt, og kommunen ønsker å erverve fylkeskommunale arealer til utvidelse av-/ny
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Borgtun skole. Fylkeskommunen på sin side skal erverve kommunal tomt til ny bussoppstillingsplass i
Breivika havn nord. Når tomteverdiene som skal legges inn i makebytteavtalen er avklart vil bevilgning
bli justert.
Kjøp av aksjer og andeler
Løpende bevilgning til kjøp av aksjer og andeler finansiert av salg av anleggsmidler.
Kjøp av boliger til sosiale formål
Til dette formålet foreslås løpende bevilgning på 49,5 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. Restbevilgning fra 2019 på 33,1 millioner kroner foreslås overført til 2020.
Kjøp av Mellomvegen 110
I kommunestyresak 49/17 ble det vedtatt at kommunen skulle utrede muligheten for overtakelse av
Mellomveien 110 med tanke på at bygget primært skal brukes til skole- og barnehageformål, men
samtidig se på hvilke andre kommunale virksomheter bygget/tomten kan brukes til.
Det er behov for økt kapasitet både for skole og barnehage på Sør-Tromsøya, samt behov for
samlokalisering av seksjon barn og familie.
En overtakelse av Mellomveien 110 og en etablering av en stor skole fra 1.-10. trinn vil kunne løse
kapasitetsutfordringene på Tromsøya sør (Bjerkaker, Gyllenborg og Sommerlyst skole). Videre vil dette
kunne medføre at Gyllenborg skole kan avlaste noe for Borgtun skole.
I følge barnehagebehovsplanen vil området Tromsøya Sør ha behov for nye barnehageplasser fra 2023.
I tillegg er det to private barnehager som har behov for nye lokaler/tomt. Skogstua barnehage, som
ligger nedenfor Mellomvegen 110, har en leiekontrakt med Statsbygg som snart vil utgå. Bjerkaker
barnehage, som ligger i kjelleretasjen til studentblokkene, har mistet sitt uteområde i forbindelse med
bygging av Bjerkakerhallen og benytter i dag et midlertidig uteområde. Ved kommunal overtakelse av
tomtearealene kan kommunen bidra til stabilitet og forutsigbarhet for disse barnehagene - i tråd med
vedtak i sak 167/18: 2.- "Ideelle barnehager: Tromsø kommune ønsker å tilrettelegge på best mulig måte
for de ideelle barnehagene. Der ideelle barnehager ligger på areal Tromsø kommune har eller kan
få kontroll med, skal kommunen være behjelpelig med at ideelle barnehager skal kunne utvikle seg. Et
relevant eksempel på dette er Skogstua barnehage på Sør-Tromsøya."
I kommunestyresak 193/17 om etablering av Seksjon barn og familie var samlokalisering av enhetene i
seksjonen pekt på som et sentralt organisatorisk virkemiddel for å sikre bedre tverrfaglig samarbeid i
seksjonen for å nå målene om tidlig innsats og kvalitativt gode og effektive tjenester til barn og unge i
målgruppa. Gjennom en samlokalisering vil man i seksjonen i større grad kunne utnytte fagkompetansen
på tvers av enhetene og skape dynamiske tverrfaglige møtepunkter som er fysisk tilpasset en slik
samhandling. Barn, unge og deres familier vil gjennom dette få et samlet og tilgjengelig tjenestetilbud.
Økonomisk vil man i seksjonen kunne spare inn utgifter til leie av lokaler som man i dag har for
enhetene.
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Det bør avsettes midler til kjøp og tilpasning av Mellomveien 110. Kostnad for tilpasning og eventuelle
nybygg på tomten må beregnes når det er avklart hva tomten og bygget skal benyttes til. Ferdigstillelse
vil være i 2022-2023. I første omgang avsettes 200 millioner kroner til kjøp i 2020.

6.5.3. Utbyggingsprosjekter nye bygg

Barnehage Vikran
Det er avsatt 14 millioner kroner til ny barnehage på Vikran pr økonomirapport-1 2019 inklusive
vedtatte endringer mht. framdrift.
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. 260 m2. Budsjett inkluderer riving av eksisterende barnehage (gammel lærerbolig) og
kun en mindre opparbeiding av utomhusareal. Ny kalkyle for prosjektet er beregnet til 32,5 millioner
kroner slik at rammen må økes med 18,5 millioner kroner for 2020. Barnehagen forutsettes ferdigstilt
2020.

Bofellesskap 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.
Det foreligger sommer 2019 innstilling til valgt tilbyder. Saken presenteres politisk, og fremdriften
avtales nærmere ved kontraktsinngåelse.

Fergevegen bofellesskap
Byggingen av åtte samlokaliserte boliger med omsorgsboligstandard og tilhørende personalbase er nå i
evalueringsfasen av innkomne tilbud. Estimert byggestart høst 2019, byggetid 10-16 mnd. Godkjenning
av kontrakt skal behandles politisk og om prosjektkostnaden etter tilbudsevaluering overstiger
opprinnelig vedtak, vil dette redegjøres for i ny politisk sak.

Normalhall Storelva
Prosjektet har vår/sommer 2019 gjennomført og lukket en tilbudskonkurranse med delentrepriser.
Prosjektet vil evaluere tilbydere og innstille på valg av samarbeidsparter fra august 2019. Det er vedtatt
et budsjett på 105,5 millioner kroner til normalhall på Storelva. Det er tidligere blitt signalisert at denne
kostnadsrammen er for lav. Etter tilbudsevaluering vil det legges fram en ny beregning. Eventuell økning
i kostnadsramme vil bli presentert i ny politisk sak. Forutsettes ferdigstilt 2020/21.
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Omsorgsboliger rus, Roald Amundsensgt. 8
Underprosjekt 317501, Roald Amundsens gate 8 som er en del av Boligprogrammet for rus og psykisk
helse 2017 – 2027, er klar for utlysning våren 2019. Ferdigstillelsen for nevnte underprosjekt er planlagt
sommer 2020.
Kostnadsoverslag for Roald Amundsens gate 8 er beregnet til 35 millioner kroner med et usikkerhetsnivå
på P-25. Opprinnelig bevilgning i 2019 på 25,6 millioner kroner foreslås overført til 2020 på grunn av
framdriften i prosjektet.

Sommerlystvegen avlastningsboliger
Per i dag foreligger et kostnadsestimat, basert på erfaringstall, krav mht. kvalitet/ standard og
programmert areal. Prosjektet er presentert for Husbanken og det regnes med fullt investeringstilskudd.
Kostnadsramme justeres etter forprosjekt og etter kontrahering av entreprenør. I tillegg til budsjett
2020 på 7 millioner kroner foreslås 86,5 millioner kroner overført fra 2019 til 2020 budsjettet.
Tomt/ lokalisering er avklart, alt av programmering er utført og det foregår detaljplanlegging med
bruker. Forprosjekt er ferdig og utlysning av totalentreprise-konkurranse utlyses sommeren 2019,
bygningsmassen er beregnet å stå ferdig i sommer 2020, hvilket tilsier at tjenesten kan ta de nye
boligene i bruk høsten 2020.

Trondjord barnehage
Bygging av ny barnehage på Trondjord er i sluttfasen av prosjekteringen. Prosjektet er tenkt lyst ut som
konkurranse høsten 2019. Prosjektet har ei vedtatt ramme på 15 millioner kroner. Ny kalkyle for
prosjektet er beregnet til 32,5 millioner kroner. Prosjektet tar sikte på byggestart i 2020, med
ferdigstillelse i 2021.

6.5.4. Utbyggingsprosjekter nye anlegg

Byvekstavtale, egenandel
Det forventes at kommunen får på plass en byvekstavtale med staten i kommende økonomiplanperiode.
Avtalen er helt avgjørende for å skaffe finansiering av infrastruktur og dermed håndtering av etterslep
samt 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 2020, må det settes av ca. 20 millioner kroner årlig fra samme år.
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Parker, nærmiljøtiltak, friluftstiltak
Økonomiplanen legger opp til årlig løpende investeringsavsetning til formålene på 15 og 10 millioner
kroner. Posten skal blant annet dekke investeringer til friluftstilrettelegging, herunder toaletter,
utfartsparkering, lyssetting, parker og lekeplasser. Beløpet er begrenset, og det er viktig å sikre gode og
«riktige» prioriteringer i samsvar med kommunens overordnede, strategiske mål.
Det vil legges fram en orienteringssak til formannskapet om disponering av midlene.
Prostneset park, havneterminal
Formannskapet innstilte i møte 22. mai 2018 at prosjektrammen settes til 51 millioner kroner.
Restbevilgningen på 20,6 millioner kroner 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.

6.5.5. Oppgradering bygg

Bygg kultur og idrett
Kultur og Idrett skal sammen med Byggforvaltning og Seksjon for utbygging avklare disponering av
midlene som er avsatt for 2020-2023. Prosjektet har en løpende bevilgning med 3,6 millioner kroner
årlig.
Innenfor denne rammen må det gjøres en nærmere prioritering av tiltak. Det vil legges fram en
orienteringssak til formannskapet om disponering av midlene.
Ivaretakelse brannkrav
Prosjekt ivaretakelse brannkrav foreslås økt med kr. 3,1 millioner kroner utover allerede løpende
bevilgning på 3,09 millioner kroner. Det er nå kommet inn rapporter på større tiltak ved en del skoler
som innbefatter ombygging og utskifting av branndører til en annen brannklassifisering og
branncellebgrensende konstruksjoner må oppgraderes. Disse tiltak er av en slik art at gjeldende
bevilgning knapt vil dekke dette, og uten økt bevilgning vil det gå utover utarbeidelse av nye
tilstandsanalyser med brannkonsept og utskifting av branntavler og varslingsanlegg.
Ombygging Gyllenborg skole
Restbevilgning fra 2019 på 8,2 millioner kroner foreslås lagt inn for fullførelse av ombyggingen.
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Renovering Rådstua
Prosjektet foreslås gjennomført i 2019 og 2020 innenfor en 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.

Utbedringstiltak bygg
Videreføring av løpende bevilgning. Prosjekt "2050 Skolebygg, mindre tilpasninger" utgår og tas inn her
med en bevilgning 25 millioner kroner i perioden. Nærmere prioriteringer vil måtte gjøres med basis i
tilstandsvurderinger, og det vil legges frem en orienteringssak om disponering av midlene.

Utbedringstiltak bygg-Miljørettet helsevern/Mattilsyn
Det er et klart mål å lukke avvik og tilfredsstille krav til innemiljø og sikkerhet i kommunale bygg, og
at alle kjente avvik fra forskrifter skal utbedres umiddelbart.
Det vurderes som nødvendig at det gis en bevilgning til utbedring av bygg med bakgrunn i krav satt av
miljørettet helsevern og Mattilsynet. Pålegg om utbedringer for fortsatt drift er utfordrende å ivareta
innenfor de generelle bevilgninger til drift og vedlikehold, da tilgjengelige midler i stor grad går til akutte
tiltak ved kommunale bygg, og ikke til planlagt vedlikehold som ville heve standard på våre bygg. Så
lenge vi ikke klarer å snu denne brøken til at storparten av våre midler går til planlagt vedlikehold, vil
pålegg komme på toppen av de daglige akutte tiltak.
Det foreslås en årlig bevilgning på 3 millioner kroner til nevnte tiltak.

Verdensteatret
Etter bortfall av løsning med sambruk av det gamle bokhandlerbygget i sør, orienterer prosjektet seg nå
mot naboeiendommen i nord. Det pågår et samarbeid med gårdeier og Perspektivet museum. Det er
ønskelig å vurdere et mulig utbyggingssamarbeid og arbeidet fortsetter i 2019. For å sikre
bygningsmassen på Verdensteatret arbeides det parallelt med å se på utbedringsbehov for eksisterende
bygningsmasse basert på allerede utført tilstandsanalyse.
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Det er foreløpig uklart om prosjektet vil ferdigstilles innenfor vedtatt budsjett. Kjøp av 1 etg. i Storgata
93 er ikke realisert og budsjettmidler kan være tilgjengelig, men valg av plassering av heis og kostnader
til renovering og oppgradering av Verdensteateret gjør nytt kostnadsoverslag vanskelig å beregne på
nåværende tidspunkt.
Vedtatt ramme på 9,2 millioner står fast inntil videre.

6.5.6. Oppgradering anlegg

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

Renovering skolegårder
Oppgradering av uterom ved Borgtun skole starter sommer 2019 og skal ferdigstilles i 2020. Det
iverksettes planlegging av oppgradering på Grønnåsen og Sandnessund skoler i tråd med vedtatt
Handlingsplan for uterom ved skoler i Tromsø kommune 2018-2021.
Det foreslås en løpende bevilgning i perioden til prosjektet med årlig beløp 6 millioner kroner. For 2020
foreslås i tillegg restbevilgning fra 2019 på 7,3 millioner kroner overført.
Skolene har varierende grad av utfordringer og dermed også ulikt behov for midler. Handlingsplanen
avsetter eksakte årlige beløp. Dette viser seg ikke å være hensiktsmessig, da behovene er ulik, og
fordeling må derfor gjøres etter at behovskartlegging og forprosjekt foreligger for hvert anlegg.

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
Prosjektets formål er å bedre trafikksikkerheten rundt de kommunale skolene, og er øremerket tiltak til
dette. Prosjektet har en løpende bevilgning på 5 millioner kroner årlig. I tillegg foreslås restbevilgning fra
2019 på 2,2 millioner kroner overført til 2020.
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Utbyggingsavtaler, bidrag infrastruktur
Dette er en løpende bevilgning for bruk ved private utbygginger der kommunen ut fra prosjektets
samfunnsnytte ser seg tjent med å bidra til infrastruktur som vanskelig kan pålegges utbyggeren å
etablere/finansiere. Bevilgninger til større tiltak som for eksempel kommunale bidrag til finansiering av
ny internveg Langnes må finansieres særskilt.

Utvikling av kommunale eiendommer
Løpende bevilgning for utvikling av kommunale grunneiendommer til byggeformål gjennom
utarbeidelse av nye detaljreguleringsplaner og i noen tilfeller opparbeiding av infrastruktur for å gjøre
tomter byggeklare og salgbare.
Et heleid større kommunalt område som Vestre Mortensnes er under utvikling til boligformål gjennom
utvikling av ny detaljreguleringsplan.
Kommunen eier ca. 1/3 av Einerhagen som utvikles til boligformål i samarbeid med Arnestedet AS.
Kommunen eier ca. 15% av arealene, som utgjør ca. 13.600 m2 BRA innenfor Skjelnan der
detaljreguleringsplanen ble godkjent i mars 2018. Med mindre bymiljøavtale og vedtak i kommunalt
utbyggingsprogram vanskeliggjør utbygging, vil kommunen i utbyggingsavtale forplikte seg til
forholdsmessig finansiering av felles infrastruktur med Skjelnan Utbygging AS, i tillegg til opparbeiding
av egen infrastruktur. Dette vil medføre et økt bevilgningsbehov for 2020 på opp mot 25 mill.kr. Eier av
steinbruddsområdet i Kroken tar nå sikte på å gå i gang med utbygging, i første omgang ved å sikre
steinbruddet som vil kunne ta 2-3 år. Kommunen eier to tomteområder sør og nord for steinbruddet
som samlet gir et utbyggingspotensial på om lag 18.000 m2 BRA.
Detaljreguleringsplan for Ringvegen Næringspark der kommunen eier ca. 1/3 del av arealene er under
utarbeiding i samarbeid med de private grunneierne.
Når de større kommunale eiendommene blir utbyggingsklare vil de tomtene som kommunen selv ikke
har behov for i et kort- og langsiktig perspektiv bli lagt ut i markedet for salg, spesielt der inntektene vil
overstige kostnadene ved utvikling av eiendommene.
Det er utarbeidet og er under utarbeiding planforslag for flere mindre kommunale eiendommer. Dette
er som er en forutsetning for at prioriterte kommunale byggeprosjekt til grupper som kommunen har et
boligansvar for kan gjennomføres.
Framover vil flere kommunale eiendommer enn nevnt overfor undergis nye arealbruksanalyser og
undergis ny regulering. Ubrukt restbevilgning fra 2019 på 18,6 millioner kroner foreslås overført til
2020. Foreløpig kan bevilgning fra 2021 videreføres.
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Veger og fortau
Til formålet veger og fortau foreslås en løpende bevilgning på 40 millioner årlig. For 2020 foreslås
restbevilgning fra 2019 på 12,3 millioner kroner overført. Denne posten skal omfatte både nyanlegg og
oppgradering av bl.a. kommunale veger, fortau og bruer.
Hensikten med et samlet beløp er å sikre større fleksibilitet i investeringer, sikre enklere inndekning av
prosjekter og tilrettelegge for mer effektiv og rasjonell samhandling med eksterne offentlige og private
aktører.
I økonomiplan 2020-2023 består prosjektet blant annet av:
•
•
•
•
•

Fortau Mortensnes
Tunell Vestregata
Kommunale bruer
Ny-asfalteringer
Fortau Solstrandvegen

Det vil legges fram en orienteringssak til formannskapet om disponering av midlene.

6.5.7. Gebyr- og selvfinansierte investeringer

Tromsøpakke III

Prosjektet skal finansieres gjennom drivstoffavgiften, som foreløpig er forlenget frem til 31. juli 2022
(Prop 114 S (2018-2019).
Nylig revidert kostnadsoverslag for prosjektet viser en ramme på 262,6 millioner. Reguleringsplan for
prosjektet er ute på høring. Oppstart vil bli mot slutten av økonomiplanperioden.
Endelig budsjett og finansieringsplan, samt endelig beslutning om gjennomføring må gjøres med
anbudene som bakgrunn.

6.6.

Avgiftsfinansierte investeringer pr. kategori/prosjekt

6.6.1. Gebyr- og selvfinansierte investeringer

Investering Avløp
Det vises til omtale under prosjekt "Investeringer vann".
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Investering Vann
Her omtales investeringsbudsjettet for vann og avløp samlet.
Investeringsbudsjettet gjenspeiler tiltak i overordnede politisk vedtatte plandokumenter som
«Hovedplan for vann og avløp 2015-2030» vedtatt i kommunestyret den 26.08.15. Byveksten er en
gjennomgående utfordring som vil kreve et relativt høyt investeringsnivå i tiden fremover.
•
•
•
•
•
•
•
•

Et av de store prosjektene i arbeidet med hovedstrukturen i vannforsyninga i Tromsø er nå
gjennomført ved etablering av høydebasseng med UV-desinfeksjonsanlegg nord på Tromsøya.
Prosjektet inkluderer også vannfordelingshus og ledningsanlegg og (G1 og G2).
Prosjektet med forlengelse av høytrykksforbindelsen midt/sør på Tromsøya til fastlandet
(Holtvg-Solstrand) er også svært viktig for å styrke forsyningssikkerheten.
Fornyelse og separering av VAO (vann, avløp, overvann) på Mortensnes/Sjømannsbyen er et
omfattende prosjekt som vil vare ut over HØP-perioden 2020-2023
Vedtatt hovedplan for vann og avløp i Tromsø legger til grunn en årlig fornyelse av
ledningsnettet 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.
Nødvendig mottaksanlegg for ulike slamfraksjoner samt tilhørende containerlager skal etableres
på Langnes i HØP perioden.
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 Ersfjordbotn, Oldervik,
Buktelia og på Fagernes.

Kjøp av feiebiler - prosjekt 6194
Feiertjenesten er en selvfinansierende tjeneste (gebyrfinansiert), hvor en driftsikker bilpark er vesentlig
for å kunne tilby en forutsigbar tjeneste til Tromsø kommunes innbyggere. Tjenesten tilbys også
innbyggerne i Storfjord kommune og Karlsøy kommune, noe som medfører store avstander mellom
oppdragene, og større slitasje på bilparken. Det er behov for utskifting av de eldste feierbilene 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 2020.
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7. Hovedtallene i budsjettforslaget

Dette kapittelet tar for seg de overordnete økonomiske rammebetingelser og forutsetninger, med
anslag på kommunens frie inntekter, lønns- og prisvekst, pensjonssatser og sats for arbeidsgiveravgift i
planperioden.

7.1.

Sentrale inntekter
Budsjett

Beløp i 1000

Regnskap
2018

Økonomiplan

2019

2020

2021

2022

2023

Skatt på inntekt og
-2 297 295 -2 284 000 -2 489 116 -2 568 718 -2 652 117 -2 735 840
formue
Rammetilskudd
-1 695 220 -1 772 000 -1 776 974 -1 827 767 -1 878 199 -1 928 215
Skatt på eiendom
-44 587
-197 100
-223 700
-230 700
-252 200
-254 200
Andre generelle
-155 080
-131 387
-107 427
-92 580
-80 585
-70 585
statstilskudd
Aksjeutbytte fra selskaper
0
0
0
0
0
0

Sum sentrale inntekter -4 192 182 -4 384 487 -4 597 217 -4 719 765 -4 863 101 -4 988 840

7.1.1. Skatt på inntekt og formue
Skatt på inntekt og formue og statlig rammetilskudd utgjør til sammen frie inntekter, og kommenteres
samlet.
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 2020 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. Dette
er i tråd med tidligere år.
Den kommunale skattøren ble redusert med 0,25 prosentenheter fra 11,80 prosent i 2018 til 11,55
prosent i 2019. Ved beregning av skatteinngang i 2020 forutsettes det at den kommunale skattøren
holdes uendret på 11,55 prosent.
Administrasjonssjefens anslag på frie inntekter i handlings- og økonomiplanperioden 2020-2023 er, som
i tidligere år, basert på prognosemodeller fra Kommunenes Sentralforbund (KS). Disse bygger på
Stortingets vedtak i forbindelse med behandlingen av Kommuneproposisjonen for 2020.
I Kommuneproposisjonen for 2020 varsler regjeringen en realvekst i kommunenes samlede inntekter på
mellom 0,2 og 1,5 milliarder kroner fra 2019 til 2020. Det legges opp til at de frie inntektene øker med
mellom 1 og 2 mrd. kroner, som tilsvarer en vekst på 0,3-0,5 %. Regjeringen skriver at det store
intervallet i veksten i de frie inntektene må ses i lys av usikkerhet knyttet til handlingsrommet i
budsjettpolitikken framover.
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Tromsø kommune har i likhet med de fleste andre kommuner hatt en god vekst i frie inntekter de siste
årene, grunnet sterk skattinngang nasjonalt og lokalt. Det er grunn til å tro at inntektsveksten de
kommende fire årene vil bli lavere enn den har vært, basert på styringssignaler fra regjeringen og lavere
kommunalt skatteøre.
Administrasjonssjefen anslår kommunens frie inntekter i 2020 til 4,26 milliarder kroner. Dette utgjør en
vekst på 205 millioner kroner fra opprinnelig budsjett for 2019, og 175 millioner kroner fra revidert
budsjett 2019 (4,3 %). Utover i planperioden legges det opp til en årlig nominell vekst i frie inntekter på
ca 130-140 millioner kroner, eller rundt 3 %. Til sammenligning var årlig gjennomsnittlig vekst i frie
inntekter på 5 % i perioden 2015-2018.
Kommunens realvekst i frie inntekter bindes i økende grad opp i statlige satsinger og normkrav. Dette
gjelder blant annet innføring av lærernorm og barnehagenorm. Når det tas hensyn til lønns- og
prisvekst, økte demografikostnader, økte rente- og avdragsutgifter pga. økning i lånegjeld samt
forventet økning i pensjonskostnader, så er veksten i frie inntekter marginal. Det betyr at nye tiltak i
økonomplanen i all hovedsak må skje ved omdisponeringer innenfor budsjettrammene.
Regjeringen har klare forventninger til at det også i kommunesektoren arbeides kontinuerlig med å
forenkle, fornye og forbedre tjenestene, og har uttalt at dersom kommunesektoren setter et
effektiviseringskrav til egen virksomhet på 0,5 prosent, tilsvarer det 1,2 milliarder kroner i 2020. For
Tromsø kommune utgjør 0,5 % av kommunens nettobudsjett om lag 20 millioner kroner.

7.1.2. Rammetilskudd
Jf. omtale under avsnittet om skatt på inntekt og formue.

7.1.3. Skatt på eiendom
Det utskrives eiendomsskatt 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 kostnadsøkning 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 2020 følger av administrasjonssjefens forslag til budsjettvedtak.
Nytt vindkraftanlegg på Kvaløya vil gi kommunen økte inntekter, 5 millioner kroner i 2020 og 10
millioner kroner fra 2021.
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7.1.4. 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.
Det generelle integreringstilskuddet føres på sentral post i kommunebudsjettet, og budsjettmidler
fordeles ut til aktuelle seksjoner. Tilskudd til enslige mindreårige budsjetteres på Flyktningtjenesten.
I takt med asyl- og flyktningstrømmen forventes det at det i 2020-2023 bosettes om lag 90 flyktninger
årlig, dvs. på nivå med 2019. I 2018 ble det bosatt 96 flyktninger, som var som forventet. Antall bosatte
er nå betydelig færre enn det var i perioden 2015-2017, da det ble bosatt hhv. 197, 268 og 257. Det
høye antall bosatte disse årene ga betydelig økt integreringstilskudd.
Den endelige bosetting vil erfaringsmessig avhenge av nasjonale og internasjonale politiske
beslutninger, og er vanskelig å forutsi. Det er derfor relativt stor usikkerhet knyttet til denne delen av
budsjettet.
Nedgangen i antall bosatte i forhold til nivået i 2015-2017 gir merkbart lavere kommunale inntekter i
form av det statlige integreringstilskuddet og det særskilte tilskuddet til enslige mindreårige.
I 2018 fikk kommunen 146,4 millioner kroner i integreringstilskudd. I 2019 er det budsjettert med 122
millioner kroner i integreringstilskudd.
Tabellen under angir forventet integreringstilskudd i 2020-2023.
2020 2021 2022 2023
Integreringstilskudd i millioner kroner 99 84 73 63
Budsjettutfordringen som følge av lavere inntekter til kommunen må løses ved at tjenestetilbudet
tilpasses et lavere aktivitetsnivå.
Rentekompensasjonstilskudd
Disse tilskuddene omfatter rentekompensasjonstilskudd for lån opptatt til skoleformål, sykehjem,
private omsorgsboliger og kirker, og utgjør 8,3 millioner kroner i 2020. Det forventes en liten nedgang i
tilskuddet i planperioden.
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7.2.

Lønns- og prisvekst, pensjon og arbeidsgiveravgift

7.2.1. Forventet lønns- og prisvekst 2020
Lønns- og prisvekst for kommunale varer og tjenester ( kommunal deflator) er i handlings- og
økonomiplanen framskrevet med 3,1 % fra 2019 til 2020. Anslag for kommunal deflator er gjort på
bakgrunn av føringer i kommuneproposisjonen for 2020 og anslag fra SSB og Norges Bank. Kommunen
kompenseres for økte kostnader knyttet til lønns- og prisvekst ved at rammetilskuddet justeres med
deflator.
Vekting av lønnsvekst og prisveksten på kommunale varer og tjenester kan ses i tabellen under. I
kommunal deflator vektes lønnsvekst med 2/3, mens prisvekst teller 1/3.
2019
3,25 %
2,0 %
2,8 %

Lønnsvekst
Varer og tjenester
Kommunal deflator

2020
3,6 %
2,1 %
3,1 %

Budsjettrammene justeres i henhold til prosentsatser i tabellen over. Deflatoren benyttes også i
hovedsak for den generelle prisjusteringen av kommunale avgifter og gebyrer.
7.2.2. 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 2020 (arbeidsgivers andel):

Pensjonsordning
TKP (Tromsø kommunale pensjonskasse)
KLP
SPK

Arbeidsgivers andel
16,67 % av brutto lønnsutgift
17,88 % av brutto lønnsutgift
10,4 % av brutto lønnsutgift

7.2.3. Arbeidsgiveravgift
Sats for arbeidsgiveravgift videreføres, og er 7,9 % i 2020.
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7.3.

Finansinntekter og -utgifter

7.3.1. Lånegjeld - sammensetning og utvikling

Administrasjonssjefen har budsjettert med et låneopptak på 1 077,1 millioner kroner i 2020. Den
skattefinansierte andelen er på 674,1 millioner kroner korrigert for lån til Vann og avløp samt startlån i
Husbanken.
I 2023 vil den skattefinansierte delen av lånegjelden være på ca. 6 milliarder kroner.
2020
Lån - Ordinære skattefinansierte investeringer
Lån – Vann og avløp
Startlån
Sum nye låneopptak

2021

2022

2023

674,1

229,6

206,5

214,4

153,0
250,0
1 077,1

175,0
250,0
654,6

194,0
250,0
650,5

162,0
250,0
626,4

Tabellen viser nye låneopptak i perioden 2020-2023 (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 målsetting å
stabilisere og redusere årlige kapitalutgifter.
Utviklingen i kommunens lånegjeld vil i perioden 2019-2023 se slik ut (tall i mrd. kr.):
2019*

2020

2021

2022

2023

1 116,9

1 077,1

654,5

650,5

626,4

-Avdrag inkludert startlån

408,0

425,0

452,0

466,0

485,0

=Endring i lånegjeld

708,9

652,1

202,5

184,5

141,4

Lånegjeld pr. 31.12

9 105,0

9 757,1

9 959,6

10 144,1

10 285,5

Opptak av nye lån

* Låneopptak jamfør økonomirapport 1-2019.
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7.3.2. Renteanslag

Norges bank hevet styringsrenten sommeren 2019 (21.06.19) fra 1 % til 1,25 %. Rentenivået har de siste
årene vært rekordlavt. God vekst i økonomien, samt målet om å holde inflasjon på 2 % gjør at
sentralbanken legger til grunn høyere rente i planperioden. Pengepolitisk rapport 2/19 tilsier at
styringsrenten vil fortsette å stige i 2020, og være på 1,67 % ved utgangen av 2022.
Pengemarkedsrenten (tremåneders nibor) var ved inngangen til 2019 på 1,25 % og har økt i takt med
styringsrenten til litt over 1,6 % ved utgangen av juli 2019. Prognosene til Norges bank tilsier at
pengemarkedspåslaget vil ligge mellom 0,3 og 0,5 prosentpoeng for perioden 2020-2022. Basert på
Norges bank og SSB sine prognoser har administrasjonssjefen budsjettert med rentesatsen 2,0 % i 2020,
2,2 % i 2021, 2,5 % i 2022 og 2023.
Administrasjonssjefen vil påpeke at det er knyttet stor usikkerhet til rentesatsen i planperioden.
Kommunen har sikret deler av gjeldsporteføljen ved å inngå fastrente- og rentebytteavtaler. Hensikten
er å reduseres risikoen for økte rentekostnader i planperioden, og med det sikre forutsigbarhet.
Administrasjonssjefen vil ved nye låneopptak/refinansiering vurdere flytende eller fastrente basert på
markedssituasjonen og finansreglementet.

Figur 17: Styringsrente med usikkerhetsvifte
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Kapitalmarkedet påvirkes av makroøkonomiske og politiske forhold. Handelskrigen mellom USA og Kina
har økt den siste tiden som fører til økt proteksjonisme og politisk usikkerhet. Det er også stor
usikkerhet knyttet til Brexit.
Disse usikkerhetsmomentene vil kunne påvirke den norske økonomien, og dermed også lokale
renteprognoser.
Norsk økonomi har de to-tre siste årene tatt seg opp etter flere år med nedgang. God vekst i norsk
økonomi bidrar til økt sysselsetting og verdiskapning.
For å unngå en overopphetet økonomi har Norges Bank økt styringsrenten flere ganger det siste året.
Basert på Pengepolitisk rapport 2-19 forventes det ytterligere økninger i 2019. Rentebanen til Norges
bank indikerer at renten skal opp til 1,67 % ved utgang av 2022 (se figur 1.1). Dette har
administrasjonssjefen tatt høyde for og innarbeidet i budsjettet.

7.3.3. Avdrag
Kommunelovens økonomiregler 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.

2020
Budsjetterte avdrag

2021

347

2022

370

2023

381

397

Tabellen viser beregning av avdrag ekskl. startlån i perioden 2020-2023 (i millioner kroner)
Administrasjonssjefen ser seg nødt til å utgiftsføre avdrag i 2020-2023 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.

7.3.4. Rentekompensasjon for investeringer
Tromsø kommune mottar rentekompensasjon fra staten gjennom ulike ordninger. Følgende ordninger,
med ett samlet beregningsgrunnlag pr 31.12.18 på 272 millioner kroner, gjelder:
•
•

Investeringer innenfor eldreomsorg og sykehjem
Investeringer innenfor skole og svømming

Tabellen nedenfor antatt utvikling i rentestøtte.
2020

2021

2022

2023

Refusjon eldreomsorg og sykehjem

-6,4

-6,4

-6,3

-6,3

Refusjon skole og svømming

-1,9

-1,7

-1,4

-1,4

SUM

-8,3

-8,1

-7,7

-7,7
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7.3.5. Renteinntekter
Det forventes årlige renteinntekter på 10,5 millioner kroner i 2020 og 9,2 millioner kroner i resten av
perioden. Økt rentenivå vil gi høyere avkastning på ledig kapital og bankinnskudd, samtidig vil lavere
investeringsaktivitet gi et lavere grunnlag for avkastning. For de tre siste årene tilsier Norges bank
prognose at rentenivået skal stabiliserer seg og det er derfor ikke lagt inn økte renteinntekter.
Igangsetting og fremdriften på investeringer vil i stor grad påvirke likviditeten og med det påvirke
kommunenes renteinntekter.
Byggelånsrenter føres som en del av anskaffelseskosten for investeringen. Det budsjetteres med
byggelånsrenter på 20 millioner kroner i 2020 og 15 millioner kroner per år for resten av planperioden.

7.3.6. 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.
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Kommunens tjenesteområder

Under hver avdeling/seksjon er det en tabell som viser forslag til driftsbudsjettet for 2020-2023.
Budsjettet for 2020 tar utgangspunkt i budsjettet for 2019, inkludert de budsjettreguleringer som er
gjort i løpet av året som har effekt for påfølgende år. Rammene justeres for forventet lønns- og prisvekst
fra 2019 til 2020 og videre utover i planperioden. Når en legger til tiltak fra forrige handlings- og
økonomiplan (HØP 2019-2022) som har opp- eller nedtrappingseffekt fra 2019, kommer vi frem til
konsekvensjustert ramme. Deretter vises nye tiltak og innsparingstiltak som foreslås i denne HØP. En
kommer da frem til forslag til ny ramme for 2020-2023.
Siden flere av prosjektene og tiltakene som ligger i forbedringsprogrammet i hovedsak gir indirekte
budsjettmessige gevinster eller kvalitative gevinster, fremkommer forventet gevinst som følge av
pågående arbeid i flere tilfeller som et generelt effektiviseringskutt i tabellene under de enkelte
avdelingene. Dette synliggjør forventninger til økonomiske innsparinger. I tillegg fremkommer andre
forslag til innsparingstiltak under denne overskriften i tabellen.
Nye tiltak og innsparingstiltak er nærmere omtalt under tabellene med budsjettendringer. Tiltak fra
forrige HØP er ikke omtalt med tekst med mindre det er foreslått beløpsmessige endringer, og det vises
her til HØP 2019-2022.
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8. Folkevalgte/politisk styring
Informasjon om tjenesteområdet
Folkevalgte omfatter kommunestyrets virksomhet og andre politiske råd og utvalg under
kommunestyret. Herunder drift av formannskap, komiteer og andre råd/utvalg. Utgifter knyttet til
ordfører og politisk ledelse hører også til her.
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
kommunen.
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 midlertidige utvalg
til utførelse av forberedende behandling av saker og/eller særskilte verv i tilknytning til formannskapets
mandat. Eksempler på slike utvalg er jernbaneutvalget, flyplassutvalget, styringsgruppe for evaluering av
formannskapsmodellen og ad hoc-utvalg for utflytting av statlige arbeidsplasser.
Tromsø kommune har kommunestyrekomiteer med innstillingsrett til kommunestyret. Komiteene har
ikke vedtaksmyndighet, men kan gi uttalelser i saker som behandles av formannskapet. Disse komiteene
ivaretar hver sine fagområder: Byutvikling, miljø- og transportkomiteen, helse- og velferdskomiteen,
utdannings- og oppvekstkomiteen, kultur-, idrett- og friluftskomiteen og næringskomiteen.
I tillegg til dette har Tromsø kommune andre politiske råd og utvalg. Disse er klageutvalget,
administrasjonsutvalget, Tromsø eldreråd, kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne,
integreringsrådet, Tromsø studentråd, likestillingsutvalget og valgstyret.
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Driftsbudsjett
Fordeling på virksomhetsområde

Beløp i 1000

Politisk styring

Sum

Regnskap Budsjett
2018
2019
23 396
23 396

23 644
23 644

2020

Økonomiplan
2021
2022

23 245
23 245

23 339
23 339

2023

23 585
23 585

23 619
23 619

Økonomiplan
2020 2021 2022
23 941 23 941 23 941

2023
23 941

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Revidert budsjett
Tiltak fra forrige HØP
Andre tiltak
Flytting av midler til valgavvikling fra Politisk styring til Stab for politisk og adm.
ledelse
Justering valgår
Økt bevilgning eldrerådet – Eldrekonferanse 2019
Sum Tiltak fra forrige HØP
Tekniske justeringer
Justering pensjonssats 2020
Andre tiltak
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Finansiering av nytt digitalt arkiv
Omstilling og forbedring
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2020-2023

14

0

0

0

2 800

0

0

0

-2 800
-150
-136

0
-150
-150

0
-150
-150

0
-150
-150

-73
238
165
29

-73
475
402
252

-73
711
638
488

-73
948
875
725

23 970 24 193 24 430

24 667

-22
-703
-725

-22
-832
-854

-22
-823
-845

-22
-1 026
-1 048

0
-725

0
-854

0
-845

0
-1 048

23 245 23 339 23 585

23 619

Innsparingstiltak
Omstilling og forbedring
For å kunne nå de økonomiske målene vedtatt av kommunestyret er det behov for kontinuerlig
omstilling i hele kommuneorganisasjonen. Det er lagt inn betydelige krav på forbedringsarbeid i
avdelingene og i administrasjonen, og også innenfor Politisk styring forventes det at det er fokus på
effektivisering og hensiktsmessig bruk av midlene.
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9. Administrasjonssjefens støttefunksjon
Driftsbudsjett

Fordeling på virksomhetsområde

Beløp i 1000

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

Sum

Regnskap Budsjett
2018
2019

2020

Økonomiplan
2021
2022

2023

9 189
8 103
7 806
7 785
7 815
7 767
41 110
44 486
37 566
40 347
37 946
40 705
56 422
72 064
77 927
78 085
78 555
78 555
124 805 116 594 129 011 130 220 130 757 130 139
-4 220 409 -4 093 758 -3 917 259 -3 917 185 -3 943 691 -3 935 847
-3 988 882 -3 852 511 -3 664 950 -3 660 748 -3 688 619 -3 678 681
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Informasjon om tjenesteområdet
Fellestjenestene og administrasjonssjefens støttefunksjoner består av:
•
•
•
•
•

Administrasjonssjef (inkl bedriftshelsetjenesten og internkontrolltjenesten)
Stab for politisk og administrativ ledelse
Stab for personal og organisasjon
Stab for økonomi og utvikling
Sentrale økonomi- og finansposter

Tjenesteområdet ivaretar oppgaver knyttet til strategisk samfunnsutvikling, rådgivning, plan- og
utredningsarbeid og annen støtte ut i kommuneorganisasjonen. Stabene utfører oppgaver ovenfor hele
kommuneorganisasjonen knyttet til blant annet lønn, regnskap, budsjett, arkiv, innfordringer, IT,
opplæring, personal, omstilling, rekruttering, HMS, forbedringsarbeid, lærlingeordningen,
kommunikasjon, innbyggertjenester og drift av den politiske virksomheten. Funksjoner som
kommuneadvokaten, kemneren, bedriftshelsetjeneste og internkontroll er også en del av
stabsorganisasjonen. Kostnader knyttet til frikjøp av tillitsvalgte og hovedverneombud og
felleskostnader knyttet til blant annet abonnement, lisenser og forsikringer dekkes også gjennom
stabsbudsjettene.
Det ble i 2018 foretatt organisatoriske justeringer i stabene, med virkning fra 2019.
Under sentrale økonomi- og finansposter ligger midler til årlig lønnsoppgjør (lønnsreserve) som fordeles
ut på rammene i løpet av året når lønnsoppgjøret er klart, tekniske justeringer av bl.a. pensjon mv.

Utfordringer

Iverksetting av politiske vedtak og virksomhetsstyring
Stabene skal bidra til effektiv og rasjonell drift av kommunens tjenester, og støtte opp under
gjennomføringen av politiske vedtak. Det er viktig å sikre gode rutiner for saksbehandling og
samhandling mellom både politikk og administrasjon og på tvers i organisasjonen. Administrasjonen skal
på den ene siden ivareta hensyn til faglighet, objektivitet og kontinuitet over tid, som er nødvendig for å
sikre gode beslutninger og innbyggernes tillit til forvaltningen. De skal på den andre siden til enhver tid
bistå det sittende kommunestyret i å utvikle og gjennomføre kommunestyrets politikk.
Stabene har et særlig ansvar for å koordinere virksomheten internt innenfor sine fagområder og utøve
service ovenfor den øvrige kommuneorganisasjonen. De skal legge til rette for effektiv ressursbruk
og bidra til god styring og ledelse, herunder ivareta kvalitet i samhandlingen med politisk ledelse.
Saksbehandlingen skal være i tråd med forvaltningslovens regler.
Delegering av myndighet
Kommunestyret har gjennom delegasjonsreglementet videredelegert myndighet ut i organisasjonen
knyttet til de ulike funksjonene som skal ivaretas i den daglige tjenesteproduksjonen.
Administrasjonssjefen har også spesifisert disse oppgavene/funksjonene i mandatene til avdelingene og
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i stillingsbeskrivelsene til de ulike lederne i organisasjonen. Delegasjonsreglementet og mandatene er
igjen konkretisert i mer målbare oppgaver i årets oppdragsbrev.
Oppdragsbrev
I kommunens plan- og styringssystem står administrasjonssjefens oppdragsbrev som en sentral
forutsetning for å følge opp vedtatt handlings- og økonomiplan, samt andre vedtak gjort av
kommunestyret. Oppdragsbrevene sammenstiller kommunestyrets ulike vedtak og setter klare
forventninger til ledelse, samt at de gir tydelige mål for virksomheten og forventninger om resultat.
Rapportering for håndtering av oppdraget skjer gjennom de to økonomirapporteringene og
regnskapsavleggelsen og gjennom den løpende lederdialogen.
Budsjettarbeid
Budsjettet skal gjenspeile de langsiktige og politisk prioriterte områdene. Det er viktig å ha gode
fordelingsmodeller basert på objektive kriterier når en skal utarbeide kommunens budsjett. Det er et
mål at fordelingsmodellen er mest mulig transparent, oversiktlig og bygger på kjente kriterier og at den
danner et godt grunnlag for det politiske arbeidet. Økning eller nedgang i antall brukere, endrede
forutsetninger i regelverk, befolkningsendringer, etterspørsel osv. vil kunne ha betydning for hvordan
budsjettrammer skal fordeles. Videre vil det i tider med innstramminger, blant annet på nasjonalt nivå,
måtte skje endringer i budsjettrammene. Budsjettarbeidet skal gjennomføres med god medvirkning fra
kommuneorganisasjonen. Kommunens økonomiske situasjon viser at det er viktig å styrke arbeidet
innenfor økonomiområdet.
Økonomirapportering
Det rapporteres på økonomi hver måned til administrasjonssjefen. Videre rapporteres det i to hovedrapporteringer til komiteer, formannskap og kommunestyret. I disse rapportene tas også større
justering av budsjettet basert på innrapporterte data og forventet utvikling av driften samt endringer i
investeringsbudsjettet. Økonomirapporteringen gir underveis i året et bilde av hvordan vi benytter de
midlene som er tildelt opp mot oppgavene man er satt til å løse, og er en viktig del av kommunens
virksomhetsstyring. I tillegg kommer selve avleggelsen av regnskapet og utarbeidelsen av årsrapport.
Ledelse og internkontroll
Ledelse i Tromsø kommune handler om å ta i bruk mulighetsrommet, styre virksomheten og
tjenesteproduksjon, samt levere resultater etter vedtatte mål og styringssignaler. Gode
ledelsesprosesser, godt samspill mellom politisk og administrativ ledelse og samarbeid på tvers av
tjenesteområder og med tillitsvalgte ligger til grunn for utvikling av kjerneoppgavene.
Internkontroll er en sentral del av en helhetlig virksomhetsstyring, og er et lederansvar. Ny
kommunelov, som trer i kraft 2020, stiller økte krav til internkontroll.

Utvikling og forbedring av kommuneorganisasjonen
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. Det må satses på rekrutteringsarbeid til
yrker som er i direkte tjenesteyting til en voksende befolkning. For å sikre at Tromsø kommune tar i bruk
mulighetsrommet, styrer virksomheten og tjenesteproduksjonen, samt leverer resultater etter mål og
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styringssignaler som gis, kreves gode ledelsesprosesser og et godt samspill mellom politisk og
administrativ ledelse, og etablering av en gjennomgående forbedringskultur.
Organisasjonsutvikling og forbedringsarbeid
Kommunen har et stort potensial med å ta ut effektene av omstillingsprosesser. Derfor er det viktig med
lederstøtte, kompetanseutvikling og at medarbeidere involveres i prosessene. Det er satt i gang
forbedringsprosesser med sikte på mer effektiv og rasjonell 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.
Kommunen har gjennomført store endringer innenfor både politisk styringssystem og administrativ
organisering. Kommunen skal legge til rette for kostnadseffektive tjenester til riktig kvalitet gjennom
innovasjon, forbedringsarbeid og effektivisering.
Tromsø kommune skal arbeide systematisk med forbedring og det er et mål at man etablerer en
forbedringskultur. Forbedringsprogrammet er kommunens viktigste satsingsområde for å oppfylle
kravene om kostnadsreduksjon og økonomisk bærekraft. Programmet skal konsolidere, prioritere og
styre pågående og planlagte utviklingsprosjekter. Videre skal det også sikre en fremtidsrettet
organisering, som imøtekommer endrede krav og forventninger i tjenesteproduksjonen. Vi må legge til
rette for en permanent organisering av dette arbeidet.
Det er et stort antall prosjekter og tiltak innenfor Forbedringsprogrammet. Mange er rettet mot
digitaliseringsprosjekter og program for utvikling av helse og omsorg, der det har vært spesiell
oppmerksomhet mot kostnadsreduserende tiltak i tillegg til digitalisering.
I utviklings- og endringsarbeidet er kommunen opptatt av kompetanseutvikling, og at medarbeidere
involveres og får eierskap til endringene. Videre at det er en forbedringskultur basert på tillit, hvor alle
avdelinger, staber og enheter er aktive i kontinuerlig forbedringsarbeid. Medvirkning fra tillitsvalgte og
vernetjenesten er avgjørende for å kunne lykkes i dette arbeidet, og er noe som følges opp i alle deler av
organisasjonen i forbindelse med omstillings, endrings- og utviklingsarbeid.
Digital transformasjon
Den digitale transformasjonen må ta utgangspunkt i hvor Tromsø kommune er i dag. Samtidig er det
avgjørende at vi samarbeider og bygger videre på fellesløsninger for kommunesektoren. Digitale
endringer bør ta utgangspunkt i hvilket behov kommunen søker å løse, alt fra effektive interne prosesser
til økt innbyggerinvolvering. Som verktøy i forbedring prosessene vil bruk av tjenestedesign være
aktuelt.
Offentlige tjenester skal oppleves som sammenhengende og helhetlige for brukerne, uavhengig av
hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem. Vi ønsker å delta og bidra inn i nasjonale
digitaliseringsprosjekter i økonomiplanperioden, da dette bidrar til læring og kompetansebygging.
Kommunen har som en del av forbedringsprogrammet utarbeidet en egen digitaliseringsstrategi med
tilhørende handlingsplan. Det er et mål at alt digitalt utviklingsarbeid skal være i henhold til denne
strategien og en del av handlingsplanen. Dette for å øke samordningen, styrke gjennomføringsevnen og
sikre reell gevinstrealisering som en følge av den digitale transformasjonen som pågår i kommunen.
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Dersom vi skal oppnå en digital transformasjon er det ikke tilstrekkelig å digitalisere dagens tjenester og
prosesser. Vi må tenke nytt og løse våre samfunnsoppdrag på nye måter. Dette utfordrer etablerte
mønstre å løse oppgavene på, men også hvordan alle i kommunen jobber, hvordan den ledes, verdier og
tankesett som eksisterer, prosesser, synet på medarbeidere og omgivelsene rundt oss.
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. Digitalt førstevalg er
målet. Tromsø kommune vil bidra til økt innbyggerinvolvering og best mulig digitale løsninger både for
informasjon til og for kommunikasjon med innbyggerne.
Styrket personvern
Som følge av at ny personopplysningslov trådte i kraft i juli 2018 ble det ansatt et personvernombud.
Virksomheten har også ansvar for å dokumentere at de følger loven. Brudd på reglene kan føre til
sanksjoner, for eksempel advarsler, irettesettelser, forbud og pålegg. Personvernombudet skal i
hovedsak informere og gi råd om kommunens forpliktelser knyttet til personopplysningsloven. Dette
innebærer rådgivning internt i kommunen, men også rådgivning til eksterne leverandører.
Personvernombudet skal også kontrollere at kommunen følger personopplysningsloven.

Våre medarbeidere
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 kunne nå
kommunens mål.
Det er et mål å ivareta, bistå og styrke Tromsø kommune som arbeidsgiver, og bidra til helhetlig
organisasjonsutvikling.
Rekruttering og kompetanseutvikling
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 helsefremmende arbeidsplasser
Sykefraværet var 9,7 % i 2018. 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.
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. I 2019 ble det igangsatt et arbeid med å
utvikle kommunens HMS-arbeid.

Side 69 av 158

Økonomiplan for 2020-2023
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.

Kommunen som samarbeidspartner
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".
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."
Folkehelse
Satsingen på 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.
Næringsutvikling og verdiskaping
Et av hovedmålene i kommuneplanens samfunnsdel er å «skape grunnlag for en offensiv
næringsutvikling og vekst i kommunen». Kommunens rolle som samfunnsutvikler er i endring. Dersom vi
skal lykkes som næringskommune, så må næringsutvikling og verdiskaping ha større fokus i hele
kommunen som organisasjon. Dette er viktig for å sikre videre vekst og bidra til nødvendige inntekter til
kommunesamfunnet. Etableringen av et nytt næringsfond på 30 millioner kroner (fra inntekter fra
havbruket) styrker kommunens rolle som næringsutvikler.
En rekke av regionens næringer har åpenbare konkurransefortrinn knyttet til byens arktiske posisjon.
Vekstnæringer som reiseliv, havbruk og nye marine næringer, maritimsektor, kulturproduksjon og
alternative energiformer med mer. Tromsø skal ha et økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig
næringsliv, som gjennom arktisk kompetanse er en premissleverandør og bidragsyter i det blågrønne
skiftet.
Over år har man omtalt Tromsøs relativt høye andel offentlig ansatte som en utfordring for videre
vekst. Kommunen har derfor gått sammen med Næringsforeningen i Tromsø regionen om prosjektet
«2000 nye private arbeidsplasser i 2022».
Bekjempelse av arbeidskriminalitet
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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.
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, og i dette
arbeidet er det en forutsetning at innbyggerne er med.
I Tromsø kommune har et utvalg arbeidet med temaet innbyggermedvirkning med særlig
oppmerksomhet rettet mot politiske prosesser. Utvalget så blant annet på hvordan dette feltet kan og
bør styrkes i tiden fremover.
Innbygger- og brukermedvirkning er allerede en viktig del av kommunens virksomhet, men
samhandlingen kan gjerne bli bedre strukturert og synliggjort. Dette arbeidet er påbegynt gjennom
blant annet å få til en erfaringsdeling på tvers av fagavdelingene. Videre er det ønskelig å ta i bruk et
digitalt verktøy som letter samhandlingen og ny hjemmeside vil øke muligheten for digital
kommunikasjon mellom innbyggerne og kommunen.

Driftsbudsjett med endringer

2020
150 878

Beløp i 1000

Revidert budsjett
Tiltak fra forrige HØP
Avskrivninger
Avtale finansiering, opprydding havnebassenget
Avtale Isbergan
Effekt av kommunestyrets vedtak i k-sak 195/18 Justering av HØP 2019 2022
Andre tiltak
Fordeling opptrapping av innkjøpskutt
Fordelt byggelånsrente
Integreringstilskudd
Justering renter og avdrag
Justering valgår
Kutt innkjøp - fordeles på avdelingene
Next 2018
Renteinntekter
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter
Utvikle styringsverktøy
Økning antall lærlinger
Sum Tiltak fra forrige HØP
Tekniske justeringer
Justering pensjonssats 2020
Andre tiltak
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
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2021
2022
150 895 150 912

2023
150 929

-7 700
1 000
-520

-11 800
1 000
-520

-15 500
1 000
-520

-15 500
1 000
-520

2 988

2 988

2 988

2 988

1
2 274
4 700
23 560
99
-2 800
-2 500
-1 000
-4 100
-2 100
-395
1 000
14 507

1
2 274
5 700
38 202
99
0
-2 500
-1 000
-4 100
-1 600
-395
1 000
29 349

1
2 274
2 200
49 802
99
-2 800
-2 500
-1 000
-4 100
-1 600
-395
1 000
30 949

1
2 274
2 200
49 802
99
0
-2 500
-1 000
-4 100
-1 600
-395
1 000
33 749

-1 485
194 988
193 503
208 010

-1 485
276 253
274 768
304 117

-1 485
360 178
358 693
389 642

-1 485
447 134
445 649
479 398

358 888

455 012

540 554

630 327

Økonomiplan for 2020-2023

2020

Beløp i 1000

Finansiering av nytt digitalt arkiv
Finansiering seksjon for anskaffelser
Forbedringsarbeid - Stab for personal og organisasjon
Forbedringsarbeid - Stab for politisk og adm. Ledelse
Forbedringsarbeid - Stab for økonomi og utvikling
Forbedringsarbeid i stabene
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Drift av digitale arkiv
Finansiering seksjon for anskaffelser
Flytte integreringstilskudd til post for andre generelle tilskudd
Fullfinansiering stilling ved Kommuneadvokaten
Integreringstilskudd
Andre tiltak
Systemansvarlig velferdsteknologi og pasientvarslingsløsning
Videreføring av forbedringsprogrammet
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2020-2023

Økonomiplan
2021
2022

2023

-450
-598
-1 607
-1 141
-2 695
-259
-6 750

-450
-726
-1 886
-1 442
-3 426
-304
-8 234

-450
-726
-1 852
-1 326
-3 354
-299
-8 007

-450
-726
-2 288
-1 650
-4 437
-371
-9 922

6 000
7 503
99 127
500
0
-578
750
5 300
118 602
111 852

6 000
9 106
84 485
500
0
-578
750
5 300
105 563
97 329

6 000
9 106
72 885
500
0
-578
750
5 300
93 963
85 956

6 000
9 106
62 885
500
10 000
-578
750
5 300
93 963
84 041

470 740

552 341

626 510

714 368

Innsparingstiltak
Forbedringsarbeid i stabene
Her omtales forbedringsarbeid i stabene sett under ett.
Det jobbes systematisk med forenkling og effektivisering de administrative støttefunksjonene gjennom å
ta i bruk muligheter som ligger i nye digitale verktøy og forenkling av arbeidsprosesser. Målet er å
redusere ressursbruken og tilpasse aktiviteten til bevilget ramme. Oppgaver som ikke er lovpålagt
vurderes fortløpende ved ledighet, samme ved ledige stillinger.
Samtidig utføres også lovpålagte oppgaver i de administrative støttefunksjonene innenfor en rekke
områder og oppgaver i den sentrale administrasjonen gjøres på vegne av hele kommuneorganisasjonen.
En reduksjon i sentrale administrative ressurser vil i verste fall tilfalle fagpersonell ute i tjenesten og
være fordyrende totalt sett.

Nye tiltak

Drift av digitale arkiv
I 2019 blir det satt i drift tre nye sentrale digitale arkiv for å effektivisere arbeidsprosessene og sikre at
kommunen oppfyller arkivloven på avdelinger, seksjoner og enheter i kommunen. Dette fører samtidig
til en økt mengde arbeidsoppgaver sentralt for å vedlikeholde og drifte av et felles arkiv. Det er behov
for å øke de sentrale driftsbudsjettene på dette området og samtidig vil innføring av et helelektronisk
arkiv føre til avvikling av lokale arkiv ute på enhetene og en besparelse i de administrative funksjonene
ute i tjenestene. Utgiftene går til å dekke lisensiering av de nye arkivene, E-arkivar, systemansvarlig arkiv
og tre arkivarstillinger.
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Systemansvarlig velferdsteknologi og pasientvarslingsløsning
Velferdsteknologi og pasientvarsling er nå implementert på flere institusjoner i Tromsø kommune og
prosjektet avsluttes nå med evaluering og rapport som anbefaler veien videre for utbredelse av
velferdsteknologi. Det er derav behov for midler til en ansvarlig som skal drifte løsningen.

Videreføring av forbedringsprogrammet
Forbedringsprogrammet har pt. finansiering ut 2019. Forbedring er noe som kommunen må arbeide
med kontinuerlig og er en grunnleggende pilar i kommunens omstillingsarbeid. Det vil derfor være
behov for å etablere en permanent løsning på iverksetting, spredning og oppfølging av
forbedringsarbeid i kommunen. Dette krever at det er tilgjengelige personellressurser for å initiere,
koordinere og følge opp relevante prosjekter og tiltak.
Det settes av 5,3 millioner kroner til finansiering fra 2020.
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10. Avdeling for oppvekst og utdanning
Driftsbudsjett

Fordeling på virksomhetsområde

Beløp i 1000

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

Sum

Regnskap Budsjett
2018
2019

2020

Økonomiplan
2021
2022

2023

19 574
23 642
21 197
21 180
21 267
21 180
631 071 668 803 645 246 661 533 673 370 678 581
754 392 770 672 715 072 713 068 715 223 710 428
246 733 254 884 249 100 248 869 249 011 249 443
1 651 769 1 718 001 1 630 614 1 644 649 1 658 871 1 659 631

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.

Hovedprioriteringer
Vår visjon for barn og unge fremgår av kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026, hvor det blant annet
heter: Tromsø kommune skal være en god kommune å vokse opp i for alle barn og unge.
Kommunestyret vedtok i mai 2019 (sak 99/19) Strategisk oppvekstplan 2019-2026, hvor det er vedtatt
satsingsområder, mål og strategier for arbeidet med visjonen. Satsingsområdene er overordnet og viser
vei for hvordan de ulike tjenestene skal drives og utvikles på følgende tre satsingsområder:
1. Tromsø kommune skal arbeide for en inkluderende barnehage og skole med god opplæring
2. Tromsø kommune skal arbeide for trygge rammer for familier og en helsefremmende oppvekst
3. Tromsø kommune skal jobbe for å gi barn trygge møteplasser og aktiviteter på fritiden i deres
oppvekstmiljø
Oppvekst og utdanningssektoren skal videre kjennetegnes av:
•
•
•
•

Tidig innsats
Medvirkning med barnunge og deres foresatte
Tverrfaglig samhandling
Inkludering for å unngå utenforskap
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Strategien er forpliktende og vil ligge til grunn i avdelingens prioriteringer i planperioden.

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 2018 ble det vedtatt ny bemanningsnorm i barnehageloven og en
skjerpet pedagogtetthet i «Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager».
Kommunale barnehager har fra august 2018 tilpasset seg ny bemanningsnorm, men på grunn av
utfordringer med å rekruttere nok barnehagelærere har flere barnehager fått innvilget dispensasjon fra
utdanningskrav og pedagognorm.
Stortinget vedtok ved behandling av statsbudsjettet 2018 en norm for lærertetthet på skolenivå.
Skolene har fått tildelt ressurser ut fra de nye normkravene og bemanningen er tilsvarende tilpasset
dette.
Tromsø kommune har omtrent seks helsesykepleiere mindre enn anbefalt i bemanningsnormen som er
beskrevet i «Utviklingsstrategien for helsestasjons- og skolehelsetjenesten» (2010).
I Nasjonale retningslinjer for barselomsorgen anbefales ett hjemmebesøk av jordmor innen første-andre
døgn etter utreise fra barselavdeling. Tromsø kommune har lavere bemanning enn
anbefalingen. Dersom hjemmebesøket skal foretas av kommunal jordmor, er det ut fra dagens
fødselstall behov for tre nye stillinger. Dette er det pr i dag ikke rom for innenfor vedtatte rammen, uten
at det foretas interne omdisponeringer.
Barnetallsutvikling og kapasitet
Barnehagebehovsplanen ble vedtatt i kommunestyrets sak 198/17. Barnetallsveksten har vist seg å bli
lavere enn det som er lagt til grunn i barnehagebehovsplanen. Befolkningsprognosen for perioden 2020
– 2023 er derfor usikker, men basert på Kompas 2017 og forventet opptak høsten 2019, ser det ikke ut
til å bli vesentlige endringer i barnetallet de neste årene.
I Kompas-prognosen fra 2017 forventes det at antall barn i skolealder holder seg stabilt på dagens nivå
fram til våren 2022. Fra skoleåret 2022/2023 forventes en elevtallsreduksjon på 95 elever. Noen skoler
har allerede krysset kapasitetsgrensen for elevtall, mens andre skoler – også naboskoler, har god
kapasitet. For å unngå fremtidige kostnadskrevende utbygginger ved enkeltskoler løses dette ved
kretsgrensereguleringer. «Lokal forskrift om opptak til barne- og ungdomsskoler i Tromsø kommune»
ble vedtatt i Kommunestyret 21. mars 2018. Kretsgrensene reguleres ut fra denne forskriften.
Fra spesialundervisning til tilpasset opplæring
Sammenlignet med ASSS-kommunene 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
kvaliteten på tilpasset opplæring, slik at færre elever må inn i et alternativt undervisningsopplegg. Det er
i tillegg gjennomført en større revisjon av samarbeidsstrukturen mellom skole og PPT. Rutinene for
spesialpedagogisk arbeid er revidert og en helhetlig plan for tilpasset opplæring og spesialundervisning i
skole og barnehage er under utarbeidelse. Målsettingen er at innsatsen og ressursbruken skal dreie
bort fra spesialundervisning og over til tilpasset opplæring.

Side 75 av 158

Økonomiplan for 2020-2023
Seksjon barn og familie - etablering og utredning av fase 2
Kommunestyret vedtok i sak 193/17 etablering av Seksjon for barn og familie. Etableringen ble vedtatt å
skje i to faser. Fase 1 i etablering av seksjonen er gjennomført. Fokus har vært å bygge en god
organisasjon som leverer kvalitet på tjenester. Det er en målsetning å få en bedre samordning og
samhandling på alle nivå i arbeidet med utsatte barn og unge. Etableringen i henhold til fase 1 innebar
opprettelse av Ressurssenter og samlokalisering av tjenester i ny enhet Tverrfaglig ressurs.
Ressurssenter har i dag ikke egne lokaler.
Utredning av Fase 2 igangsettes mars/april 2019. Det skal i dette arbeidet vurderes om det skal flyttes
over øvrige hjelpetjenester for barn og unge under 23 år fra Avd. helse og omsorg og fra Avd. for kultur
og idrett. Bl.a. gjelder dette støttekontaktordning, barnebolig, institusjonsavlastning, ansvar for private
avlastere og BPA. Overføring av nye tjenester vil medføre tilsvarende behov for omdisponering av
ressurser og personell mellom avdelingene.
Sykefravær
Sykefraværet i avdeling for oppvekst og utdanning er stabilt høyt og økende innenfor barnehage og
forebyggende helse, og var samlet sett på 9,9 % i 2018.
Det er igangsatt flere tiltak for å redusere sykefraværet som ulike prosjekter innenfor helsefremmende
tiltak, ergonomi, lederopplæring samt en tettere oppfølging av enkelte enheter som rapporterer om
særlig høyt sykefravær.
Forbedringsarbeid
Administrasjonssjefen ser behov for å fortsette forbedringsarbeidet og omstillingsarbeidet i avdelingen.
I februar 2019 startet det et utviklingsarbeid i administrasjonen i Avdeling for oppvekst og utdanning –
AOU 2020. Avdeling for oppvekst og utdanning ønsker med dette utviklingsarbeidet å bygge en kultur
for samhandling og videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet i avdelinga. Målet med utviklingsarbeidet
er å bidra til en mer effektiv, rasjonell og bærekraftig drift av avdelingens tjenester. Arbeidet forventes å
være ferdig ved årsskiftet.
Seksjon barnehage har igangsatt et arbeid som skal se på hvordan seksjonen kan organisere,
effektivisere og utnytte ressurser for å optimalisere drift. I prosessen vil man vurdere hvordan seksjonen
som helhet best kan organisere arbeidet slik at vi handler innenfor de politisk vedtatte økonomiske
rammer og samtidig ivaretar både effektivitet og kvalitet. Dette innebærer blant annet gjennomgang av
hvordan seksjonen ivaretar eierrollen og barnehagemyndighetsrollen, samt gjennomgang av
organisasjonsstruktur både innenfor ledelse, administrative oppgaver og i antall enheter.
Seksjon for skole har søkt om skjønnsmidler fra fylkesmannen for å effektivisere gjennomføring av
eksamen. Tromsø kommune gjør dette i samarbeid med Karlsøy, Balsfjord og Longyearbyen som et
regionalt utviklingsarbeid.
Barneverntjenesten og PP-tjenesten har oppfølging av prosessforbedringsteamet i kommunen. Formålet
er å se på forbedringskultur og bedre arbeidsflyt i saksbehandlingen. Det er gjennomført prosessanalyse
og skissert tiltak. Barnevernet deltar også i utviklingsarbeid i samarbeid med fosterhjemstjenesten i
Bufetat.
Tilpasning budsjettramme
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I HØP 2019-2022 vedtok kommunestyret å styrke ansvarsramme 1201 Skole med 25,084 millioner
kroner, 1202 Barnehage med 22,269 millioner kroner, 1203 Forebyggende helse med 2,2 millioner
kroner og 1204 Barnevern med 4,421 millioner kroner. Til sammen 53,974 millioner kroner utover
administrasjonssjefens forslag. Siden styrkningene kun ble lagt inn for 2019, må det legges inn tiltak for
innsparinger med tilsvarende beløp i 2020 og utover.
Denne innsparingen kommer i tillegg til det generelle effektiviseringskuttet som er lagt inn på alle
ansvarsrammer. Det vises til omtale i tiltaksbeskrivelsene under det enkelte budsjettområde/seksjon.
Dette medfører betydelige utfordringer for avdelingen, da de aller fleste av avdelingens tjenester er
lovpålagte, og reguleres gjennom forskrifter og bemanningsnormer. Avdelingen vil i arbeidet med
årsplaner iverksette målrettete tiltak for å tilpasse seg til rammen.
Totalt foreslår administrasjonssjefen en driftsramme i 2020 på 1,63 milliarder kroner til Avdeling for
oppvekst og utdanning.
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10.1.

Avdeling for oppvekst og utdanning

Driftsbudsjett

Fordeling på virksomhetsområde
Regnskap Budsjett
2018
2019

Beløp i 1000

Avdeling for oppvekst og utdanning

19 574
19 574

Sum

23 642
23 642

2020
21 197
21 197

Økonomiplan
2021
2022
21 180
21 180

21 267
21 267

2023
21 180
21 180

Informasjon om tjenesteområdet
I enheten «Avdeling for oppvekst og utdanning» inngår avdelingsdirektør og stab, inkludert økonomi- og
administrasjonsressurser samt jurist, skole-, barnehage- og tverrfaglige rådgivere. Enhetens
budsjettramme ble tilpasset i 2018 og 2019 etter omorganisering.

Driftsbudsjett med endringer

2020
24 593

Beløp i 1000

Revidert budsjett
Tiltak fra forrige HØP
Fordeling opptrapping av innkjøpskutt
Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn avsluttet i 2019
Sum Tiltak fra forrige HØP
Tekniske justeringer
Justering pensjonssats 2020
Andre tiltak
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Finansiering av nytt digitalt arkiv
Forbedringsarbeid - Avdeling for oppvekst og utdanning
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2020-2023

Økonomiplan
2021
2022
24 593 24 593

2023
24 593

-6
-2 650
-2 656

-6
-2 650
-2 656

-6
-2 650
-2 656

-6
-2 650
-2 656

-187
76
-111
-2 767

-187
152
-35
-2 691

-187
228
41
-2 615

-187
303
116
-2 540

21 826

21 902

21 978

22 054

-32
-597
-629

-32
-690
-722

-32
-679
-711

-32
-842
-874

0
-629

0
-722

0
-711

0
-874

21 197

21 180

21 267

21 180

Innsparingstiltak
Forbedringsarbeid - Avdeling for oppvekst og utdanning
For å nå de økonomiske målene vedtatt av kommunestyret er det behov for kontinuerlig omstilling i
hele kommuneorganisasjonen. Det er lagt inn betydelige krav på forbedringsarbeid i avdelingene og i
administrasjonen. Dette gjelder også avdeling for oppvekst og utdanning.
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10.2.

Seksjon for barnehage

Driftsbudsjett

Fordeling på virksomhetsområde

Beløp i 1000

Seksjon for barnehage

Sum

Regnskap Budsjett
2018
2019
631 071
631 071

668 803
668 803

2020
645 246
645 246

Økonomiplan
2021
2022
661 533
661 533

673 370
673 370

2023
678 581
678 581

Informasjon om tjenesteområdet
Seksjon for barnehage omfatter 38 kommunale og 52 private barnehager samt utøvelse av
barnehagemyndighet i henhold til barnehageloven. Kommunen er ansvarlig 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
Bemannings- og pedagognorm/rekruttering
Ny bemanningsnorm og skjerpet forskriftskrav til pedagogisk bemanning i barnehagene ble vedtatt fra
1.08.18. Bemanningsnormen er oppfylt i alle barnehager, men det er knyttet utfordringer til å rekruttere
nok kvalifiserte barnehagelærere for å oppfylle pedagognormen. Det er i 2018 innvilget 18
dispensasjoner fra utdanningskravet for pedagogisk leder, herav 6 i kommunale sentrumsbarnehager, 3 i
distriktbarnehagene samt 9 i private barnehager. Det er i tillegg innvilget 21 dispensasjoner fra norm om
pedagogisk bemanning, hovedsakelig knyttet til reduserte stillinger som kreves for å oppfylle norm. Det
forventes nedgang i antall dispensasjon fra norm høsten 2019, da barnehagene i større grad vil tilpasse
opptaket slik at pedagognorm blir riktig.
Det er viktig at kommunen klarer å rekruttere og opprettholde god kompetanse i alle barnehager.
Digitalisering
Det økte kravet til digitalisering av pedagogiske og administrative arbeidsoppgaver utfordrer måten vi
utvikler og løser barnehagens samfunnsoppdrag på. Rammeplan for barnehager stiller krav om bruk av
digitale verktøy i arbeid med barn. Dette i tillegg til digitalisering av administrative oppgaver stiller andre
krav til framtidig kompetanse og digitalt utstyr i barnehagene enn sektoren har i dag.
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Driftsbudsjett med endringer

2020
667 777

Beløp i 1000

Revidert budsjett
Tiltak fra forrige HØP
Barnetallsøkning (datagrunnlag fra Kompas)
Bemanningsnorm - minstekrav til grunnbemanning
Fordeling opptrapping av innkjøpskutt
Justering av budsjett til spesialbarnehagene
Mindre krav effektivisering – generell ramme
Pedagognorm
Andre tiltak
Tilskudd til private barnehager
Sum Tiltak fra forrige HØP
Tekniske justeringer
Justering pensjonssats 2020
Andre tiltak
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Effektiviseringstiltak
Finansiering av nytt digitalt arkiv
Finansiering seksjon for anskaffelser
Redusert kommunalt tilskudd til minoritetsspråklige barn
Tilpasning av antall barnehageplasser til behov
Tilpasse støtteressurser til behovet
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Tilskudd til private barnehager lønn- og prisvekst
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2020-2023

Økonomiplan
2021
2022
667 777 667 777

2023
667 777

10 000
5 500
-81
-400
-1 000
0
-2 700
13 000
24 319

10 000
12 000
-81
-400
-2 000
1 500
-2 700
15 150
33 469

10 000
12 000
-81
-400
-2 000
1 500
-2 700
15 150
33 469

10 000
12 000
-81
-400
-2 000
1 500
-2 700
15 150
33 469

-2 527
725
-1 802
22 517

-2 527
1 450
-1 077
32 392

-2 527
2 175
-352
33 117

-2 527
2 900
373
33 842

690 294

700 169

700 894

701 619

-21 311
-673
-795
-2 400
-15 869
-4 000
-45 048

-25 728
-673
-966
-2 400
-15 869
-4 000
-49 636

-25 616
-673
-966
-2 400
-15 869
-4 000
-49 524

-32 130
-673
-966
-2 400
-15 869
-4 000
-56 038

0
0
-45 048

11 000
11 000
-38 636

22 000
22 000
-27 524

33 000
33 000
-23 038

645 246

661 533

673 370

678 581

Innsparingstiltak
Effektiviseringstiltak
Seksjon for barnehage må gjennom en større omstillingsprosess for å tilpasse virksomheten til de
økonomiske rammene. Arbeidet er startet og vil viderføres i forbindelse med at årsplanen for seksjonen
for kommende år skal utarbeides. Blant andre vil disse tiltakene vil iverksettes:
Effektivisere ved å legge ned drift av små barnehager: De minste barnehagene drifter dyrt da man må ha
flere ansatte enn bemanningsnormen krever for å ivareta sikkerhet med nok voksne i hele åpningstiden.
Det foreslås derfor å legge ned barnehager som har mindre enn en avdeling (omregnet til 18 store barn)
fra høsten 2020. Dette vil gjelde fem barnehager med tilsammen 44 barn. Det er mulig å tilby ny
barnehageplass til disse barna, men det innebærer lengre reisevei. Konsekvensen av tiltaket er at
familier i distriktet vil kunne få lengre vei til og fra barnehagen. Nedleggelser av barnehagetilbud i
distriktene har konsekvenser, ikke bare for enkeltindivider, men også for å opprettholde
befolkningsgrunnlag i en bygd.
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Redusere rammetildeling til kommunale barnehager: De kommunale barnehagene har i dag lite
handlingsrom på grunn av pålagt bemanningsnorm. Barnehagenes budsjetter består hovedsakelig av
lønnsmidler (97%) og kun 3 % av budsjettet, 8,3 millioner kroner, går til drift. En reduksjon i
rammetildelingen til barnehagene vil derfor i hovedsak påvirke driftsbudsjettet. Driftsmidler benyttes til
pedagogisk materiell, kontor og administrasjon, renhold og hygieneartikler samt annet inventar og
utstyr. I tillegg benyttes driftsbudsjettet til å dekke personalkostnader som ikke dekkes av
lønnsbudsjettet. Herunder klesgodtgjørelse, merkostnader i forbindelse med svangerskapspermisjoner
og vikarutgifter utover tildelte budsjetter. Men for å imøtekomme innsparingskrav foreslås det å
redusere budsjett som er satt av til drift med 2 millioner kroner.
Avvikle øremerket tildeling til etter- og videreutdanning: Det ble i budsjettvedtak 2014, sak 0266/14, 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 nå er lagt
til rette for nasjonal ordning der barnehagepersonale kan søke etter- og videreutdanningsmidler fra
Utdanningsdirektoratet og administrasjonssjefen anbefaler at den øremerkede tildelingen fases ut
gradvis, da det er ansatte som er i gang med treårig barnehagelærerutdanning som har fått vedtak på
midler for hele studieløpet. Konsekvensen av tiltaket er ikke vesentlig da den statlige satsningen vil
ivareta behovet.
Øvrige tilpasninger: Seksjon for barnehage må gjennomgå hele virksomheten både administrativt og
faglig for å tilpasse aktiviteten til forslaget til budsjettramme. Nye løsninger og ny tekning omkring
hvordan barnehagesektoren organiseres og driftes er nødvendig for å drifte innenfor nye økonomiske
rammevilkår. Dette arbeidet er igangsatt. Videre må barnehagebehovet nærmere gjennomgås for å
tilpasse behovet totalt sett i kommunen i forhold til nye oppdaterte tall. I dette arbeidet vil det også bli
nødvendig å se på mulig stenging av avdelinger på enkelte barnehager for å ta inn innsparingskravet på
21 millioner kroner. I arbeidet vil barnehageloven §12 være sentral og søkes ivaretatt.

Redusert kommunalt tilskudd til 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
bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i barnehage. Kommunen bidrar med 2,4 millioner
kroner som kommer i tillegg til statlig sats og tildeles barnehager med stor andel minoritetsspråklige
barn. Kommunal finansiering er ikke pålagt.
Konsekvensene av tiltaket vil bli redusert omfang på språkopplæring i barnehager som tar imot mange
minoritetsspråklige barn, og dermed har en mer krevende oppgave enn andre barnehager.

Tilpasning av antall barnehageplasser til behov
Barnetallsveksten 0-5 år er nå beregnet til å bli lavere enn det som var forutsatt i prognosen fra 2017
(Kompas), og ikke øke med ca. 80 barn per år som tidligere antatt. Det forventes også færre flyktninger
kommende år.
Kostnader til nye barnehageplasser vil dermed ikke være i tråd med den økningen som ligger i
barnehagerammen for 2020 i HØP 2019-2022.
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Barnehagerammen kan reduseres med ca. 15,9 millioner kroner uten at det får konsekvenser for
kvaliteten eller driften av barnehagene.

Tilpasse støtteressurser til behovet
Barnehagesektoren har et budsjett for ca. 80 årsverk støtteressurs til barn i kommunale og private
barnehager. De siste årene har det vært tildelt 3-6 færre årsverk på grunn av nedgang i antall søkere og
grad av hjelpebehov hos barna. I 2018 har det vært en gradvis overgang til ny tildelingsmodell, der det
kreves vedtak etter § 19 g, for å få tildelt ekstra midler utover rett til spesialpedagogisk hjelp etter §19 a.
På grunn av dette og forventet stabilt barnetall, antas det at det i 2020 er mulig å opprettholde dagens
nivå på ca. 74 stillinger, dvs. at rammen kan reduseres med ca. fire millioner kroner.

Nye tiltak

Tilskudd til private barnehager lønn- og prisvekst
Det beregnes en årlig tilskuddssats til private barnehager i henhold til forskrift om tildeling av tilskudd til
private barnehager. Tilskuddet øker med ca. 11 millioner kroner hvert år på grunn av lønns- og prisvekst
i kommunale barnehager. Det er kun lagt inn årlig økning i barnehagerammen til og med 2020, og det
må derfor legges inn en forventet økning av tilskuddet for resten av økonomiplanperioden.
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10.3.

Seksjon for skole og Voksenopplæring

Driftsbudsjett

Fordeling på virksomhetsområde

Beløp i 1000

Seksjon for skole og Voksenopplæring

Sum

Regnskap Budsjett
2018
2019
754 392
754 392

770 672
770 672

2020
715 072
715 072

Økonomiplan
2021
2022
713 068
713 068

715 223
715 223

2023
710 428
710 428

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 6075 elever på barnetrinnet og 2375
elever på ungdomstrinnet, til sammen 8460 elever. Høsten 2018 hadde 2613 barn plass i SFO, 1807
elever har 100 % plass. Voksenopplæringen har 290 elever.
Tromsø kommune har ansvar for å gi et skoletilbud til alle elever i tråd med gjeldende lovverk og
nasjonale læreplaner. Utdanningsdirektoratet har også utviklet retningslinjer og veiledningsmateriell for
en rekke ulike fagområder som sektoren retter seg etter. Høsten 2018 vedtok Stortinget normer for
lærertetthet, og det foreligger også bestemmelser for fag- og timefordeling som styrer organiseringen
av skolehverdagen. Kommunestyret har i tillegg gitt føringer for skolesektoren gjennom bl.a.
skolebehovsplanen som ble vedtatt i 2017, og kvalitetsutviklingsplanen som ble vedtatt i 2015.

Utfordringer
Skolestruktur
ASSS-rapporten fra 2017 påpeker at skolestørrelse i stor grad påvirker utgiftene på skoleområdet. Store
skoler gir lavere driftskostnader per elev. I særtrekk ved Tromsø kommune heter det blant annet at
Tromsø har små grupper og færrest elever pr skole av ASSS-kommunene. Skolene har pr. 2017 i
gjennomsnitt 223 elever, som er lavest antall elever pr skole i ASSS-nettverket. Små grupper og skoler
gir i seg selv høyere utgifter.
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. Normen bestemmer lærerressursene innenfor
hovedtrinnene (1.-4., 5.-7. og 8.-10. trinn) og ikke for det enkelte årstrinn. Skolene tildeles budsjett i
henhold til lærernormen. Fremover kan det bli utfordrende å skaffe nok kvalifiserte lærere til alle
skolene.
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Driftsbudsjett med endringer

2020
769 825

Beløp i 1000

Revidert budsjett
Tiltak fra forrige HØP
Elevtallsendring
Fordeling opptrapping av innkjøpskutt
PHD i offentlig sektor
PHD i offentlig sektor
Redusert vikarbruk
Sum Tiltak fra forrige HØP
Tekniske justeringer
Justering pensjonssats 2020
Andre tiltak
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Avvikle ordning med søskenmoderasjon og friplasser
Avvikle tilskuddsordninger
Finansiering av nytt digitalt arkiv
Finansiering seksjon for anskaffelser
Omorganisering av Sjursnes skole og Ramfjord skole
Omorganisering av Skittenelv skole og Krokelvdalen skole
Reduksjon i rammen/effektiviseringstiltak
Redusere videreutdanning av lærere
Redusere åpningstiden for skolefritidsordningen
Øke foreldrebetaling for skolefritidsordningen
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Husleiekostnader for modul Bjerkaker skole
Skyss elever etter kretsgrenseregulering
Svøm Tromsø
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2020-2023

Økonomiplan
2021
2022
769 825 769 825

2023
769 825

-338
-281
650
230
-1 000
-739

312
-281
650
230
-1 000
-89

312
-281
650
230
-1 000
-89

312
-281
650
230
-1 000
-89

-4 489
1 723
-2 766
-3 505

-4 489
3 390
-1 099
-1 188

-4 489
5 056
567
478

-4 489
6 723
2 234
2 145

766 321

768 637

770 303

771 970

-3 000
-2 300
-1 836
-800
-1 200
-1 000
-39 663
-1 500
-2 000
-3 000
-56 299

-3 000
-2 300
-1 836
-970
-1 200
-1 000
-43 813
-1 500
-2 000
-3 000
-60 619

-3 000
-2 300
-1 836
-970
-1 200
-1 000
-43 854
-1 500
-2 000
-3 000
-60 660

-3 000
-2 300
-1 836
-970
-1 200
-1 000
-49 436
-1 500
-2 000
-3 000
-66 242

650
800
3 600
5 050
-51 249

650
800
3 600
5 050
-55 569

880
1 100
3 600
5 580
-55 080

0
1 100
3 600
4 700
-61 542

715 072

713 068

715 223

710 428

Innsparingstiltak
Avvikle ordning med søskenmoderasjon og friplasser
Tromsø kommune innførte søskenmoderasjon i SFO fra 1. august 2016 jfr. vedtak 16/2334. Det gis 30 %
søskenmoderasjon for barn nummer 2 i SFO og 70 % moderasjon for barn nummer 3 og over. I januar
2019 er det 223 barn med søskenmoderasjon. I tillegg kan det søkes om friplass for barn som har store
og sammensatte funksjonshemninger fra 4. - 10. trinn, jfr. kommunens vedtekter for SFO. En friplass
betyr at Tromsø kommune dekker foreldrebetalingen for SFO-plassen. I dag er det ca. 40 barn som
benytter seg av denne ordningen. Det ligger ingen nasjonale føringer som tilsier at Tromsø kommune
har plikt til å gi søskenmoderasjon eller friplasser.
Det vises til kommunestyresak 65/19 hvor det fremkommer at det er ønskelig med en kombinert
søskenmoderasjon i barnehage og SFO, og at dette må ses i sammenheng med Handlings- og
økonomiplan for 2020 – 2023. Administrasjonssjefen finner ikke rom i budsjettet for 2020 – 2023 til å
etablere dette tiltaket. For å tilpasse driften til eksisterende skoleramme, foreslås det at ordningen med
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søskenmoderasjon og friplasser avvikles. Dette vil gi en innsparing på to millioner kroner for
søskenmoderasjon og ca. en million kroner for friplasser.
Konsekvensene av dette vil være økte utgifter for familier som har flere barn på barnetrinnet, og for
familier som har barn med funksjonsnedsettelser.

Avvikle tilskuddsordninger
Kommunestyret vedtok å øke støtten til 4H-gården til en million kroner fra 2019 jfr. økonomiplan for
2018 – 2021. 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.
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.
Det foreslås at kommunen avslutter tilskuddsordningen til de tre overnevnte: 4H-gården på Holt, «Inn
på tunet» og Nordnorsk Vitensenter. Dette er ikke lovpålagte oppgaver, og vil kunne gi en besparelse på
til sammen 2,3 millioner kroner. Dersom skolene ønsker å benytte disse tilbudene, kan de gjøre det
innenfor egen ramme.

Omorganisering av Sjursnes skole og Ramfjord skole
Elever på mellomtrinnet, 5.-7. trinn, og ungdomstrinnet overføres fra Sjursnes til Ramfjord skole. For
skoleåret 2020-2021 vil dette utgjøre 15 elever. 1.-4. trinn og SFO blir igjen på Sjursnes skole.
Sjursnes skole har siden 2008 vært administrativt slått sammen med Ramfjord skole. Det er nedgang i
elevtallet, noe som vil føre til en halvering i løpet av tre år. Ved å overføre mellom- og ungdomstrinnet
til Ramfjord skole, vil elevene gå rett inn i eksisterende klassert og gi en innsparing på to lærerårsverk.
Dette tilsvarer ca. 1,4 millioner kroner. Forslaget innebærer en økt skyssutgift for 15 elever på ca. 0,2
millioner kroner.
For elevene kan det oppleves som en fordel å komme i et større skolemiljø både med hensyn til et
bredere faglig tilbud og et sosialt miljø som åpner for flere muligheter. Deler av skolebygget kan
omdefineres og driftes som grendehus og samlingssted for bygdas befolkning. I tillegg kan Sjursnes skole
fungere som beredskapsskole dersom forhold som rasfare eller andre uforutsette hendelser fører til at
elevene ikke kan skysses til Ramfjord skole.
Elevene vil få en reisevei på 37 km, og dette overskrider ikke de anbefalinger som framkommer i
Rundskriv fra Utdanningsdirektoratet 03-2009 om skoleskyss.

Omorganisering av Skittenelv skole og Krokelvdalen skole
Skittenelv skole organiseres administrativt sammen med Krokelvdalen skole. Elever på mellomtrinnet
ved Skittenelv skole overføres til Krokelvdalen skole. For skoleåret 2018-2019 utgjør dette 11 elever på
5.-7. trinn. Elever på 1.-4. trinn får opplæring og SFO-tilbud i lokalene på Skittenelv skole. Dette utgjør 16
elever skoleåret 2018-2019.
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Barnehagen kan flytte inn i skolelokalene på Skittenelv. Dette sparer Tromsø kommune for planlagte
investeringskostnader til nytt barnehagebygg. Besparelse av tiltaket i skoleramma tilsvarer dagens
administrasjon ved Skittenelv skole, som utgjør ca. en million kroner.
Forslaget innebærer at den daglige ledelsen vil utøves fra Krokelvdalen skole, etter samme modell som
Trondjord/Vengsøy m.fl.
Elevene kan oppleve det som positivt å komme i et større skolemiljø både med hensyn til et bredere
faglig tilbud og et sosialt miljø som åpner for flere muligheter. Deler av skolebygget kan omdefineres til
barnehagelokaler og i tillegg driftes som grendehus og samlingssted for bygdas befolkning.
Det vil bli en minimal merkostnad på skoleskyss. Elever fra Oldervik som har skoleskyss til Skittenelv
skole, vil få en skolevei på 35 km, mot 18,5 km pr i dag. Reisetiden anslås til 45 minutter hver vei.
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.

Reduksjon i rammen/effektiviseringstiltak
Seksjon for skole og voksenopplæring må i likhet med den øvrige kommuneorganisasjonen gjennomgå
hele virksomheten både administrativt og faglig for å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene.
Nye løsninger og ny tenkning om hvordan skolesektoren kan organiseres og driftes er nødvendig for å
tilpasse tjenesten innenfor nye økonomiske rammevilkår. Dette inkluderer også stab og støttefunksjoner
sentralt. Totalt er det et innsparingskrav på om lag 39,6 millioner kroner i 2020.
Tromsø kommune har en lavere gruppestørrelse enn gjennomsnittet i ASSS-kommunene og færre elever
pr skole. Dette medfører også at vi har en kostnadskrevende skolestruktur. Tromsø har flere små
distriktskoler, samt flere skolebygg som er lite fleksible, noe som også er kostnadsdrivende. Det er
derfor iverksatt et arbeid med å se på ny skolestruktur på nytt. Det er pr. i dag ikke mulig å anslå hvilke
økonomiske gevinster som ligger i en slik gjennomgang.
Lærernormen sier noe om antall lærere per elev per hovedtrinn, og tar kun utgangspunkt i den ordinære
opplæringssituasjonen. Lærernormen tar ikke høyde for de funksjonsstillingene skolene plikter å ivareta
jf. Arbeidstidsavtalen SFS 2213. i SFS 2213 ligger det krav og bestemmelser knyttet til nedsatt leseplikt
(reduksjon i antall undervisningstimer) for ivaretakelse av funksjoner som kontaktlærer, sosiallærer og
rådgiver. SFS 2213 regulerer også rettigheter til nedsatt leseplikt for nyutdannede og seniorer fra hhv.
57 og 60 år. Videre slår opplæringsloven fast at skolene skal utpeke pedagogisk personale til å ivareta
funksjoner som elevrådslærer, representant i skolemiljøutvalg og samarbeidsutvalg, samt tilby
leksehjelp.
Foruten de lovpålagte og avtalefestede funksjonene har vi administrative og politisk vedtatte funksjoner
som skal bidra til Tromsøskolens faglige, sosiale og fremtidsrettede utvikling. Eksempler på disse typer
funksjoner er skolebibliotekarer, medlemmer av skolens utviklingsteam, IKT-ansvarlige, sosiallærere på
barnetrinn, trivselslærere, teamkoordinatorer/teamledere og veiledere av nyutdannede lærere. Dette er
funksjoner som er meget sentral og viktig i den enkelte skole for å kunne gi et godt opplæringstilbud til
den enkelte elev og til å utvikle skolen. Disse funksjonene er «nøkkelfunksjoner» for å kunne gi et
helhetlig, godt og forsvarlig opplæringstilbud i de allerede komplekse oppgavene en lærer og skole skal
gi i møte med eleven og hjemmet.
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Selv om reduksjonen i lærerårsverk i utgangspunktet kun berører ikke-lovpålagte oppgaver, så vil det
likevel være en risiko for at enkelte skoler ikke vil klare å oppfylle lærernormen og ivareta andre
lovpålagte oppgaver. Årsaken er at skolene er av ulik størrelse og utforming, og at det derfor kan være
vanskelig for enkelte skoler å disponere ressursene iht. lovpålagte krav. En reduksjon i årsverk medfører
at det ikke er noe handlingsrom for skolene til å gjøre lokale tilpasninger.
Med foreslåtte økonomiske budsjettrammer vil det være nødvendig å se helhetlig både på hvilke
funksjoner som skal videreføres, klassestørrelse, organisering, administrative ressurser, skolestrukturen
mv. Dette arbeidet vil pågå utover høsten 2019 i forbindelse med arbeidet med årsplan for seksjonen.

Redusere videreutdanning av lærere
Beløpet som er avsatt til videreutdanning for lærere via den nasjonale satsingen Kompetanse for
kvalitet, foreslås redusert. Det er sannsynlig at vi vil klare å ivareta lovkravet som gjelder fra 2025/2026
med mindre midler. Kommunen mottar ca. 11,5 millioner kroner i statlig finansiering av ordningen, og
må bidra med en egenandel på 15% som skal brukes til vikarutgifter i forbindelse med studiesamlinger.
Videre har kommunestyret bestemt at alle lærere som deltar i videreutdanningen får dekket utgifter til
innkjøp av faglitteratur. Kommunen dekker også reise og opphold når utdanningsstedet er andre steder i
landet. Kommunal finansiering utgjør 3 millioner kroner per år. Det foreslås en halvering av den
kommunale andelen, noe som vil utgjøre en innsparing på 1,5 millioner kroner.

Redusere åpningstiden for skolefritidsordningen
Det fremgår av retningslinjer og vedtekter for kommunale SFO at åpningstidene er fra 07.15 til 16.45, og
at det kan gjøres lokale tilpasninger for SFO i distriktet. De kommunale sentrumsbarnehagene har en
halv time kortere åpningstid, fra 07.30 til 16.30. For å redusere kostnadene i SFO foreslås det at
åpningstidene for SFO i sentrum reduseres, slik at kommunale barnehager og SFO i sentrum har samme
åpningstid. Dette vil redusere bemanningsbehovet, og gi en innsparing på ca. to millioner kroner.
Konsekvenser ved å redusere åpningstiden i SFO vil være et dårligere tilbud for småbarnsfamilier.

Øke foreldrebetaling for skolefritidsordningen
I følge opplæringsloven § 13-7 skal kommunen ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid
for 1.-4. trinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. trinn. Kommunen kan kreve utgiftene dekket via
foreldrebetaling.
Per i dag er ikke foreldrebetalingen tilstrekkelig til å dekke kommunens utgifter, og det brukes derfor ca.
fem millioner kroner årlig fra skolerammen til ordinær drift av SFO. Dette skyldes blant annet at
kommunen har en høy andel pedagoger, samt kostnadskrevende drift av små SFO i distriktene. For å
opprettholde kvaliteten i SFO med dagens pedagog- og bemanningsnorm videreføres, foreslås det å øke
foreldrebetalingen.
For å redusere den kommunale finanseringen med ca. tre millioner kroner er det lagt inn forslag om å
øke foreldrebetalingen med 4 % i tillegg til forventet prisvekst på 3,1 %. Dette vil medføre en økning på
totalt 206,- kroner per måned for en fulltidsplass i SFO. Konsekvensene av dette vil være økte utgifter
for småbarnsfamilier.
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Nye tiltak

Husleiekostnader for modul Bjerkaker skole
Det leies inn modulbygg til Bjerkaker skole fra høsten 2019 til våren 2022. I økonomirapport 1 – 2019 ble
skolerammen tilført et engangsbeløp for å installere og klargjøre modulen til skolestart. Det er behov for
midler til årlig husleie som utgjør 650 000 kroner i 2020 og 2021 og 380 000 kroner for våren 2022, samt
midler til nedrigging i 2022 på 500 000 kroner.

Skyss elever etter kretsgrenseregulering
I forbindelse med kommunestyrevedtak 171/18 den 31.10.18, ble det vedtatt at elever fra Gyllenborg og
Prestvannet skoler som ved overgang til ungdomstrinn blir overført til Grønnåsen skole, skal få dekket
skoleskyss. Det vil være en implementeringsfase på tre år før tiltaket får full effekt. Skoleåret 2019-2020
vil skyssordningen gjelde ett trinn, i 2020-2021 vil det gjelde to trinn og for skoleåret 2021-2022 vil
ordningen være implementert med full effekt med tre trinn.
Ordningen gjelder inntil Dramsvegen er utbedret som planlagt i henholdt til tiltak gjennom Tenk Tromsø.
Kostnadene med ordningen vil gradvis øke fra 0,8 til 1,1 millioner kroner.

Svøm Tromsø
I kommunestyresak 131/15 den 26.08.15 ble det vedtatt å bygge Tromsøbadet og at skolenes behov
vedrørende svømmeopplæring i fremtiden skal gjennomføres der. En samlokalisert svømmeopplæring i
Tromsøbadet utfordrer oss med tanke på transport, logistikk, forutsigbarhet og ensartet struktur i
elevenes svømmeopplæring.
For å sikre kvaliteten på svømmeopplæringen, slik at flere elever oppnår læreplanmålene om
svømmedyktighet, inngår Tromsø kommune et samarbeid med Tromsø svømmeklubb. De skal
administrere ordningen og bidra med profesjonelle svømmeinstruktører som skal bistå skolene med
opplæringen. Det vil i tillegg til lønn til instruktører komme utgifter til leie av kontorlokaler, samt utstyr
til svømmeundervisningen og skyss av elever.
Den totale kostnaden med svømmeopplæringen vil være på 5,6 millioner kroner pr. år inkludert skyss.
Skoleramma ble i Handlings- og økonomiplan 2018 – 2021 tilført til sammen 1,2 millioner til skyss, og
kan i tillegg overføre ca. 0,8 millioner kroner til Svøm Tromsø fra dagens budsjett til svømmeskyss. Dette
gir en netto merkostnad på 3,6 millioner kroner.

Side 88 av 158

Økonomiplan for 2020-2023

10.4.

Seksjon for barn og familie

Driftsbudsjett

Fordeling på virksomhetsområde

Beløp i 1000

Seksjon for barn og familie

Sum

Regnskap Budsjett
2018
2019
246 733
246 733

254 884
254 884

2020
249 100
249 100

Økonomiplan
2021
2022
248 869
248 869

249 011
249 011

2023
249 443
249 443

Informasjon om tjenesteområdet
Seksjonen skal ivareta de tverrfaglige tjenestene for barn og unge i kommunen. Seksjonen omfatter
Barneverntjenesten, Forebyggende helsetjenester, PP-tjenesten og en ny etablert enhet Tverrfaglig
ressurs. Denne enheten består av Fysio/- ergoterapitjenester for barn 0-18 år, Miljøtjenesten for barn og
unge, Utekontakten, Lavterskelteamet, Tildelingskontoret for barn og unge 0-23 år samt egen
administrasjon. Seksjonens virke er regulert gjennom opplæringsloven og lov om tjenester etter helseog omsorgstjenesteloven.
Seksjon barn og familie har ansvar for utarbeiding av Strategisk oppvekstplan - forebyggende og
helsefremmende tiltak barn unge. Strategiene vil gi tydeligere retning for prioriteringer i oppvekstfeltet.

Utfordringer
BARNEVERNTJENESTEN
Antall meldinger og klienter
Barneverntjenesten har økning i kommunale fosterhjemsbarn. Dette bidrar bl.a. til økte reise- og
oppholdsutgifter som må dekkes utover egenandelen på kr 34 040 (tall for 2019). Kommunene får ikke
refundert reise og oppholdsutgifter i forbindelse med oppfølgning av klientene. Økningen i antallet
klienter betyr også høyere utgifter til kommunale egenandeler som betales til Bufetat.
Utgiftene i barneverntjenesten påvirkes bl.a. av antallet barn i omsorg. Utviklingen de siste årene er
som følger:
Gjennomsnittlige plasseringer pr. mnd
Kommunale fosterhjemsbarn
Statlige fosterhjemsbarn
Antall barn i institusjoner
Sum

2017
133
20
16
169

*) Gjennomsnitt 1. kvartal 2019
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2018
147
20
20
187

2019 *)
144
21
22
187
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Barneverntjenesten kan ikke la være å plassere barn med begrunnelse i manglende økonomisk ramme.
Økning i fosterhjem uten tilførsel av nye midler fører derfor til at arbeidet med undersøkelser og
hjelpetiltak må nedprioriteres. Dette vil bety at terskelen for hvilke meldinger som undersøkes må
heves, undersøkelser blir mindre grundige og terskelen for å sette inn hjelpetiltak må heves. Manglende
hjelpetiltak kan igjen føre til økning i antall omsorgsovertakelser. Videre vil det føre til større press og
økonomiske konsekvenser for andre helsetjenester.
Antall nye meldinger og undersøkelser ligger fortsatt høyt. Økningen de siste årene kombinert med økte
krav til faglige standarder medfører behov for økt bemanning tilsvarende to årsverk til undersøkelse- og
tiltaksavdelingen. Konsekvensene er manglende utførelse av lovpålagte oppgaver og økte fristbrudd.
Ettervern
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.
Geografiske utfordringer
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.
Ny forskrift om arbeidstid for avlastere/ besøkshjem
Etter ny forskrift om arbeidstid for avlastere/ besøkshjem, skal det lages nye arbeidsavtaler med
besøkshjem. Besøkshjem går fra å være oppdragstakere til å være fast ansatte. Det betyr at de har krav
på oppfølging som ansatte, oppfølging i prøvetid osv. Når behovet hos det aktuelle barnet opphører så
må kommunen tilby «annet passende arbeid». Barneverntjenesten har mellom 25 og 30 aktive
besøkshjem. Det er ikke kapasitet i tjenesten i dag til å ta det ekstra arbeidet dette medfører. Det vil
være behov for en 50 % stilling for tilsynsperson. I tillegg blir utgiftene til besøkshjem høyere. Dette
utgjør samlet sett en merutgift på ca. en million kroner fra 2019.

FOREBYGGENDE HELSETJENESTER
Nasjonale retningslinjer for helsestasjons-, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom
Ny nasjonal retningslinje for helsestasjons-, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom ble
implementert i tjenesten i 2018. Det er vil være svært utfordrende å innfri kravene i retningslinjen med
bemanningsnormen som er skissert i «Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten»
(Helsedirektoratet, 2010.)
Nasjonale retningslinjer for barselomsorgen – hjemmebesøk av jordmor
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I følge ny nasjonal retningslinje for barselomsorgen, er Tromsø kommune pålagt barselomsorg med
minstestandardnivå som tilbud om hjemmebesøk i barseltiden til både mor og barn. Det vil være
utfordrende å innfri denne retningslinjen uten at det tilføres jordmorstillinger.
Forebyggende helsetjenester har pågående prosjekt «Kommunal barselomsorg» finansiert av
Helsedirektoratet, hvor et av målene er å finne ut av hvordan barselomsorgen skal rigges og
dimensjoneres for å innfri krav i nasjonal retningslinje. Prosjektet skal være avsluttet ved utgangen av
2019. Implementering av hjemmebesøk av jordmor fra 2020 kan kun gjøres ved å redusere
tjenestetilbud for øvrig i enheten.
Det vil være behov for 3-4 nye jordmorstillinger avhengig av driftsmodell som velges. I tillegg kommer
transportutgifter. Administrasjonssjefen finner ikke midler til å finansiere dette i
økonomiplanperioden. Konsekvensen vil være at kommunen ikke innfrir nasjonale retningslinjer.

TVERRFAGLIG RESSURS
Økt aktivitetsbehov og overføring av tjenester fra helse og omsorg
Behov for tjenester fra miljøtjenesten for barn og unge og fra fysio-og ergoterapitjenesten er økende.
Spesielt er det økning av barn og unge med psykiske helsevansker som trenger tjenester.
Henvendelsene kommer fra foreldre og samarbeidspartnere (for eksempel skole, Barnevernet,
Utekontakten og spesialisthelsetjenesten). Til tider må relativt akutte situasjoner løses, noe som gir økte
kostnader. Miljøtjenesten har tidligere hatt innsatsstyrt finansiering, men gikk over til
rammefinansiering fra 01.01.2019. Det er usikkert hva den økonomiske konsekvensen av overtakelse av
oppgaver og tjenester fra helse og omsorg vil si for enheten Tverrfaglig ressurs.
Tildelingskontoret for barn og unge har per i dag for lang ventetid på saksbehandling, og lovpålagte
tidsfrister iht. forvaltningsloven blir i enkelte saker ikke overholdt. Det er per i dag ikke kapasitet til å
evaluere tidligere vedtak. Det er i tillegg lang ventetid på ergoterapi og fysioterapi.

PP-TJENESTEN (PPT)
Nasjonale føringer – PP-tjenesten tettere på barnehage og skole
Nasjonale føringer beskriver en PP-tjeneste som er tettere på barnehagene og skolene. Det vil si at
fagpersoner, kompetanse og ressurser brukes ute i barnehagene og skolene. Det er gjennom
kommunestyrets bestilling lagt opp til at PPT skal jobbe mer systemrettet. PPT er godt i gang med å snu
fokus fra arbeid med enkeltelever til å bruke mer tid til observasjon, veiledning, kurs og
kompetanseheving. Omstillingen gjennomføres parallelt med det individrettede arbeidet som i henhold
til lovverket har prioritet.
Barnehager og skoler melder om stort behov for veiledning og kompetanse når det gjelder mobbing,
atferd og fraværsproblematikk/skolevegring. PP-tjenesten får tilmeldt et økende antall systemsaker.
Ingen reduksjon i henvisninger
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
synke når igangsatte satsingsområder ute i barnehager og skoler får effekt. Det er satt i verk en rekke
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tiltak; Utarbeidelse og implementering av kvalitetsrutiner for spesialundervisning i Tromsø skolen,
styrking av R-team-samarbeid gjennom fagdager for PPT og skolene, utvikling og implementering av
ulike tiltakspakker, utvikling av veiledere for arbeidet med skolenærvær og utvikling og gjennomføring
av ulike kurs for skolene. Det jobbes med å utvikle og gjennomføre lignende tiltak for barnehagene.
Vi ser foreløpig ingen effekt på antall henvisninger fra barnehager og skoler. Det er en omfattende
oppgave å snu en innarbeidet praksis, men man regner med at effekten vil komme på sikt. PPT
registrerer nå økt behov for veiledning og hjelp i systemsaker.
Tilpasning av budsjettramme
I økonomiplanen for 2019-2022 ble det lagt inn en nedtrapping i budsjettet basert på forventning om at
det skulle komme færre henvisninger fra barnehage og skole.
En reduksjon i rammen på 0,8 millioner kroner medfører en reduksjon av ett årsverk. Siden det ikke har
vært nedgang i antall henvisninger, vil det bety en årsverksreduksjon uten at arbeidsmengden
reduseres.

Driftsbudsjett med endringer

2020
259 054

Beløp i 1000

Revidert budsjett
Tiltak fra forrige HØP
Fordeling opptrapping av innkjøpskutt
Andre tiltak
PP-tjenesten - Nedbemanning i fagstillinger
Sum Tiltak fra forrige HØP
Tekniske justeringer
Justering pensjonssats 2020
Andre tiltak
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Barnevern - avvikle psykologstilling
Barnevern - nedbemanning stillinger
Barnevern - reduksjon i akuttberedskap
Barnevern - reduksjon i driftsutgifter
Barnevern - Redusere fagstillinger
Effektiviserings- og omstillingstiltak
Finansiering av nytt digitalt arkiv
Forebyggende helsetjenester - redusere årsverk
Tverrfaglig ressurs - redusere årsverk
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Husleie TUIL arena II
Ny forskrift om arbeidstid for avlastere/besøkshjem - Barneverntjenesten
Økte utgifter institusjonsplasseringer - Barneverntjenesten
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2020-2023
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2021
2022
259 054 259 054

2023
259 054

-149
-52
-800
-1 001

-149
-134
-1 800
-2 083

-149
-134
-3 300
-3 583

-149
-134
-3 300
-3 583

-1 464
1 508
44
-957

-1 464
3 016
1 552
-531

-1 464
4 525
3 061
-522

-1 464
6 033
4 569
986

258 097

258 523

258 531

260 039

-400
-2 000
-1 500
-521
-4 500
-4 000
-376
-1 200
-1 000
-15 497

-400
-2 000
-1 500
-521
-4 500
-4 657
-376
-1 200
-1 000
-16 154

-400
-2 000
-1 500
-521
-4 500
-4 523
-376
-1 200
-1 000
-16 020

-400
-2 000
-1 500
-521
-4 500
-5 599
-376
-1 200
-1 000
-17 096

2 000
1 000
3 500
6 500
-8 997

2 000
1 000
3 500
6 500
-9 654

2 000
1 000
3 500
6 500
-9 520

2 000
1 000
3 500
6 500
-10 596

249 100

248 869

249 011

249 443

Økonomiplan for 2020-2023

Innsparingstiltak
Barnevern - avvikle psykologstilling
Etter ny forskrift om arbeidstid for avlastere/ besøkshjem skal det lages nye arbeidsavtaler med
besøkshjem. Besøkshjem går fra å være oppdragstakere til å være fast ansatte. Noe av dette kan dekkes
inn av rammen ved å avvikle psykologstillingen (50 %). Totale lønnsutgifter til denne stillingen er 0,4
millioner kroner pr. år. Psykologstillingen er en viktig del av nærværsarbeidet i barneverntjenesten.
Barneverntjenesten har over tid hatt et svært høyt sykefravær. Sykefraværet har gått noe ned så langt i
2019. En konsekvens av å holde stillingen vakant kan være at sykefraværet igjen øker.

Barnevern - nedbemanning stillinger
Det foreslås å halvere merkantile stillinger og konsulentstillinger knyttet til Fag- og
utviklingsavdelingen. De ansatte har oppgaver knyttet til digitalisering av tjenesten, faglig utvikling,
internkontroll og rutiner, samt opplæring av ansatte. En reduksjon på tre årsverk utgjør ca. to millioner
kroner i innsparing.
Dersom vi reduserer driften her vil noen av oppgavene måtte løses av andre ansatte i tjenesten, noe
som igjen vil gjøre det utfordrende å løse lovpålagte oppgaver som undersøkelser, oppfølging av
hjelpetiltak og oppfølgingsbesøk i fosterhjem.

Barnevern - reduksjon i akuttberedskap
Barneverntjenesten utvidet akuttberedskapen fra 01.01.19 med en våken nattevakt og en i beredskap.
Det er beregnet at kostnaden kommer på drøye to millioner kroner. Administrasjonen innstilte i
utgangspunktet på en akuttberedskap med to vakter i beredskap på natt. Kostnaden ved dette er
beregnet til ca. 0,5 millioner kroner. Dersom vi reduserer akuttberedskapen fra våken nattevakt til
beredskapsvakter, vil vi kunne spare inn 1,5 millioner kroner.

Barnevern - reduksjon i driftsutgifter
Under forutsetning av at reiser kan planlegges i god tid har tjenesten potensiale til å spare inn noe på
reiseutgifter. Det er vanskelig å tallfeste, men man anslår at det kan utgjøre ca. 0,5 millioner kroner.

Barnevern - Redusere fagstillinger
For å finansiere økte utgifter til institusjonsplasseringer og ny forskrift om arbeidstid for avlastere må
Barneverntjenesten redusere med ca 7-8 fagstillinger.
Barneverntjenesten mottar øremerkede midler til stillinger fra Fylkesmannen tilsvarende fire
fagstillinger. Det betyr at tjenesten ikke kan ta ned bemanningen på fagstillinger direkte knyttet til
saksbehandling eller oppfølging av hjelpetiltak uten å miste dette tilskuddet. Konsekvensen av å ta ned
fagstillinger vil bli svært alvorlig da man vil miste ytterlige fire stillinger finansiert av tilskuddet fra
Fylkesmannen, samt medføre manglende utførelse av lovpålagte oppgaver og økte fristbrudd.
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Effektiviserings- og omstillingstiltak
Sum foreslåtte tiltak er inkludert seksjonens andel av finansiering digitalt arkivsystem på ca. 0,4
millioner kroner.
Omorganisering av ledelse og administrasjon i Forebyggende helsetjeneste
Det er startet opp en prosess der en ser på omorganisering av ledelse og administrasjon i Forebyggende
helsetjeneste. Ved å effektivisere drift og slå sammen lederressurser så kan det være mulig å spare inn
ca. 1 million kroner. En utfordrende er at en slik omorganisering tar tid og det er usikkert om det vil gi en
økonomisk effekt i 2020.

PPT – nedbemanning av merkantile stillinger
Med bakgrunn i en forventet effektivisering som følge av mer digitalisering og forenkling, så legges det
inn en reduksjon av en merkantil stilling. Dette utgjør ca. 650 000 kroner.
En reduksjon i merkantile ressurser kan føre til lengre saksbehandlingstid. Det er også usikkert hvor
raskt en kan få en effekt av økt digitalisering.

PPT - Omorganisering av ambulante team/ nedleggelse Kutt-teamet
Gjennom utredning av fase 2 i seksjon barn og familie ser en på fremtidig organisering av de kommunale
støtte- og ambulante teamene for barn og unge når det gjelder læringsmiljø, skolevegring og atferd for
barn og unge. Dette er prosess som så vidt er startet. Det forventes at det vil være mulig å ta ned
stillinger.
For at det skal kunne gi umiddelbar effekt i 2020, så foreslås det at Kutt-teamet legges ned. Dette vil gi
en innsparing på ca. 1,5 millioner kroner.
En konsekvens av dette vil være at skoler vil få mindre hjelp i saker som omhandler elevatferd og i
arbeidet med å utvikle gode/trygge læringsmiljø. Kutt har bygget seg opp en kompetanse og gode
verktøy for å kunne hjelpe skolene.

PPT – Fjerne ordningen Atferdsrettede tiltak på barnetrinnet
Atferdsrettede tiltak på barnetrinnet er økonomiske midler som rektor i samarbeid med KUTT kan søke
om for å iverksette strakstiltak knytta til elever med atferdsproblematikk. Som en følge av at Kutt
foreslås nedlagt, så tas dette tiltaket bort. Det utgjør ca. 200 000,- kr.
Konsekvensen ved å redusere dette tiltaket er at skolenes handlingsrom til å finne gode løsninger
reduseres. Barn med atferdsvansker får ikke den hjelpen de behøver i skolen.

Tverrfaglig ressurs – redusere stillinger
En ytterligere reduksjon på 1 million er ikke mulig uten å redusere med ca. 1,5 årsverk. En vil måtte
redusere på tjenestetilbudet for barn og unge i enheten. Tjenesten har ventetid på fysio- og
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ergoterapitjenester, samt en økning i søknader på hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester - noe som
er vanskelig å ta ned på kort sikt.
Konsekvensen blir at en må ta ned aktivitet i Miljøtjenesten og Utekontakten. Det ordinære
tjenestetilbudet reduseres. Foresatte får ikke tilstrekkelig timebasert avlastning for barn og unge. Det
oppsøkende arbeidet overfor barn og unge reduseres. Etablering av Lavterskel-team i fast drift vil bli
vanskelig å gjennomføre.
Dette kan få negative innvirkninger innenfor de andre tjenesteområdene/seksjonene, noe som igjen kan
føre til at barn og unge ikke får oppfylt sine hjelpebehov. Ved reduksjon i timebasert avlastning til barn
og unge kan det bli økt behov for avlastende tjenester i institusjon.

Forebyggende helsetjenester - redusere årsverk
Budsjettrammen til enheten er redusert med 1,2 millioner kroner fra 2020, noe som vil medføre en
reduksjon på ca. to årsverk.
Konsekvensen ved en ytterligere reduksjon i tjenestetilbudet ved helsestasjonene, er at Tromsø
kommune ikke tilbyr en faglig forsvarlig tjeneste. I skolehelsetjenesten vil dette bety at helsesykepleier
er mindre tilgjengelig for elevene og at nasjonale retningslinjer ikke vil oppfylles.

Tverrfaglig ressurs - redusere årsverk
Tverrfaglig ressurs har fått en million i reduksjon på budsjettrammen fra 2020, noe som medfører en
nedbemanning på ca. 1,5 årsverk. En reduksjon av årsverk er bare mulig om en greier å effektivisere som
følge av samlokalisering på TUIL arena og økte gruppetiltak. Tjenesten har en økning i aktivitet, noe som
er vanskelig å ta ned på kort sikt.

Nye tiltak

Husleie TUIL arena II
Seksjonen ble i 2019 styrket med 2 millioner kroner for å finansiere ny husleieavtale ved TUIL Arena
II. Denne styrkingen videreføres i HØP 2020-2023.

Ny forskrift om arbeidstid for avlastere/besøkshjem - Barneverntjenesten
Etter ny forskrift om arbeidstid for avlastere/ besøkshjem, skal det lages nye arbeidsavtaler med
besøkshjem. Besøkshjem går fra å være oppdragstakere til å være fast ansatte. Den nye forskriften
medfører totalt en million kroner i økte utgifter til lønn besøkshjem. Konsekvensen dersom dette må
dekkes innenfor rammen vil være ytterligere reduksjon i stillinger.
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Økte utgifter institusjonsplasseringer - Barneverntjenesten
Kommunestyret har lagt til grunn i HØP 2019-2022 at rammen til barneverntjenesten reduseres med 3,5
millioner kroner som følge av forventet reduksjon i antall institusjonsplasseringer. Det har til nå vist seg
at antallet plasser ikke er redusert, men at det derimot har økt. Barneverntjenesten er etter
bestemmelsene i barnevernloven pålagt å gi hjelp til barn med omsorgsbehov, og dette uavhengig av
økonomi. Grunnlaget som kommunestyrets vedtak bygger på om forventet reduksjon i rammen er ikke
til stede. Det er derfor behov for en styrking av barnevernsrammen tilsvarende de 3,5 mill.kr som er
trukket fra 2019.
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11. Avdeling for helse og omsorg
Driftsbudsjett

Fordeling på virksomhetsområde
Regnskap Budsjett
2018
2019

Beløp i 1000

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

2020

Økonomiplan
2021
2022

2023

3 930
-691 -93 477 -100 977 -102 330 -102 567
195 771 183 842 168 968 153 902 141 052 139 702
254 059 233 702 245 208 236 590 237 043 237 497
497 172 380 238 385 056 376 957 378 457 375 213
414 449 384 060 355 792 377 831 379 671 380 711
338 799 317 020 316 469 304 108 316 904 311 325
1 704 180 1 498 171 1 378 016 1 348 411 1 350 798 1 341 882

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

I tillegg kommer avdelingsdirektørens stab.

Hovedprioriteringer
Tromsø kommune har som et overordnet mål at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg selv best mulig.
Satsningen innebærer en vriding i måten kommunen leverer helse-, sosial- og omsorgstjenester på med
større vektlegging av forebyggende arbeid og tidlig innsats. I arbeidet med en slik ønsket
retningsendring blir det sentralt å se på alternativ innretning av tjenesten, sikre helhetlig ressursbruk på
tvers av seksjonene, samt spisse tjenesten mer inn mot sine kjerneoppgaver.
Målet er å gi bedre, men også billigere tjenester.
For å sikre tilpasning i tjenesteproduksjonen til endrede økonomiske rammebetingelser må det arbeides
målrettet med riktig tjenestenivå og effektivisering av tjenesten. Det vil kreve behov for endring i
kommunens forvaltningspraksis av helse og omsorgstjenester med strengere krav til sammenheng
mellom vedtak og penger, samt en strammere styring med fokus på å prioritere lovpålagte tjenester.
Parallelt må avdelingen arbeide med forbedring av tjenesteforløp med fokus på samhandling og
samdriftsløsninger som sikrer større handlingsrom og fleksibilitet. Optimalisering av kommunens praksis
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på boligtildeling og boligoppfølging må sikres, og vi må unngå tomgangstap og private kjøp på grunn av
boligmangel. Kommunen må også i større grad innta rollen som fasilitator og veileder i tilrettelegging for
hjelp til egenmestring. Dette innebærer blant annet økt bruk av frihet- og velferdsteknologi som kan
erstatte oppgaver som i dag utføres av ansatte. Samarbeid med frivillige- og ideelle organisasjoner må
styrkes med tydeligere bestilling på ivaretakelse av lavterskeltilbud. I tillegg må ledere og ansatte
bevisstgjøres, det må stilles større krav til budsjettdisiplin, utnytting av handlingsrom og å være
resultatorientert.

Utfordringer
Tromsø kommune har utfordringer i helse- og omsorgstjenesten når det gjelder ressursbruk og
innretning på omsorgs-/tjenesteprofil. Driftsnivået har i flere år ligget over bevilget budsjettramme.
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.
Regnskapet for 2018 viste et merforbruk på 76 millioner kroner for avdelingen samlet. Avdelingen ble i
økonomirapport 2-2018 styrket med til sammen 204 millioner kroner. Denne styrkingen av rammen
gjaldt kun for 2018. I sak om justering av HØP 2019-2022 (k-sak 195/18) ble rammene økt med 90
millioner for 2019. Denne styrkingen ble ikke videreført i 2020.
Ved inngangen av 2019 hadde avdelingen en forventet økonomisk utfordring på rundt 200 millioner
kroner. Det har derfor pågått et omfattende arbeid med innsparing for å få driften i samsvar med
budsjett.
For at avdelingen skal kunne gå inn i 2020 med et driftsnivå i samsvar med budsjett er det nødvendig at
de innsparingstiltakene som er iverksatt i inneværende år får den effekten som er planlagt.
Usikkerheten knyttet til disse tiltakene innebærer da automatisk en usikkerhet for driften i 2020.
Ressursbruk i ASSS-sammenheng
Ressursbruksindikatoren for 2017 viser at Tromsø har en ressursbruk til pleie- og omsorgstjenester som
er 26 prosent over ASSS-gjennomsnitt. Tromsø har den laveste andelen i ASSS av årsverk med
fagutdanning innen pleie- og omsorgstjenesten. Sykefraværet i Tromsø var i 2017 på 13,4 %, og ligger
med det høyest i nettverket sammen med Trondheim.
Foreløpige tall for 2018 viser at ressursbruksindikatoren for pleie og omsorg er 31,5 % høyere enn
snittet ASSS. Det er foreløpige tall, men viser likevel en økende trend.
Tromsø kommune 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.
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Pleie- og omsorgstjenester til innbyggere under 67 år – 2017 tall:
Utgiftene per hjemmetjenestemottaker 0-66 år (innebærer Seksjon for hjemmetjenester og Seksjon for
oppfølgingstjenester) ligger 35 % over snittet. Også bistandsbehovet for disse innbyggerne ligger over
snittet, men ikke så mye at det kan forklare de høye utgiftene.
Andelen yngre beboere i institusjon er blant de laveste i ASSS, 69 % av snittet.
Det er en lavere andel utviklingshemmede i befolkningen i Tromsø enn ASSS-gjennomsnittet.
Utgifter pr utviklingshemmede fratrukket refusjon for ressurskrevende tjenester er 8 % lavere enn ASSSsnittet. Andelen utviklingshemmede som bor i bolig med heldøgns omsorg er 15 % lavere i Tromsø enn
snittet. Utgiftene per beboer i bolig med fast tilknyttet personell hele døgnet ligger 16 % over snittet.
Noe av forklaringen er at Tromsø kommune har en lav dekningsgrad på boliger til målgruppen og at man
derfor har etablert kostnadskrevende bo- og tjenestetilbud til enkeltpersoner enten i kommunal eller
privat regi.

Pleie- og omsorgstjenester til innbyggere 67 år og eldre – 2017 tall:
Netto driftsutgifter hjemmetjenester pr mottaker 67 år og eldre ligger 13 % over snittet ASSS.
Kommunen har høyere dekningsgrad av tjenester til innbyggere over 80 år enn snittet i ASSS. Tromsø gir
hjemmetjenester til 15 % flere innbyggere enn gjennomsnitt ASSS. Andelen som bor i institusjon eller i
bolig med heldøgns omsorg ligger 8 % over snittet for ASSS.
Tromsø ligger høyest i utgifter per institusjonsplass, men også 12 % høyere på indikatoren andel
institusjonsbeboere på langtidsopphold med omfattende bistandsbehov.
Antallet tildelte timer hjemmetjeneste i gjennomsnitt per bruker har økt i de fleste ASSS-kommunene de
siste årene. I Tromsø har gjennomsnittlig antall timer pr. bruker pr. uke gått fra 10,5 i 2012 til 13,2 i 2017
som tilsier 25 % økning.
Brukerne med lavest bistandsbehov får omtrent samme antall timer i uka i alle kommuner, omkring 1,5
timer. De med middels behov får omkring 5-8 timer i uka. Brukerne med omfattende bistandsbehov får
omkring 30 timer i uka i de fleste kommunene. Tre av kommunene peker seg ut med et høyere
timeantall. Dette er Stavanger med 45 timer, Bergen med 38 timer og Tromsø med 43 timer i uka.
Det er ulike årsaker til at brukere med omfattende behov bor hjemme. Tromsø kommune har som mål å
være en «hjemmetjenestekommune». Det innebærer at de som ønsker det skal kunne bo lengst mulig i
eget hjem.

Stadig nye oppgaver overføres til kommunene uten at nødvendige ressurser følger med fra staten
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. Økningen
kan tilskrives statlige reformer og endring i oppgavefordeling mellom spesialisthelsetjenesten og de
kommunale tjenestene. Det er et resultat av HVPU-reformen, omstilling i psykisk helsevern,
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samhandlingsreformen og en kraftig reduksjon i liggetider i spesialisthelsetjenesten som følge av nye
behandlingsmetoder.
Kommunene har også fått større ansvar for spesialiserte medisinskfaglige oppgaver knyttet til
smertelindring, rehabilitering, habilitering og oppfølging, samt viderebehandling etter sykehusopphold.
Det er et mål at mer av behandling og oppfølging av innbyggeren skal skje nær den enkeltes hjem og
hverdag, og ofte i samhandling med familie/pårørende. Endringer i oppgavefordeling mellom kommune
og spesialisthelsetjenesten har skjedd uten at kommunene har fått nødvendige ressurser til å bygge opp
tjenestetilbudene.
1. mars 2019 trådte ny ordning for spesialistutdanning og spesialistgodkjenning av leger i kraft for alle
spesialiteter og hele spesialiseringsløpet. Tromsø kommune skal nå fungere som utdanningsinstitusjon
for spesialisering innen allmennmedisin (ALIS), samfunnsmedisin og arbeidsmedisin hvor man bla skal
sørge for at leger innen disse spesialiseringene skal ha et individuelt tilpasset utdanningsløp og legge til
rette for at de oppnår sine læringsmål.
Dette sammen med den nye spesialistforskriften for leger i spesialisering (LIS1), som trådte i kraft
1.mars 2017, medfører en betydelig dreining av ansvar for gjennomføring av utdanningen fra den
enkelte lege over på kommunen. Kommunen må framover bruke langt mer ressurser på oppfølging,
tilrettelegging og rapportering av den enkelte lege. Videre må allmennleger i spesialisering (ALIS)
gjennomføre 1 år institusjonstjeneste i godkjent utdanningsvirksomhet for å få godkjent
spesialistutdanningen. Dette vil også kreve ekstra ressurser. En helhetlig plan for hvordan kommunen
skal løse sine plikter innen området bør utarbeides.
Sterkere brukerrettigheter har bidradd til en økende bevissthet om rettigheter i blant innbyggerne. Økt
rettighetsfesting medfører økte krav og forventninger til kommunale tjenester. Ulikheter i behov og
livssituasjon kan slå sterkt ut på hvilke tjenester den enkelte mottar.

Prioriteringsutfordringer
NOU 2018:16 «Det viktigste først» peker på at det i liten grad er undersøkt om dagens
finansieringsmodeller i helse- og omsorgssektoren understøtter riktige prioriteringer i helse- og
omsorgssektoren. Det brukes store ressurser på helse- og omsorgstjenester og disse ressursene skal
brukes mest mulig riktig. Det er derfor nødvendig med tydeligere prioriteringer og det foreslås at
følgende kriterier legges som grunnlag for prioriteringsbeslutninger:
Nyttekriteriet
Et tiltaks prioritet øker i tråd med den forventede nytten av tiltaket. Den forventede nytten av tiltak
vurderes ut fra om kunnskapsbasert praksis tilsier at tiltaket øker sannsynligheten for:
•
•
•
•

overlevelse eller redusert funksjonstap
fysisk eller psykisk funksjonsforbedring
reduksjon av smerter, fysisk eller psykisk ubehag
økt fysisk, psykisk og sosial mestring

Ressurskriteriet
Et tiltaks prioritet øker desto mindre ressurser det legges beslag på.
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Ressurskriteriet skal ikke brukes alene, men sammen med de to andre hovedkriteriene for prioritering.
Alvorlighetskriteriet
Et tiltaks prioritet øker i tråd med alvorligheten av tilstanden. En tilstands alvorlighet vurderes ut ifra:
•
•
•
•

risiko for død eller funksjonstap
graden av fysisk eller psykisk ubehag
smerter, fysisk eller psykisk ubehag
graden av fysisk, psykisk og sosial mestring

Både nå-situasjonen, varighet og tap av framtidige gode leveår har betydning for graden av alvorlighet.
Graden av alvorlighet øker jo mer det haster å komme i gang med tiltaket.
Prioriteringskriteriene anses som nyttige når tiltak innen helse- og omsorgstjenestene skal prioriteres,
og bør inngå som et grunnlag i alt vurdering av tjenesteutvikling.
Økning av hjelpebehov i befolkningen
Den demografiske utviklingen tilsier at antallet mottakere av helse- og omsorgstjenester vil øke de
kommende årene. KOSTRA-tall for 2018 viser en kraftig utgiftsvekst i helse og omsorg for hele landet
med hele 8,2 % fra 2017 til 2018. Tromsø kommune står foran en sterk økning i antall innbyggere over
67 år de neste årene som vil øke behovet for helse- og omsorgstjenester.
I løpet av de siste 20 årene har det vært en tredobling av antall mottakere av omsorgstjenester under 67
år. Det er en utvikling en ser over hele landet, og den ser ikke ut til å stoppe. Av samtlige brukerrettede
timeverk i hjemmebaserte tjenester i 2017 gikk 65 % til brukere under 67 år.
I tillegg til at antallet eldste eldre øker i befolkningen, har også antallet med behov for sammensatte
tjenester gått opp, og flere vil leve lenger med kroniske lidelser. Personer med sammensatte behov og
kroniske tilstander finnes i alle aldergrupper, og kan ha et bredt spekter av utfordringer. Mange levere
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.

Leve hele livet
St.meld. Leve Hele Livet er regjeringens satsning på eldre og utvikling av aldersvennlig samfunn de neste
fem årene 2019-2023). Tromsø kommune vil jobbe etter innsatsområdene i Leve Hele Livet i arbeidet
med å innrette tjenesten for å møte veksten i antall eldre og det økte behovet for helse- og
omsorgstjenester som vi allerede nå ser konturer av. Reformen har fokus på kvalitetsforbedring særlig
innenfor ernæring, aktivitet og fellesskap, og legger opp til at eldre skal få bruke ressursene sine og
dekket behovene sine i de ulike fasene av alderdommen. Det handler om å skape et mer aldersvennlig
samfunn der eldre kan leve gode liv og delta i fellesskapet. En økende andel eldre vil stille store krav til
mer systematisk og langsiktig planlegging på tvers av avdelinger i hele kommunen. Både utvikling av
tjenesten og samfunnsutviklingen generelt blir viktig, med fokus på tilrettelegging av gode nærmiljø der
det er godt å bli gammel.
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Tilgang på helsepersonell og behov for praksisplasser
Den forventete økningen i antall mottakere i de neste årene pga. demografiske endringer, med sterk
vekst i antall innbyggere over 67 år, vil kreve økt tilgang på helsepersonell.
Sett i sammenheng med gjennomsnittlig turnover på 13,9 % og sykefravær på 13,4 % vil dette være en
stor utfordring for sektoren. Tromsø kommune befinner seg i et område med stor konkurranse på
fagutdannet arbeidskraft. Tromsø kommune ligger lavest i ASSS-nettverket i andelen årsverk
fagutdannede i brukerrettede tjenester i pleie og omsorg med 64 %.
Over en periode på 4 år har behovet for antall praksisplasser i avdeling for helse og omsorg økt
betydelig. I 2015 bestilte Universitetet (UIT) og Ishavsbyen (VGS) til sammen ca. 650 praksisplasser.
Våren 2018 hadde bestillingen økt til totalt ca. 1150 praksisplasser. Dette medfører økt press på
veiledere i praksisfeltet, som har medansvar for gjennomføring av faglig forsvarlig praksis.
Kunnskapsdepartementet har ansvaret for videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere
utdanning. De finansieres ut fra ulike finansieringskategorier. Spesialisthelsetjenesten har lovpålagte
utdanningsoppgaver, og får overført midler i den årlige budsjettrammen. Kommunene får ikke overført
midler til utdanning.
UiT setter årlig av ca. 650 000 kroner i samarbeidsmidler, men utover disse midlene tilføres ikke
kommunen ressurser for å ivareta det stadig økende antallet praksisbestillinger. En viktig satsning for
kommunen er å ha nok veiledere tilgjengelig for å møte behovet for praksisplasser. Det kreves
formalisert veilederkompetanse og ansatte må være villig til å påta seg en slik rolle. Praksiskoordinering
og utvikling av samarbeidet med Universitetet står sentralt for å ivareta tjenestene og samtidig ta ut
potensialet for rekruttering av fagfolk gjennom gode praksisarenaer.

Mangel på boliger og helsebygg med tilstrekkelig standard
Mangel på differensierte, tilpassede boliger og helsebygg med god standard er en av de største
utfordringene for utvikling av helse- og velferdstjenesten i årene framover.

Bo- og velferdssenter
Gjennom analysen fra strategi for utvikling av eiendommer mot 2030 (fra 2013) er behovet for bedre
tilpassede velferds- omsorgsboliger og institusjonsplasser identifisert.
Ved å samlokalisere tjenestetilbudene der blant annet institusjonsplasser og omsorgsboliger,
hjemmetjenester, seniorsentre, dagsenter og frivillighetssentraler er samlet på bydelsnivå kan vi få en
mer fleksibel og effektiv drift. Samtidig vil det være nødvendig å vurdere en ytterligere differensiering av
nye heldøgns omsorgsplasser i institusjon og omsorgsbolig. Erfaringer fra mindre boenheter spesielt
tilrettelagt for personer med demenssykdom er gode.
Barne- og avlastningsbolig
Tromsø kommune har til sammen 16 avlastningsplasser i institusjon. Til sammen 40 familier mottar
avlastning i 5. etg på Seminaret eller i Selnes avlastningsbolig. Pr april 2019 står til sammen 7 familier på
venteliste for avlastning i institusjon.
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Tromsø kommune har lav dekningsgrad på avlastningstilbud til familier med tyngende
omsorgsoppgaver. Manglende lavterskel- og forebyggende tilbud medfører utslitthet hos pårørende og
behov for omfattende hjelpetilbud tidligere i forløpet, - som for eksempel plass i barnebolig.
Boliger til utviklingshemmede
Det er ikke etablert omsorgsboliger til personer med utviklingshemming de 10 siste årene, og det har
medført et stort etterslep på boliger til målgruppen.
Tromsø kommune har lavere dekningsgrad på boliger til utviklingshemmede enn snittet i ASSS.
Manglende botilbud gjør at det er mange pårørende som står i svært krevende omsorgssituasjoner langt
utover den alder det er naturlig at voksne barn flytter ut. Omsorgsbelastningen og manglende kapasitet
på samlokaliserte boliger og boligklynger framtvinger hasteetablering av enkeltstående boløsninger med
heldøgns omsorg enten ved kjøp hos private leverandører, eller i kommunal regi. Det er særlig
ressurskrevende og utfordrende å opparbeide god kvalitet i tilbudet.

Boliger til personer innen rus- og psykisk helsefeltet
Det er ikke etablert boliger siden 2009 på området psykisk helse. Innenfor øremerkede boliger 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 personer med utfordringer knyttet til rus er bostedsløse og har fått et midlertidig botilbud. Et
vedtak om midlertidig bolig gis for 14 dager, og inntil 3 måneder. I mangel av permanente tilpassede
boliger blir flere værende i midlertidige boliger langt utover den normerte botiden.
Fra 2019 omfatter betalingsordningen for utskrivningsklare pasienter også pasienter innen psykisk
helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling (rus). Mangel på egnet bolig er ofte en viktig årsak til at
kommunen har vanskeligheter med å ta imot pasientgruppen og midlertidige løsninger vil ofte være
uhensiktsmessige og kvalitetsmessig utilfredsstillende for pasienten og for ansatte i tjenesten.
Situasjonen bidrar også til etablering av kostbare enetiltak som kunne vært unngått dersom et mer
differensiert botilbud hadde vært tilgjengelig.

Tidlig innsats, forebygging, velferdsteknologi, habilitering og rehabilitering
ASSS-tallene viser 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.
Avdelingen må dreie ressursene mot 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.
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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.
Meld. St. 29 (2012-2013) «Morgendagens omsorg» og Nasjonalt program for velferdsteknologi med
Omsorgsplan 2020 har som hovedmål å satse på teknologier for trygghet og mestring slik at
velferdsteknologi skal være en del av tjenestetilbudet i omsorgstjenesten innen 2020. Tromsø kommune
har hatt velferdsteknologi i drift i flere år, men ser at framdrift i implementeringen går sakte. I 2017 ble
målet for bruk av velferdsteknologi satt til 4 % med en økning på 10 % av andel brukere med vedtak om
velferdsteknologi i 2020.
E-helse
I nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan mot 2022 er det lagt inn følgende innsatsområder
•
•
•
•
•
•

Digitalisering av arbeidsprosesser
Bedre sammenheng i pasientforløp
Bedre bruk av helsedata
Helsehjelp på nye måter
Felles grunnmur for digitale tjenester
Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring

I denne handlingsplanen ligger det flere store og små løsninger som forventes innført i kommunene
framover. Flere innføringsprosjekt fra nasjonal e-helseportefølje vil treffe kommunene og
innføringsaktiviteten vil normalt sett være kommunenes ansvar alene.
Den store nasjonale satstingen med Meld. St. 9 (2012-2013) En innbygger – en journal vil komme til
innføring i 2023 som «Helhetlig samhandling og felles journal for kommunal helse- og omsorgstjeneste»
Sykefravær
Det er høyt sykefravær i helse- og omsorgssektoren. I 2017 var sykefraværet på hhv 13,4 % (pleie og
omsorg og 12,7 % (kommunehelse), - langt over snittet i ASSS kommunene. 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 at det er en
utfordring for kvaliteten av tjenesten.
Høyt sykefravær kan være knyttet til knyttet til organisatoriske og psykososiale faktorer og for lite fokus
på helsefremmende arbeidsplasser. For å redusere sykefraværet vil vi øke nærværet og jobbe
systematisk med å kartlegge årsakene til det høye sykefraværet, slik at man kan rette tiltakene der de
trengs.
Beredskap
Tromsø kommune mangler en egen overordnet beredskapsplan for helse og omsorg. I tillegg er
kommunen utpekt som Point of Entry både for skip og fly, og har særskilte forpliktelser i forhold til IHR
beredskap. Kommunen mangler både IHR beredskapsplan, utstyr, personell og opplæring/trening for å
ivareta IHR forpliktelsene.
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Kommunen har ikke samfunnsmedisinsk beredskap, og vil ikke kunne ivareta lovkrav eller interne
plankrav innen beredskap på smittevern, miljørettet helsevern som jodtabletter, samt i andre
avdelingers beredskap slik som innen drikkevann eller IHR ut over normal arbeidstid.
Kommunen vil iverksette et arbeid med å samstemme sin samfunnsmedisinske beredskap med
planverket og lovkrav.
Kvalitet
Det er et sterkere dokumentasjonskrav for å registrere og kartlegge pasientens behov, og avdekking av
risiko, tiltak og oppfølging innen områder som legemiddelhåndtering, ernæring, fall og pasientens
mulighet for aktivitet. Dette er også viktige satsningsområder beskrevet i Overordnet kvalitetsplan for
Avdeling for helse og omsorg, Trygghetsstandard i sykehjem, og den nasjonale kvalitetsreformen «Leve
hele livet»
Siste årene har Avdeling for helse og omsorg hatt flere tilsynssaker og innsynsbegjæringer som viser feil,
mangler og alvorlige hendelser, og som stiller strenge krav til dokumentasjon både innenfor ernæring,
fall, omsorgs ved livets slutt og arbeidsmiljøet (vold og trusler). Dette har medført økt mengde
arbeidsoppgaver som involverer kartlegging, dokumentering, og møtevirksomhet med ansatte, brukere,
pårørende, tilsynsmenn og andre involverte.
Dokumentasjon av helsehjelp er et nødvendig satsningsområde som må utbedres.

Frivillighet
Det er behov for å rekruttere flere frivillige til helse- og omsorgsfeltet overfor barn, ungdom, voksne og
eldre. Det må legges til rette for samarbeid mellom offentlig og frivillig for å ta i bruk den viktige
ressursen som frivillige utgjør.
Innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse kan Tromsø kommune styrke og videreutvikle
støttekontakttjenesten gjennom økt samarbeid med frivillig sektor. Friskus og Nyby er modeller som har
uforløste potensialet innen frivillighet og som bør videreutvikles. I en tid preget av store økonomiske
utfordringer vil økt samhandling med frivillige være et viktig og avbøtende tiltak for å unngå uønskete
konsekvenser for tjenestemottakerne.
Det igangsettes arbeid med utarbeidelse av Plan for frivillighet i helse- og omsorg.
Legetjenesten
Den kommunale legetjenesten er organisert innenfor enhet for Helsetjenester, både leger i
helsestasjoner, sykehjem og legevakt. I tillegg forvalter enheten fastlegehjemlene for
privatpraktiserende leger. Helsehuset har egne tilsatte leger, og egen vaktordning for disse legene.
Kommunen har behov for å utarbeide ny plan for legetjenestene. I planen må det ses på en mer effektiv
organisering av legeressursene både på dagtid og på vaktordning utenom ordinær arbeidstid.
Samarbeid og medvirkning fra fastlegene
Fastlegen er en viktig samarbeidspart og premissleverandør for helsetjenester til våre innbyggere. Det er
ønskelig å dra deres fagkunnskap inn i fag og kvalitetsarbeidet som foregår i kommunen, samt i
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utforming av felles rutiner. I tillegg er det behov for faste samhandlingsmøter mellom alle fastlegene og
ledergruppen i avdelingen. Fastlegeordningen befinner seg for tiden i en krise hvor det trengs tiltak for
rekruttering og stabilisering. Om dette ikke løses vil det få store konsekvenser både for helsetjenestene
til våre innbyggere og økonomisk for kommunen. Å bidra til økt samarbeid og kvalitetsutvikling i
tjenesten vil være et bidrag til å avhjelpe krisen. Det må settes av ressurser til å få implementert
anbefalingene som allerede er foreslått.

[1] Rekrutterings- og kompetanseplan 2018-2022. Avdeling for helse og omsorg.
[2] Rekrutterings- og kompetanseplan 2018-2022. Avdeling for helse og omsorg.
[3] Med brukerrettede tjenester menes arbeid utført av de som jobber direkte med mottakere av helseog sosialtjenestene i kommunene, samt de som saksbehandler og fatter vedtak om helse- og
sosialtjenester.

11.1.

Avdeling for helse og omsorg

Driftsbudsjett

Fordeling på virksomhetsområde

Beløp i 1000

Avdeling for helse og omsorg

Sum

Regnskap Budsjett
2018
2019
3 930
3 930

-691
-691

2020

Økonomiplan
2021
2022

2023

-93 477 -100 977 -102 330 -102 567
-93 477 -100 977 -102 330 -102 567

Informasjon om tjenesteområdet
På dette budsjettområdet ligger fellesutgifter for helse og omsorg, lønnsmidler til avdelingsdirektørens
stab, Tildelingskontoret, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, tilskudd til sosiale formål,
refusjon for ressurskrevende tjenester og vederlagsinntekter.
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Tilskuddsordninger i Avdeling helse og omsorg
Avdelingen forvalter 2 tilskuddsordninger.
1. Tilskudd til frivillig/ideell sektor og stiftelser:
De siste årene har tilsammen 13 ulike organisasjoner fått faste tilskudd over årsbudsjettet. Tiltak som er
levert av tilskuddsmottakere er ikke en del av lovpålagte tjenester i kommunen, men vurderes som
viktige supplement til den kommunale tjenesteporteføljen, eksempelvis tilbud i regi av Fontenehuset,
Kafe X, Brukerbasen, Gatejuristen, Røde Kors, Kirkens Bymisjon med flere.
For 2019 vedtok kommunestyret å gi støtte til fire nye tiltak over ansvarsramme 1302 Sosialtjenesten.
Dette er tilskudd til FN sambandet- internasjonalt seminar, ROS- Rådgivning om spiseforstyrrelser,
Kirkens Bymisjon- Demokratiskolen og Tromsø idrettsråd- Aktivitetsguide. Vedtaket utgjør 600 000
kroner.
Tilskuddene skal bidra til å støtte opp om det frivillige og forebyggende arbeidet, generere flere frivillige
og øke mangfoldet i tilbuds- og tjenesteporteføljen innenfor sosiale tjenester/forebygging/rus.
For 2019 er totalt tilskuddsbeløp til sosiale formål på 13 933 000 kroner.
2. Tilskudd til frivillig arbeid rettet mot økonomisk og sosialt vanskeligstilte
Fra og med 2006 har det vært fordelt 500 000 kroner til arbeid som er innrettet mot økonomisk og
sosialt vanskeligstilte.
Tilskuddsordningen har samme formål som tilskuddet til frivillig/ideell sektor, og skal i tillegg bidra til å
fremme inkludering og deltakelse på ulike samfunnsarenaer for personer eller grupper som er
økonomisk og /eller sosialt vanskeligstilt.
Utlysningen har vært på samlet søknadsskjema fra Kultur og idrett.
Fra 2020 slås tilskuddsordningene sammen og det foreslås å avsette 14 500 000 kroner i tilskudd
til frivillig/ideell sektor over ansvarsramme 1302 Sosialtjenesten.
Administrasjonssjefen vil utarbeide innstilling til fordeling til politiske organer. Tilskuddet skal innrettes
mot nasjonale føringer, overordnet strategi og kommunes målsettinger på områdene, forebygging,
frivillighet, brukerinvolvering og likemannsarbeid.
Tilskuddsordningen vil kunngjøres med søknadsfrist 1. mars 2020. Tilskuddet utlyses årlig.

Driftsbudsjett med endringer

2020
4 191

Beløp i 1000

Revidert budsjett
Tiltak fra forrige HØP
Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern
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-8 000

Økonomiplan
2021
2022
3 352
1 525
-18 000

-18 000

2023
-286
-18 000

Økonomiplan for 2020-2023

og tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet
Fordeling opptrapping av innkjøpskutt
Styrking av ansvarsramme 1303 Pleie og omsorg
Sum Tiltak fra forrige HØP
Tekniske justeringer
Justering pensjonssats 2020
Andre tiltak
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Finansiering av nytt digitalt arkiv
Finansiering seksjon for anskaffelser
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Omfordeling internt på avdeling for helse og omsorg
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2020-2023

11.2.

Økonomiplan
2021
2022

2020

Beløp i 1000

2023

-61
-90 000
-98 061

-61
-90 000
-108 061

-61
-90 000
-108 061

-61
-90 000
-108 061

-390
1 987
1 597
-96 464

-390
3 561
3 171
-104 890

-390
5 135
4 745
-103 316

-390
6 709
6 319
-101 742

-92 273

-101 538

-101 791

-102 028

-84
-2 792
-2 876

-84
-3 388
-3 472

-84
-3 388
-3 472

-84
-3 388
-3 472

1 672
1 672
-1 204

4 033
4 033
561

2 933
2 933
-539

2 933
2 933
-539

-93 477

-100 977

-102 330

-102 567

Seksjon for velferd, arbeid og inkludering

Driftsbudsjett
Fordeling på virksomhetsområde
Beløp i 1000

Seksjon for velferd, arbeid og inkludering

Sum

Regnskap Budsjett
2018
2019
195 771
195 771

183 842
183 842

2020
168 968
168 968

Økonomiplan
2021
2022
153 902
153 902

141 052
141 052

2023
139 702
139 702

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
Strategi for integrering i Tromsø kommune skal implementeres gjennom å utvikle helhetlige tjenesteløp
sammen andre enheter og seksjoner i kommunen. Selv om antall flyktninger reduseres skal kommunen
levere god kvalitet i integreringsarbeidet, slik at flest mulig kommer ut i arbeid, og kommunen fortsetter
å være en attraktiv bosettingskommune.
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Arbeid og utdanning er de viktigste målene i integreringsarbeidet. Innholdet i introduksjonsprogrammet
skal 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. Denne gruppen står også 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 raskere og mer målrettet 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
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.
En god og samordnet boligtjeneste med oppfølging i boliger vil kunne bidra til at flere kan bo trygt og
hindre behovet for omfattende tjenester.
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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

Driftsbudsjett med endringer

2020
184 120

Beløp i 1000

Revidert budsjett
Tiltak fra forrige HØP
Fordeling opptrapping av innkjøpskutt
Sum Tiltak fra forrige HØP
Tekniske justeringer
Justering pensjonssats 2020
Andre tiltak
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Digitalisering: redusert porto, personell og areal
Effekt av oppfølging husleierestanser
Finansiering av nytt digitalt arkiv
Redusere kommunal bostøtte
Redusert kjøp av eksterne tjenester
Redusert sosialhjelp som følge av aktivitetsplikt 30-40 år
Redusert utbetaling introduksjonsstønad
Økning husleieinntekter som følge av flere boliger
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Miljøvaktmester - oppfølging av beboere og boliger
Styrke oppfølging husleierestanser
Utvide aktivitetsplikt til aldersgruppen 30-40 år
Økt innsats for å redusere vakanse, økt vedlikehold
Økt oppfølging barnefamilier
Økte sosialhjelpskostnader
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2020-2023

Økonomiplan
2021
2022
184 120 184 120

-313
-313

-313
-313

-313
-313

-313
-313

-694
-1 350
-2 044
-2 357

-694
-2 699
-3 393
-3 706

-694
-4 049
-4 743
-5 056

-694
-5 399
-6 093
-6 406

181 763

180 414

179 064

177 714

-750
-500
-156
-1 000
-4 504
-1 000
-10 785
-2 000
-20 695

-1 000
-800
-156
-2 000
-7 171
-1 500
-19 785
-3 000
-35 412

-1 000
-1 000
-156
-4 000
-8 471
-2 000
-24 785
-4 000
-45 412

-1 000
-1 000
-156
-4 000
-8 471
-1 500
-24 785
-5 000
-45 912

650
1 300
1 300
1 000
650
3 000
7 900
-12 795

650
1 300
1 300
2 000
650
3 000
8 900
-26 512

650
1 300
1 300
1 500
650
2 000
7 400
-38 012

650
1 300
1 300
2 000
650
2 000
7 900
-38 012

168 968

153 902

141 052

139 702

Innsparingstiltak
Digitalisering: redusert porto, personell og areal
Overgangen fra manuelt arkiv til digitalt arkiv vil kunne gi innsparinger på personell. I tillegg vil
elektronisk utsending av post gi betydelig innsparing på porto. Seksjonen skal sammen se på
administrative ressurser og kostnader til drift.
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Effekt av oppfølging husleierestanser
Utestående husleie på kommunale boliger er betydelig og voksende. De fleste av de som bor i de
kommunale velferdsboligene er økonomisk vanskeligstilte. Dersom disse ikke evner å betale husleie og
ikke følges opp, vil dette få store personlige kostnader og kommunen taper inntekt. Dette er et viktig
sosialfaglig arbeid, og må følges godt opp i seksjonen. Det gjelder både for de ordinære utleieboligene,
men også for de midlertidige boligene.

Redusere kommunal bostøtte
Sommeren 2017 vedtok kommunestyret nye prinsipper for fastsetting av husleie på kommunale
utleieboliger. Det gjorde at husleien ble jevnet ut. Tidligere ble husleien satt utfra prinsippet om
kostnadsdekning. Den kommunale bostøtten har etter dette blitt en stønad til noen få og ikke et
virkemiddel for utjevning. Ordningen må utredes i kommende periode.

Redusert kjøp av eksterne tjenester
Redusert kjøp av eksterne tjenester som følge av redusert antall ankomster av nye flyktninger, samt at
flere av tiltakene til oppfølging av flyktninger skal ivaretas av kommunale tjenester ettersom antall
introduksjonsdeltakere går ned.

Redusert sosialhjelp som følge av aktivitetsplikt 30-40 år
Aktivitetsplikten for mottakere av sosialhjelp for de under 30 år har vært lovbestemt de siste 3 årene.
Det har gitt gode resultat ved at flere unge har kommet ut i jobb eller utdanning, færre arbeidsledige og
redusert antall mottakere av sosialhjelp for aldersgruppen. I aldersgruppen 30 til 40 år er det mange
ledige og det er ønskelig at aktivitetsplikten også gjelder for disse. Det settes derfor av ressurser til
utvidelse av UTVEI eller andre lignende tiltak hos NAV Tromsø til denne gruppen, og det forventes en
innsparingseffekt som følge av dette.

Redusert utbetaling introduksjonsstønad
Tromsø kommune kan forvente å bosette omtrent samme antall flyktninger som i 2018 og 2019, litt i
underkant av 100 personer, årlig fremover. Det er mer enn halvparten i antall som i 2015 – 2017. I 2019
og 2020 vil det store antallet som kom i 2017 være ferdig med introduksjonsprogrammet, og det vil
derfor være vesentlig færre som skal ha oppfølging og utbetaling av introduksjonsstønad. Flere av
tiltakene til oppfølging av flyktninger skal ivaretas av kommunale tjenester ettersom
introduksjonsdeltakerne går ned. Det forventes også at de som blir bosatt kommer som kvoteflyktninger
direkte fra flyktningeleirer utenfor Europa. Det kan fortsatt bety at mange søker økonomisk sosialhjelp
etter endt program. Seksjonen må tilpasse tjenestene etter det nye behovet.

Økning husleieinntekter som følge av flere boliger
Tromsø kommune har i årene 2015 – 2019 kjøpt nye boliger som gir økt inntekt på husleie. Det er noe
usikkerhet rundt tallene ut planperioden, og disse kan bli justert.
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Nye tiltak

Miljøvaktmester - oppfølging av beboere og boliger
Det har vært en økning i antall kommunale boliger. Oppfølging av bolig og beboere gjennom
husleieperioden kan være verdibevarende og redusere behovet for vedlikehold. Det er god erfaring med
forsøket med ha en miljøvaktmester ansatt som kan bistå beboere med mindre vedlikehold og
verdibevaring. Det ventes også at dette bidrar til større beboermedvirkning gjennom at miljøvaktmester
er tettere på beboerne og kan lytte til deres ønsker og behov i leieperioden.

Styrke oppfølging husleierestanser
Utestående husleie på kommunale boliger er betydelig og voksende. De fleste av de som bor i de
kommunale velferdsboligene er økonomisk vanskeligstilte. Dersom disse ikke evner å betale husleie og
ikke følges opp, vil dette få store personlige kostnader og kommunen taper inntekt. Dette er et viktig
sosialfaglig arbeid, og må følges godt opp i seksjonen. Det gjelder både for de ordinære utleieboligene,
men også for de midlertidige boligene.

Utvide aktivitetsplikt til aldersgruppen 30-40 år
Aktivitetsplikten for mottakere av sosialhjelp for de under 30 år har vært lovbestemt de siste 3 årene.
Det har gitt gode resultat ved at flere unge har kommet ut i jobb eller utdanning, færre arbeidsledige og
redusert antall mottakere av sosialhjelp for aldersgruppen. I aldersgruppen 30 til 40 år er det mange
ledige og det er ønskelig at aktivitetsplikten også gjelder for disse. Det settes derfor av ressurser til
utvidelse av UTVEI eller andre lignende tiltak til denne gruppen.

Økt innsats for å redusere vakanse, økt vedlikehold
I en del tilfeller står utleieboligene vakant i påvente av klargjøring for utleie, enten fordi de er nye og
skal godkjennes for utleie, eller de venter på vedlikehold. Det settes av økte ressurser til drift og
vedlikehold av boligene, som kan ivareta enkle driftsmessige tiltak i boligene for å redusere vakanse og
bidra til verdibevarende vedlikehold.

Økt oppfølging barnefamilier
NAV Tromsø har hatt en stor økning i utbetaling av sosialhjelp de siste årene. Dette skyldes i hovedsak
økt innvandrerbefolkning som dekkes av integreringstilskuddet fra staten. Antall mottakere har vært
stabilt årene 2016 – 2018, men utbetalingene pr. person har økt kraftig. Store barnefamilier er
hovedforklaringen. Oppfølging av barnefamiliene både mht. boligkarriere og overgang til arbeid blir et
viktig satsingsområde i planperioden.
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Økte sosialhjelpskostnader
De siste årene har kostnadene til sosialhjelp økt. Årsaken er i hovedsak de store flyktningebosettingene i
perioden 2015 – 2017. I tillegg kommer innstrammingen i regelverket for arbeidsavklaringspenger (AAP),
som gir økning i mottakere av sosialhjelp.
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11.3.

Seksjon for behandling og rehabilitering

Driftsbudsjett

Fordeling på virksomhetsområde

Beløp i 1000

Seksjon for behandling og rehabilitering

Sum

Regnskap Budsjett
2018
2019
254 059
254 059

233 702
233 702

2020
245 208
245 208

Økonomiplan
2021
2022
236 590
236 590

237 043
237 043

2023
237 497
237 497

Informasjon om tjenesteområdet
Seksjon for behandling og rehabilitering 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 to enheter som
beskrives kort før målsettinger defineres. I seksjonen etableres det høsten 2019 et responssenter, som i
første omgang skal ivareta signaler fra trygghetsalarmer til hjemmeboende. Senteret vil på litt sikt kunne
tilby disse tjenestene til andre kommuner og utvikle nye tjenester med velferdsteknologiske løsninger.
Pasientsentrert helsetjenesteteam er et team sammensatt av ansatte fra Tromsø kommune og UNN,
som jobber tverrfaglig ovenfor målgruppen skrøpelig eldre. Teamet gikk i 2019 fra prosjektfase og over i
fast drift.

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.

Helsetjenester
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Helsetjenester omfatter Helsekontor med fastlegeordning og privatpraktiserende fysioterapeuter,
Avdeling for sosialmedisin, Avdeling for Dagrehabilitering, Legevakta og Avdeling for legetjenester inkl.
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.
Legevakta organiserer kommunal akutt legevakt, interkommunal legevaktsentral og overgrepsmottak. I
tillegg organiseres kommunens psykososiale kriseteam fra Legevakta. Legevaktas lokaler er for trange og
uhensiktsmessig og tillater til tider ikke forsvarlig drift av tjenesten. Nye lokaler er påkrevd og nå under
planlegging.
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.

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan
2020
2021
2022
2023
239 909 233 409 233 409 233 409

Beløp i 1000

Revidert budsjett
Tiltak fra forrige HØP
Fordeling opptrapping av innkjøpskutt
Andre tiltak
Sum Tiltak fra forrige HØP
Tekniske justeringer
Justering pensjonssats 2020
Andre tiltak
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert ramme

-77
-362
-439

-77
-934
-1 011

-77
-934
-1 011

-77
-934
-1 011

-1 219
454
-765
-1 204

-1 219
907
-312
-1 323

-1 219
1 361
142
-869

-1 219
1 814
595
-416

238 704 232 086 232 539 232 993

Innsparingstiltak
Finansiering av nytt digitalt arkiv
Innføre egenandel kommunale fysioterapeuter
Redusere bemanning sosialmedisin - migrasjon
Øke inntekt interkommunal legevaktsentral og overgrepsmottak
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Annullering av tiltak 102887 "Generell reduksjon i integreringskostnader"
Etablere Kraft Universitetslegesenter
Kostnader akuttforskrift og legevaktbil
Opplæringskostnader LIS 1, ALIS og spesialiseringsforskrift
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2020-2023

-346
0
-362
-1 000
-1 708

-346
-1 000
-934
-1 000
-3 280

-346
-1 000
-934
-1 000
-3 280

-346
-1 000
-934
-1 000
-3 280

362
2 500
2 100
3 250
8 212
6 504

934
2 500
1 100
3 250
7 784
4 504

934
2 500
1 100
3 250
7 784
4 504

934
2 500
1 100
3 250
7 784
4 504

245 208 236 590 237 043 237 497
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Innsparingstiltak
Innføre egenandel kommunale fysioterapeuter
Tilbudet hos kommunale fysioterapeuter er i dag gratis for innbyggerne, mens de som oppsøker private
fysioterapeuter med kommunal hjemmel betaler egenandel. Det skal utredes om det skal innføres en
egenandel for kommunal fysioterapi, med sikte på politisk behandling innen 2020 og iverksetting fra
2021. Tiltaket vil kunne gi økte inntekter på 1 million kroner fra 2021.

Redusere bemanning sosialmedisin - migrasjon
Ankomst av flyktninger er redusert etter de store bosettingene i perioden 2015 - 2017. Det gjør at
Migrasjonshelseteamet må tilpasse utgiftene til behovet.

Øke inntekt interkommunal legevaktsentral og overgrepsmottak
I 2018 ble det inngått avtaler med omkringliggende kommuner om interkommunal legevakt. Det synes
som at tjenesten er av større omfang og bruker mer ressurser enn det som var initiert før avtalen ble
gjort. Dette skal tas opp med avtalekommunene med sikte på å forhandle ny avtale om kostnadsdeling.
Overgrepsmottaket ivaretas av legevakta for UNN. Antall overgrep har fordoblet seg fra 2017 til 2018 og
kostnadene for å ivareta oppgaven har økt. Tromsø kommune er i dialog med UNN med sikte på å øke
kostnadsdekningen fra UNN.
Det forventes økte inntekter på 1 millioner kroner samlet sett for disse to sakene fra 2020.

Nye tiltak

Annullering av tiltak 102887 "Generell reduksjon i integreringskostnader"
Annullering av tiltak 102887 "Generell reduksjon i integreringskostnader" for å legge inn spesifikt
tiltak på riktig ansvar

Etablere Kraft Universitetslegesenter
Kraft Universitetlegesenter er planlagt etablert i nye lokaler i Breivika. universitetslegesenteret er et
samarbeid mellom Tromsø Kommune, Universitetet og Studentsamskipnaden. Legesenteret skal bestå
av kommunalt tilsatte fastleger, studenthelsestasjon og legene skal jobbe med praksis for leger ved UIT.
Senteret skal planlegges for oppstart i 2019 og starte driften i 2020.
I økonomiplan 2018-2021 ble det avsatt 1 million kroner til tiltaket. Nye beregninger viser at kommunen
må finansiere ytterligere 2,5 millioner kroner, som legges inn fra 2020.
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Kostnader akuttforskrift og legevaktbil
Legevakta er for innbyggerne og andre som oppholder seg i kommunen det siste sikkerhetsnettet for
legetjenester. Kommunen har økt turisme, flere studenter og arbeidsinnvandrere som gir økt
pasientgrunnlag for legevakta. I tillegg er det kommet ny akuttforskrift som skjerper krav til svartid på
legevaktsentralen og bemanning på legevaktbil. Tromsø kommune klarer ikke å innfri disse kravene i
2019, og det er derfor behov for økte ressurser til legevakta. Det legges inn til sammen 2,1 millioner
kroner.
Etablering av Kraft Universitetslegesenter og Responssenter vil gi noe besparelse for legevakta.

Opplæringskostnader LIS 1, ALIS og spesialiseringsforskrift
Styrking av fastlegeordningen: Økning på 1,5 årsverk for leger i spesialisering (LIS 1) og 0,75 mill.kr. til en
ekstra stilling.
Ny spesialiseringsforskrift fra 2019 gir kommunen ansvar for å være opplæringsinstitusjon for alle
kommunale leger, både leger med fastlegehjemmel og kommunalt tilsatte leger. Det gis en stilling til
allmennlegetjenesten for å ivareta opplæringsansvaret for legene: ett årsverk - 50 % lege / 50 %
fysioterapeut.

11.4.

Seksjon for oppfølgingstjenester

Driftsbudsjett

Fordeling på virksomhetsområde

Beløp i 1000

Seksjon for oppfølgingstjenester

Sum

Regnskap Budsjett
2018
2019
497 172
497 172

380 238
380 238

2020
385 056
385 056

Økonomiplan
2021
2022
376 957
376 957

378 457
378 457

2023
375 213
375 213

Informasjon om tjenesteområdet
Seksjon for oppfølgingstjenester er organisert i seks enheter og har ansvar for tjenester til mennesker
med funksjonsnedsettelser og mennesker med rus- og/eller psykiske lidelser. Seksjonens tjenester
omfatter hjemmetjeneste, tilpassede boliger med og uten nattevakt, barnebolig, avlastning i institusjon,
fritidsaktiviteter samt arbeid- og aktivitetstilbud.
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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. Klyngemodellen 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 130 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
100 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
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

2020
378 501

Beløp i 1000

Revidert budsjett
Tiltak fra forrige HØP
10 boliger Lerkeveien
10 omsorgsboliger innenfor rusfelt
Arbeidstiltak Dagsjobben, booppfølging og medarbeider med
brukererfaring
Bofelleskap Fergeveien
Bofelleskap for utviklingshemmede - 8 boliger i ordinært utbyggingsprosjekt
Fordeling opptrapping av innkjøpskutt
Forsøket 5
Ny barne- og avlastningsbolig i Sommerlystveien (8 avlastningsplasser og 2
barneboliger)
Redusere kostbare enetiltak
Rekrutteringstiltak - vernepleiere
Veilednings-/mestringsteam i oppfølgingstjenesten
Sum Tiltak fra forrige HØP
Tekniske justeringer
Justering pensjonssats 2020
Andre tiltak
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2021
2022
361 840 357 667

2023
359 478

0
2 000

5 000
2 000

5 000
2 000

5 000
2 000

550

2 200

2 200

2 200

2 500
3 000
-99
10 800

5 000
11 900
-99
10 800

5 000
11 900
-99
10 800

5 000
11 900
-99
10 800

0

6 000

6 000

6 000

0
-250
0
18 501

-6 750
-500
-2 000
33 551

-18 750
-500
-2 000
21 551

-18 750
-500
-2 000
21 551

-2 809
395

-2 809
790

-2 809
1 184

-2 809
1 579

Økonomiplan for 2020-2023

2020

Beløp i 1000

Økonomiplan
2021
2022

2023

Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett

-2 414
16 087

-2 019
31 532

-1 625
19 926

-1 230
20 321

Konsekvensjustert ramme

394 588

393 372

377 594

379 799

0
0
-837
-4 795
-5 632

0
0
-837
-15 578
-16 415

-1 500
-1 500
-837
4 700
863

-1 500
-1 500
-837
-749
-4 586

0
-5 400
0

-5 000
0
5 000

-5 000
0
5 000

-5 000
0
5 000

1 500

0

0

0

-3 900
-9 532

0
-16 415

0
863

0
-4 586

385 056

376 957

378 457

375 213

Innsparingstiltak
Besparelse ved bruk av Finnhvalveien som omsorgsbolig
Besparelse ved bruk av Kaldfjordvegen som omsorgsbolig
Finansiering av nytt digitalt arkiv
Forbedringsarbeid - Seksjon for oppfølgingstjenester
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
10 boliger Lerkeveien
Forsøket 5
Generell styrkning - demografikostnader
Ny barne- og avlastningsbolig i Sommerlystveien (8 avlastningsplasser og 2
barneboliger)
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2020-2023

Tiltak fra forrige HØP
10 boliger Lerkeveien
I HØP 2019-2022 ble det satt av midler (5 millioner kroner) fra 2020 til drift av 10 nye omsorgsboliger
innen psykisk helse i Lerkeveien. Da prosjektet ennå ikke er i tidligfase og ikke inngår i forslag
investerinsbudsjett for 2020-2023, tas midlene ut av HØP for inneværende periode.

Forsøket 5
Forsøket 5 skal bestå av fire samlokaliserte boliger for personer med rus- og psykisk lidelse. Byggestart
vil være i 2019, med oppstart drift andre halvår 2020.
Stiftelsen kommunale boliger står som byggherre for dette boligtiltaket. Tiltaket vil gi økt kapasitet på
boliger til den aktuelle målgruppen.
I Forsøket 5 vil det være tilknyttet 16,5 årsverk. Det legges inn 5,4 millioner kroner i budsjettet for 2020,
og 10,8 millioner kroner fra 2021.

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.
De nye avlastningsboligene er beregnet å stå ferdig høsten 2020. Endelig kostnadsramme fastsettes
etter forprosjekt og etter kontrahering av entreprenør.
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 nye barneboliger (det siste er en kapasitetsøkning fra dagens 6
barneboliger på Trudvang) vil gi en økt årlig kostnad på 1,5 million kroner i 2020, og 6 millioner kroner
fra 2021.
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Innsparingstiltak
Besparelse ved bruk av Finnhvalveien som omsorgsbolig
Det er tenkt at Finnhvalveien skal kunne brukes for å samle bl.a. enertiltak/private kjøp. Ved å
samordne/samlokalisere flere brukere i samme bolig vil en ha behov for litt færre ansatte.
Det er også noen av brukerne som har 2:1 bemanning i enertiltak. Ved å få disse brukerne samlokalisert
kan en bl.a. samordne personale nr 2 på flere enn bare en bruker.

Besparelse ved bruk av Kaldfjordvegen som omsorgsbolig
Det vurderes ombygging av Kaldfjordvegen, tidligere bofellesskap for enslige mindreårige, til
omsorgsboliger. Det vil kunne gi besparelse ved at tjenestemottakere samles i et større bofellesskap og
personalressursene kan utnyttes mer effektivt.

Forbedringsarbeid - Seksjon for oppfølgingstjenester
Forbedringsarbeid - Seksjon for oppfølgingstjenester
Det jobbes med effektivisering av tjenesten hvor man ser på ytterligere økning i gruppebasert tilbud på
dagaktivitet til yngre med nedsatt funksjonsevne. Seksjonen vil også gjennomføre
bemanningsreduserende tiltak i tjenesten forøvrig.

Nye tiltak

Generell styrkning - demografikostnader
I takt med kommunens befolkningsvekst forventes det også økt aktivitet med vekst i antall brukere
innenfor seksjon for oppfølgingstjenester. Det legges derfor inn en generell styrkning på 2 millioner
kroner i 2020, og 7 millioner kroner i 2021-2023.
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11.5.

Seksjon for sykehjem

Driftsbudsjett

Fordeling på virksomhetsområde
Regnskap Budsjett
2018
2019

Beløp i 1000

Seksjon for sykehjem

414 449
414 449

Sum

384 060
384 060

Økonomiplan
2021
2022

2020
355 792
355 792

377 831
377 831

379 671
379 671

2023
380 711
380 711

Informasjon om tjenesteområdet
Seksjon for sykehjem har som mål at vi skal oppleves som fremtidsrettet sykehjem som er god på
systematisk kvalitetsarbeid, hvor vi er opptatt av å spørre våre beboere hva er viktig for deg.
Tromsø kommune har 5 sykehjem med til sammen 391 plasser. Det er 337 plasser i enerom og 24
plasser i dobbeltrom (12 stk). Plassene er differensiert som følgende:
•
•
•

242 somatikk
140 demens
8+1 forsterket plasser demens/psykiatri

Seksjon for sykehjem disponerer ca. 620 årsverk som ivaretas av ca. 850 ansatte.
Kognitiv svikt og utrygghet kombinert med stort sykdomsuttrykk er hovedårsaker til behov for plass i
sykehjem. Utviklingen viser at andelen eldre med demenssykdom er økende i sykehjem. Pasienter
skrives også tidligere ut fra sykehuset og er jevnt over dårligere når de tildeles en plass i sykehjem. I
Tromsø kommune er liggetiden i sykehjem redusert med 8 måneder siste tre årene, og var i 2018 på 2.1
år.
Det er avgjørende med stabilt og tilstrekkelig med fagkompetanse på sykehjem for å følge opp «den nye
sykehjemspasienten» iht. forskrifter og lovverk. I tillegg er det viktig å sikre at det jobbes systematisk
med kvalitet- og forbedringsarbeid, samt HMS ivaretakelse av arbeid. Det gjennomføres årlige
kvalitetskartlegginger i alle sykehjemmene på valgte kvalitetsindikatorer på valgte innsatsområder.
Seksjonen er også en del av nasjonalt program i utvikling av «Trygghetsstandard i sykehjem», som er en
forløper til kvalitetsreformen Leve Hele Livet.
Sykehjem er svært personellintensive tjenester og det er derfor bekymringsfullt at det til dels er
utfordrende å rekruttere og beholde fagpersonell i sykehjem. Utviklingen har også gitt økt behov for
tilgang på lege og terapeuter (fysio, ergo).
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Periodemål
Seksjon for sykehjems virksomhetsplan har følgende mål i planperioden:
Mål 1. Beboer i sykehjem skal oppleve at de mottar tjenester av god kvalitet som er tilpasset den
enkeltes behov. Dette skal fremkomme i Profil (kartlegging med påfølgende tiltaksplaner).
Mål 2. Vi skal være en attraktiv arbeidsgiver med et sterkt tverrfaglig fagmiljø
Mål 3. Vi skal være god på systematisk kvalitet og forbedringsarbeid
Mål 4. Vi skal drive i økonomisk balanse med høy ressursutnyttelse
Mål 5. Vi skal ta i bruk teknologi i utviklingen av fremtidens sykehjem

Utfordringer
Fremtidig botilbud til eldre, Kroken bo- og velferdssenter
Tiltak for fremtidige boliger/institusjoner må iverksettes i henhold til utbyggingsprogrammet, Strategi
for utvikling av eiendommer mot 2030, for å kunne imøtekomme framtidens helse- og velferdstjenester
i befolkningen. Kroken bo- og velferdssenter (BOV) er under planlegging (sak 19/1835). Samtidig med
konseptutredning på Kroken BOV tas det sikte på å utvikle Kvaløysletta BOV etter samme prinsipp som
Kroken BOV. Kvaløysletta sykehjem er i dag kommunens eldste sykehjem og er i dårlig bygningsmessig
forfatning.
Heldøgns omsorg i omsorgsbolig
Det er en ønsket strategi å vri ressursbruken fra institusjonstjenester over til heldøgnsomsorg i
omsorgsboliger og hjemmebaserte tjenester. Det er nødvendig med en tydeligere differensiering av
kommunens omsorgsleiligheter, samt se på samdrift med institusjonstjenesten.
Avvikling av dobbeltrom
Kvaløysletta sykehjem har i dag 6 dobbeltrom (12 plasser) som gjøres om til 6 enerom. Kvaløysletta
sykehjem vil da redusere antall plasser fra 71 til 64 plasser.
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.
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Driftsbudsjett med endringer

2020
375 094

Beløp i 1000

Revidert budsjett
Tiltak fra forrige HØP
Sum Tiltak fra forrige HØP
Tekniske justeringer
Justering pensjonssats 2020
Andre tiltak
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert ramme

2023
396 094

0

0

0

0

-2 047
1 040
-1 007
-1 007

-2 047
2 079
32
32

-2 047
3 119
1 072
1 072

-2 047
4 159
2 112
2 112

374 087

396 126

397 166

398 206

-1 000
-795
-5 500
-20 000
-27 295

-1 000
-795
-5 500
-20 000
-27 295

-1 000
-795
-5 500
-20 000
-27 295

-1 000
-795
-5 500
-20 000
-27 295

500
0
3 000
2 500
3 000
9 000
-18 295

500
0
3 000
2 500
3 000
9 000
-18 295

500
800
3 000
2 500
3 000
9 800
-17 495

500
800
3 000
2 500
3 000
9 800
-17 495

355 792

377 831

379 671

380 711

Innsparingstiltak
Besparelse ved bruk av velferdsteknologi
Finansiering av nytt digitalt arkiv
Omgjøre 6 dobbeltrom til enerom ved Kvaløysletta sykehjem
Reduksjon i dekningsgrad heldøgns omsorg
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Leve hele livet - samfunnskontakt i sykehjem
Prosjektleder innflytting/planlegging Kroken bo- og velferdssenter
Styrke ernæringstilbud med kostverter i sykehjem
Styrke grunnbemanning forsterkede sykehjemsplasser
Velferdsteknologi - lisenser
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2020-2023

Økonomiplan
2021
2022
396 094 396 094

Innsparingstiltak
Besparelse ved bruk av velferdsteknologi
Innføring av velferdsteknologi vil innebære at tilsyn ansatte i dag uføres av ansatte i sykehjem i
fremtiden vil kunne utføres ved teknisk løsning. Dette forutsetter sikre og stabile løsninger, som har
vært en utfordring i oppstarten og bidratt til at man ikke har kunnet redusere bemanningen. Anslag for
innsparing er derfor usikker, og legges inn med halvårseffekt i 2020.

Omgjøre 6 dobbeltrom til enerom ved Kvaløysletta sykehjem
Kvaløysletta sykehjem har i dag 6 dobbeltrom hvor beboere deler rom. Bygningsmassen bærer sterkt
preg av å være gammel med små rom og bad som utfordrer daglig drift. Av hensyn til beboers bomiljø
og ansattes arbeidsforhold foreslås å omgjøre 6 dobbeltrom til enkeltrom fra 2020.

Reduksjon i dekningsgrad heldøgns omsorg
Det er en ønsket strategi å vri ressursbruken fra institusjonstjeneste og over til hjemmebaserte
tjenester. Tromsø kommune har dag en dekningsgrad på heldøgns omsorg i prosent av innbyggere 80 år
og over på 24,1%. Det er høyere enn sammenlignbare ASSS-kommuner. Det foreslås derfor en reduksjon
i dekningsgraden på plasser i institusjon på 3,6 %. Dette vil tilsvare en reduksjon i nærmere 22 plasser
med heldøgns omsorg. Forutsatt en snittkostnad på ca 0,9 millioner innebærer tiltaket en reduksjon i
årlige kostnader med ca. 20 millioner kroner.
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Nye tiltak

Leve hele livet - samfunnskontakt i sykehjem
Leve Hele Livet legger føringer for økt fellesskap i samfunnet gjennom generasjonsmøteplasser og
tilrettelegging for frivillighet. Det er ønskelig å styrke arbeidet med å koordinere og iverksette frivillig
arbeid med sykehjemmene for å øke livskvaliteten og trivsel.

Prosjektleder innflytting/planlegging Kroken bo- og velferdssenter
Kroken bo- og velferdssenter er under planlegging for bygging i 2023. Det er ønskelig å ansette en
prosjektleder med ansvar for planlegging av driftsgrunnlaget ved senteret og gjennomføring av
innflyttingsprosessen.

Styrke ernæringstilbud med kostverter i sykehjem
Det legges sterke nasjonale føringer for å styrke ernæringsarbeid i sykehjem. Leve Hele Livet legger
føringer for tilrettelegging av matlaging i avdelingene, nært beboere. Det ønskelig å styrke bemanningen
i sykehjem med kostvert som frigjør oppgaver tilknyttet matlaging fra helsepersonell. Legges inn med
helårseffekt fra 2020.

Styrke grunnbemanning forsterkede sykehjemsplasser
90% av sykehjemsbeboerne har kognitiv svikt i varierende grad som følge av demenssykdom eller annen
somatisk eller psykiatrisk sykdom. Det er en økning avvik tilknyttet utfordrende adferd som gjelder
særlig vold og trusselsituasjoner mellom beboere, eller ansatt og beboer. Man ser derfor behov for å
styrke grunnbemanningen ved forsterket sykehjemsplasser som et risikoreduserende tiltak.

Velferdsteknologi - lisenser
Innføring av Sensio pasientvarsling i sykehjem overføres nå fra prosjekt til permanent drift. Dette gjelder
selve programmet, digitale alarmer (klokker), mobile mottakere og RoomMate (digitale tilsyn). Fram til
2019 er aktiviteten finansiert over investeringsbudsjettet (IT), men er nå noe sykehjemmene selv må
finansiere. Dette medfører økte lisenskostnader ved Otium bo- og velferdssenter, Mortensnes sykehjem
og Jadeveien sykehjem.
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11.6.

Seksjon for hjemmetjenester

Driftsbudsjett

Fordeling på virksomhetsområde

Beløp i 1000

Seksjon for hjemmetjenester

Sum

Regnskap Budsjett
2018
2019
338 799
338 799

317 020
317 020

2020
316 469
316 469

Økonomiplan
2021
2022
304 108
304 108

316 904
316 904

2023
311 325
311 325

Informasjon om tjenesteområdet
Seksjon for hjemmetjenester er organisert i fem enheter. Under seksjonen ligger hjemmetjeneste,
omsorgsboliger med og uten nattevakt, nattjeneste, kreftomsorg, hjemmehjelp, hverdagsrehabilitering
og aktivitetstilbud for eldre.

Utfordringer
Vekst i antall eldre i befolkningen
Økning i antall eldre medfører et behov for å sikre denne gruppen forebyggende virksomhet. Dette for å
utsette behov for institusjonsplass. 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 kom i 2019 med en ny kvalitetsreform, "Leve hele livet". Reformen skal innføres fra 2020.
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 har behov for 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 er fra
april 2019 igangsatt en pilot i hjemmetjenesten «Framtidens helsetjeneste til hjemmeboende». Målet er
å utvikle og teste ut nye arbeidsmetoder med fokus på mestring og større grad av tverrfaglig innsats.
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Det er nødvendig å styrke tilbudet på ergo- og fysioterapi i hjemmetjenesten for å implementere
rehabiliteringsfokuset, samt 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 pasienter som er utskrivningsklar fra spesialisthelsetjenesten.

Driftsbudsjett med endringer

2020
314 609

Beløp i 1000

Revidert budsjett
Tiltak fra forrige HØP
Demografikostnader - økt antall innbyggere over 67 år
Fordeling opptrapping av innkjøpskutt
Framtidens hjemmetjeneste
Redusert/utsatt behov for hjemmetjenester
Sum Tiltak fra forrige HØP
Tekniske justeringer
Justering pensjonssats 2020
Andre tiltak
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Finansiering av nytt digitalt arkiv
Forbedringsarbeid - Seksjon for hjemmetjenester
Omfordeling internt på avdeling for helse og omsorg
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2020-2023

Økonomiplan
2021
2022
317 609 323 609

2023
323 609

7 000
-67
15 000
-8 000
13 933

14 000
-67
24 000
-37 000
933

20 000
-67
24 000
-37 000
6 933

20 000
-67
24 000
-37 000
6 933

-2 033
152
-1 881
12 052

-2 033
303
-1 730
-797

-2 033
455
-1 578
5 355

-2 033
606
-1 427
5 506

326 660

316 812

328 963

329 115

-663
-10 146
618
-10 191

-663
-12 658
617
-12 704

-663
-12 013
617
-12 059

-663
-17 744
617
-17 790

0
-10 191

0
-12 704

0
-12 059

0
-17 790

316 469

304 108

316 904

311 325

Innsparingstiltak

Forbedringsarbeid - Seksjon for hjemmetjenester
Det skal jobbes med en omorganisering for å spesialisere og sentralisere deler av hjemmetjenesten. Økt
samlokalisering av hjemmetjenestesoner gir mer hensiktsmessig drift og bedre ressursbruk.
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12. Avdeling for kultur og idrett
Driftsbudsjett

Fordeling på virksomhetsområde
Regnskap Budsjett
2018
2019

Beløp i 1000

Seksjon for kultur og idrett

159 759
159 759

Sum

165 760
165 760

2020
158 132
158 132

Økonomiplan
2021
2022
158 162
158 162

159 447
159 447

2023
159 299
159 299

Informasjon om tjenesteområdet
Avdeling for kultur og idrett består av følgende fire enheter: Bibliotek og byarkiv, Kulturskolen,
Kulturhuset, og Kultur og idrett.
Bibliotek og byarkiv: Hovedbiblioteket, bibliotekfilial i Kroken, Tromsdalen, Lakselvbukt og
Brensholmen. Bokbussen som betjener Tromsø og Karlsøy kommune. I 2018 var det registrert 354 915
utlån, 562 397 besøk og 743 arrangementer på biblioteket.
Kulturskolen gir tilbud innen musikk, dans, visuelle kunstfag og teater. I 2018 var det 1954 elever,
hvorav 1617 var i grunnskole- eller barnehagealder. Kulturskolen ga tilbud til 182 elever i bydeler eller
distrikt. Kulturskolen har store forestillinger og samarbeidsprosjekter med Tromsøs kulturliv.
Kulturhuset er Tromsøs storscene og den mest allsidige profesjonelle kulturscenen som gir Tromsøs
kulturliv mulighet til å nå et bredt publikum.
Kultur og idrettsenheten har ansvar for en rekke tilbud til hele befolkningen: Tilskudd til kunst-, kulturog idrettsformål, Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken, bydelssentre og
fritidsklubber, Kulta med kulturskoletilbud i teater og sirkus, Alfheim aktivitetshus, Rådstua teaterhus,
Gáisi Giellagouvddáš /språksenter, Tvibit, kulturminnevern og lokalhistorie, stedsnavn, Tromsø
kommunes kunstfond, drift av idretts- og svømmehaller, ishallen, kunstisbanen og utleiesentralen.
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 2017-2020 vedtatt 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.
Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2018-22 ble vedtatt oktober 2018 med hovedfokus på
tilrettelegging av nye og oppgradering av de eksisterende idrettsarenaer i Tromsø. Planen
omhandler også friluftsliv som er et viktig bidrag mot bedre folkehelse.
Ny bibliotekplan og ny kulturskoleplan utarbeides i 2019.

Kirker og trossamfunn
Ansvarsramme 1403 Kirke og trossamfunn inkluderer lovpålagt tilskudd til Tromsø kirkelige fellesråd og
til andre tros- og livssynsamfunn. Tilskuddet til Tromsø kirkelige fellesråd skal finansiere utgifter til
bygging, drift og vedlikehold av kirker og gravlunder, lønn til ansatte i kirken unntatt prestene, utgifter til
konfirmasjonsopplæring mm. Satsene for kommunalt tilskudd til andre tros- og livssynsamfunn
fastsettes i statsbudsjettet på grunnlag av de årlige budsjetterte utgiftene til den norske kirke etter
fradrag for inntekter og visse utgifter som bla ekstraordinært vedlikehold og drift av vernede kirker.
Kostnader for gravlundsdrift trekkes ut før beregning.

Utfordringer
Kultur og idrett er viktig for innbyggernes trivsel og glede, og fremmer god folkehelse gjennom
deltakelse, opplevelser og aktivitet. Kultur og idrettsavdelingen vektlegger samhandling med innbyggere
og samarbeid med kunst- og kulturlivet, idrettslag og bredden av lag og foreninger. Å gi tilbud til barn og
unge i nærmiljøene prioriteres.
Barn og unge – tilbud i hele Tromsø
Tromsø kommune har et godt og allsidig tilbud til barn og unge i form av idrettsanlegg, kulturskole,
fritidsklubber, tilskudd og skolebygg til aktiviteter. Men tilbudet er svært ulikt fordelt og tilgjengelig,
avhengig av hvor en bor, familieøkonomi og helse. Barn og unge med funksjonsnedsettelse har få tilbud
og muligheter til å delta, fordi aktivitetene i liten grad er tilpasset dem, både når det gjelder kultur og
idrett.
Ungdataundersøkelsen fra 2018 bekrefter store forskjeller i deltakelse mellom bydeler, og dette har
også sammenheng med hvilke tilbud som fins i nærmiljøene. Kroken er nå den eneste bydelen som har
ungdomsklubb. Den er populær og brukes av over halvparten av ungdommene. 25 % av
Sommerlystungdommen bruker kulturskolen, mens i de andre bydelene varierer bruken mellom 6 og 14
%. For distriktene er deltakelsen enda lavere. Ungdommen fra Kvaløya har det dårligste tilbudet innen
idrett, fritidsklubb og øvrige kulturtilbud.
Å etablere kultur- og idrettstilbud i nærmiljøene er en avgjørende faktor for tilgjengelighet og bruk. Det
er også viktig for å redusere familienes tidsklemme, og det er i samsvar med bærekraftig byutvikling der
gang- og sykkelavstand reduserer behov for bilkjøring.
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I kulturplanen er strategien de neste fire årene å styrke barn og unges deltakelse 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 nye kulturskoleplasser i bydeler og distrikt.
Den nye barneskolen i Tromsdalen og ungdomsskolen på Kvaløysletta planlegges som åpne
kultur- og idrettssentre for bydelene med bibliotek, fritidsklubb, kulturskoletilbud og
flerbrukshall.
Gjennomføre et kulturløft for barn og unge med funksjonsnedsettelse slik at de kan delta i
kultur- og fritidsaktiviteter sammen med andre jamnaldrende.
Inkludere barn og unge med ulik nasjonal bakgrunn.

Det mangler bibliotekfilial og godt bibliotektilbud på Kvaløysletta. Det kan realiseres i forbindelse med
bygging av den nye ungdomsskolen. Når kommunen bygger ny barneskole i Tromsdalen planlegges det å
flytte filialen til den nye skolen.
Tilrettelegge for kunst og kultur for alle
Prioriterte oppgaver fra Kulturplanen:
•
•
•
•
•
•

Å styrke tilskuddsordningen til profesjonell kunst og kultur.
Kunstfond for kommunale bygninger og offentlige rom ble opprettet i 2019.
Følge opp bruk av bygningene Musegata 2 og 4 til kunstformål. Stiftelsen Tromsø kunstsenter
ble nedlagt våren 2019, og Tromsø kommune har overtatt byggene.
Kulturkvatalet Nordbyen: Forprosjekt om utbygging av Perspektivet museum og Verdensteatret,
og kanskje også mulighetene for et samisk hus presenteres i løpet av 2019.
Styrke Tromsø som urfolksby og bli et aktivt samtidssenter i lys av de for samisk språk, kunst og
kultur i nordområdene. Samarbeidsavtalen med Sametinget revideres i 2019.
Kulturhuset trenger funksjonelle scener og har behov for investeringer for å kunne ivareta sine
oppgaver som Tromsøs kulturelle storstue framover. Arktisk filharmoni (NOSO) sine planer om
nytt konserthus må avklares.

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

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 idrettsanlegg. Tilstanden på kunstisbanen er særlig
kritisk.
Det jobbes med å utarbeide en ny drift- og forvaltningsplan for friluftsområdet Hella.
Det jobbes med en framtidig plan for Alfheim svømmehall og Alfheim aktivitetshus. Foreløpig er
det vedtatt normal drift på svømmehallen til 31.12.2020.

Tilskudd kultur og idrett – prisregulering
Kultur og idrett fordeler ca. 36 millioner kroner i tilskudd til idretts- og kulturformål i form av faste
tilskudd og søkbare tilskudd til festivaler, kulturinstitusjoner idrettslag, arrangementer, nærmiljøtiltak og

Side 129 av 158

Økonomiplan for 2020-2023
aktiviteter for barn og unge. Tilskuddene blir ikke automatisk regulert med pris- og lønnsvekst i de årlige
budsjettene slik andre utgifter blir. Unntaket er tilskudd til Arktisk filharmoni (NOSO) og Hålogaland
teater som reguleres etter at statsbudsjett er framlagt i oktober. Manglende pris- og lønnsregulering
medfører at hele tilskuddsporteføljen på 22 millioner kroner (fratrukket HT og NOSO), blir reelt sett
redusert med ca. 660 000 kr årlig som ikk er synliggjort i budsjettdokumentene. Over tid blir dermed
reduksjonen betydelig og rammer kulturlivet, frivilligheten og idrettsaktivitetene i hele kommunen.
Dette problemet ble påpekt i HØP 2019-22, og det ble da bevilget 600 000 kr for å dekke pris- og
lønnsvekst i 2019. Administrasjonssjefen går nå inn for at tilskudd årlig justeres teknisk for pris- og
lønnsvekst på linje med andre utgifter fom. 2020. Den kommunale deflator legges til grunn for
reguleringen.
Tiltak for å gi barn og unge et bedre kultur- og fritidstilbud
Kultur- og idrettsavdelingen arbeider systematisk for å nå ut til flere barn og unge med tilbud, tiltak som
inkluderer alle, og målrettet mot dem som har dårlig familieøkonomi. Fra og med 2019 og framover blir
det satset på følgende:
Fritidsklubber er møteplasser og aktivitetstilbud for barn og unge som er gratis eller svært moderate
priser. I 2019 utvides tilbudene med juniorklubb på Alfheim og ungdomstilbud på Kvaløysletta. Det er
behov for flere møteplasser og aktiviteter i nærmiljøene, men det vil kreve økte bevilgninger.
Ungdommens møteplass - UMT- ble etablert i 2018 som en svært velfungerende møteplass med
aktiviteter for ungdom som ikke fant seg til rette andre steder. Det drives med støtte fra BUFDIR, og det
trengs midler til drift når statsstøtten faller bort. Det ser ut til at det er behov for tilsvarende satsinger i
bydelene.
Biblioteket har med tilskudd fra Nasjonalbiblioteket opprettet lekeklubber for barn i hovedbiblioteket, i
Kroken og i Tromsdalen bibliotek. Målgruppen er bl.a. barn som ikke har råd til å gå på SFO, men som
trenger et tilbud for å sosialisere seg med andre barn. I disse klubbene gjennomføres
formingsaktiviteter, gaming, leksehjelp mm. Det er også kjøpt inn 24 nettbrett til barn og unge. For
ungdom er det igangsatt leseverksted.
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. Det skal lages en kulturskoleplan. Målet er å
rekruttere bredt, også barn og ungdom fra andre land. Det skal tilrettelegges for at barn og unge med
nedsatte funksjonsevner kan delta i alle typer kulturskoletilbud.
Kulturskolen vil innenfor den økonomiske rammen de har til rådighet arbeide med å opprette et antall
gratis plasser ved Kulturskolen med målsetting om å inkludere elever fra lavinntektsfamilier. Noen tilbud
vil bli lagt i tilknytting til SFO på skolene. En vil også samarbeide med skoler om korps og andre
musikkinstrumenter, samt språklek i skolen.
Det samarbeides med Kirkens bymisjon om å rekruttere barn og ungdom fra lavinntektsfamilier og jobbe
med inkludering. En vil også arbeide med å videreutvikle bydelstilbudet, og også der åpne for at barn fra
lavinntektsfamilier kan få tilbud gratis eller til redusert pris.
I tillegg er det viktig at tilskudd som fremover er til rådighet særlig retter seg mot aktiviteter for barn og
unge i nærmiljøene.
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Det ble i 2017 - 18 bevilget 1,3 millioner kroner til forebyggende arbeid for barn og unge. 500 000 av
disse ble senere tatt bort som innsparingstiltak. Det bør arbeides for å styrke bevilgningene til
forebyggende arbeid på flere områder, og bidra til at alle barn og unge får mulighet til å delta i kultur-,
idretts- og fritidsaktiviteter.
Reduksjon i ansvarsramme 1401 Kultur fom. 2020
Under sak 195/18 – Justering av Handlings- og økonomiplanen 2019-22, vedtok kommunestyret å styrke
rammen til ansvarsramme 1401 Kultur med 3 662 millioner kroner i 2019 for å unngå redusert tilbud på
dette området. Siden bevilgningen kun ble lagt inn for 2019, må det legges inn tiltak for innsparinger på
tilsvarende beløp i 2020 og utover.
En reduksjon på 3 662 millioner kroner vil ha konsekvenser for det tilbudet som gis i dag; som f.eks.
redusert bemannet åpningstid på biblioteket, færre kulturskoleplasser, færre arrangementer i
Kulturhuset, redusere aktiviteter og åpningstider ved tjenester ved Kultur og idrett, redusere tilskudd
eller redusere/legge ned Ung kulturrabatt (ungdomskortet.)
Det som vil kunne gjennomføres, og som vil ha minst uheldige konsekvenser, er å fjerne
ungdomskulturrabatten og redusere tilskudd. Innsparingen på 3 662 millioner kroner foreslås inndekket
slik:
•
•

Legge ned Ung kulturrabatt (Kulturkort for ungdom) – innsparing 2 millioner kroner.
Redusere tilskudd – 1 662 millioner kroner.

Utfordringer for kirker og trossamfunn
Tromsø kirkelige fellesråd har gjennom flere år hatt lavere tilskudd pr innbygger enn gjennomsnittet i
sammenlignbare kommuner. De har over flere år redusert kostnader gjennom å redusere bemanningen
både i administrasjonen og i gravlundsdriften, flyttet til billigere og mindre lokaler og jobbet målrettet
mot en mer kostnadseffektiv drift. I 2018 gikk de allikevel med underskudd, og ytterligere kutt vil føre til
redusert tjeneste som for eksempel å kutt i musikktilbudet under gudstjeneste, kutt av
kirketjenerstillingene, kutt i sommervedlikehold av kirker osv.
Øvrige trossamfunn vil også få reduserte midler til generell drift.
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12.1.

Seksjon for kultur og idrett

Driftsbudsjett

Fordeling på virksomhetsområde

Beløp i 1000

Seksjon for kultur og idrett

Sum

Regnskap Budsjett
2018
2019
159 759
159 759

165 760
165 760

2020
158 132
158 132

Økonomiplan
2021
2022
158 162
158 162

159 447
159 447

2023
159 299
159 299

Driftsbudsjett med endringer

2020
167 779

Beløp i 1000

Revidert budsjett
Tiltak fra forrige HØP
Fordeling opptrapping av innkjøpskutt
Andre tiltak
Utsatt ferdigstillelse av normalhallen på Storelva
Sum Tiltak fra forrige HØP
Tekniske justeringer
Justering pensjonssats 2020
Andre tiltak
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Avvikle Ung kulturrabatt
Finansiering av nytt digitalt arkiv
Finansiering seksjon for anskaffelser
Forbedringsarbeid - Avdeling for kultur og idrett
Reduksjon i tilskudd til Tromsø kirkelige fellesråd
Reduksjon i tilskudd til trossamfunn
Redusere søkbare tilskudd
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2020-2023

Økonomiplan
2021
2022
167 779 167 779

2023
167 779

-119
-70
900
711

-119
-185
900
596

-119
-185
900
596

-119
-185
900
596

-920
1 317
397
1 108

-920
2 528
1 608
2 204

-920
3 739
2 819
3 415

-920
4 950
4 030
4 626

168 886

169 982

171 194

172 405

-2 000
-236
-998
-4 797
-986
-75
-1 662
-10 754

-2 000
-236
-1 211
-5 650
-986
-75
-1 662
-11 820

-2 000
-236
-1 211
-5 577
-986
-75
-1 662
-11 747

-2 000
-236
-1 211
-6 936
-986
-75
-1 662
-13 106

0
-10 754

0
-11 820

0
-11 747

0
-13 106

158 132

158 162

159 447

159 299

Innsparingstiltak
Avvikle Ung kulturrabatt
Ungdomskulturrabatten ble opprettet i 2018 med 1 million kroner, og styrket med et budsjett på til
sammen 2 million kroner i 2019. I samarbeid med Ungdomsrådet har en prioritert billigere kinobilletter
for ungdom mellom 14 og 19 år og gjennomført flere konserter og arrangementer i samarbeid med
andre.
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Ungdomskulturrabatten inngår i en allmenn diskusjon der flere politiske partier både lokalt og nasjonalt
foreslår å innføre barne- og ungdomskort og andre universelle tiltak for å gjøre kultur- og
idrettsaktiviteter billigere for barn og ungdom. Det er flere typer universelle tiltak som kan bidra til
høyere deltakelse blant barn og ungdom, som flere/bedre fritidsklubber, billigere kulturskolesatser osv.,
men alle vil koste penger.

Forbedringsarbeid - Avdeling for kultur og idrett
For å kunne nå økonomiske mål vedtatt av kommunestyret er det behov for kontinuerlig omstilling i
hele kommuneorganisasjonen. Det er lagt inn betydelige krav til forbedringsarbeid i alle, avdelinger og i
administrasjonen.
I avdeling for Kultur og idrett er kravet 4,797 millioner kroner i 2020. Innsparingene fordeles over tre
ulike ansvarsramme - 1401 Kultur (3,376 millioner kroner), 1402 Idrettstilbud (433 000 kroner) og 1403
Kirke og trossamfunn (988 000 kroner).
Innsparingene skal blant annet gjennomføres ved reduksjon i innkjøp og felleskostnader, redusert bruk
av vikarer, redusert åpningstid eller tilbud på enkelte tjenester, omstilling av stillinger og endringer i
oppgaver, økt sambruk av sceneressurser.
Det vil også sees på en reduksjon i søkbare tilskudd. Dette vil kunne medføre mindre aktivitet i
befolkingens kulturliv, frivillighet og idrettsaktivitet.

Reduksjon i tilskudd til Tromsø kirkelige fellesråd
Tilskuddet til Tromsø kirkelige fellesråd kuttes tilsvarende vedtak om reversert kutt for 2019.

Reduksjon i tilskudd til trossamfunn
Tilskuddet til trossamfunn reduseres ihht andel av tilskudd til Tromsø kirkelige fellesråd.

Redusere søkbare tilskudd
Konsekvensen av tiltaket blir mindre støtte til kulturaktiviteter og frivillighet i 2020 og påfølgende år.
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13. Avdeling for bymiljø
Driftsbudsjett

Fordeling på virksomhetsområde

Beløp i 1000

Avdeling for bymiljø
Seksjon for vann og avløp
Seksjon for byutvikling
Seksjon for drift og forvaltning
Seksjon for utbygging
Seksjon for brann og redning
Seksjon for eiendom

Sum

Regnskap Budsjett
2018
2019
4 004
0
51 843
335 951
3 485
53 419
577
449 279
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4 094
0
52 227
332 367
3 945
48 648
5 654
446 935

2020
3 972
0
48 446
350 915
13 423
53 037
5 149
474 942

Økonomiplan
2021
2022
3 960
0
48 445
362 346
13 292
53 037
5 106
486 187

3 970
0
48 445
372 134
13 241
53 037
5 092
495 918

2023
3 946
0
48 444
370 685
13 073
53 037
5 066
494 250

Økonomiplan for 2020-2023

Informasjon om tjenesteområdet
Avdeling for bymiljø er organisert i seks seksjoner:
•
•
•
•
•
•

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

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
blant annet 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.

Utfordringer

Overordnede plan- og 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. Utviklingen er positiv, men
samtidig har vi en rekke eksempler på at utvikling av infrastruktur «henger etter».
For å sikre helhetlig samfunns- og arealutvikling i tråd med kommunens ambisiøse utviklingsmål, bør
sentrale styringsdokument reformuleres og spisses når de nå skal revideres i kommende
økonomiplanperiode. Visjoner og mål må tydeliggjøres, og plandokumentene må legge til rette for at
målene kan nås. Det skal gjennomføres en åpen, dialogbasert og fremtidsrettet prosess som sikrer bred
medvirkning.
Overordnede strukturer som skole, helse- og omsorgsbygg, idrettsanlegg osv. bør settes inn i en tydelig
byutviklingskontekst for å sikre god, helhetlig samfunnsutvikling. Tilnærmingen man nå legger opp til
med økt fokus på tidligfase i kommunale utbyggingsprosjekter, vil bygge opp under dette.
I planperioden må viktige tema som utviklingen i marin sektor og turistnæringen ha høyt fokus.
Strategi for reiseliv er nylig vedtatt, og arbeidet med revisjon av kystsoneplanen skal gjennomføres i
planperioden.
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 at nødvendige
samfunnstjenester, teknisk og sosial infrastruktur etableres i takt med behovet utbyggingen utløser.
Utbyggingsprogrammet skal fastsettes i samsvar med prinsippene om samordnet areal-, transport og
boligplanlegging.
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Et utkast til program er nær ferdigstilt og vil bli lagt frem for politisk behandling tidlig i planperioden. Det
må antas at resultatet av en fremtidig byvekstavtale kan få betydning for arealutviklingen. I
utgangspunktet vil det være en tett sammenheng mellom utbyggingsprogrammet og en byvekstavtale.
Ettersom en slik avtale har tatt lengre tid å få på plass enn man tidligere antok, anses det hensiktsmessig
å gå videre med programmet uavhengig av en byvekstavtale.
Byvekstavtale
Det har i en årrekke vært jobbet målrettet for at Tromsø kommune skal få en byvekstavtale med Staten.
En avtale anses avgjørende for å sikre midler til utvikling av nødvendig veiinfrastruktur.
I arbeidet har kommunen hatt et tett og godt samarbeid med Statens vegvesen og Fylkeskommunen, og
har gjennom erfaring med belønningsordningen og Tromsøpakke 3 ervervet verdifull erfaring og
kunnskap.
Planlegging, prosjektering og gjennomføring av veitiltak, også mindre tiltak, er krevende. For å være i
posisjon til å starte gjennomføring av tiltak når avtalen blir inngått, er planleggingsarbeid igangsatt. For
kommunen vil hovedutfordringen med planlegging og gjennomføring først og fremst være knyttet til å
sikre tilstrekkelig og kompetent bemanning innenfor fagområder som er svært konkurranseutsatt. I
tillegg skaper selvsagt usikkerhet knyttet til når en avtale kan foreligge et dilemma for den videre
planlegging.
Kommunal infrastruktur – etterslep
Kommunen har et svært stort etterslep på vedlikehold av kommunal infrastruktur. Dette gjelder
innenfor alle sektorer; veg, anlegg, bygg, vann- og avløpsnett. Det er dessuten begrensede midler til god
ivaretakelse av nyanlegg. I økonomiplanperioden må det fokuseres på å få på plass kvalitetssikret og
kategorisert tilstandsvurdering av alle kommunale bygg og anlegg, med tilhørende drift- og
forvaltningsplaner samt planer for utfasing og oppgradering. Økonomiske begrensninger tilsier desto
større behov for at prioriteringer av tiltak skjer i samsvar med kommunens overordnede strategi om
blant annet bærekraft og trygghet.
Innfasing av gode drifts- og vedlikeholdskonsept for nybygg og anlegg må prioriteres.
Klima og miljø
Avdeling for bymiljø har et særlig ansvar for å sikre at vedtatte tiltak i plan for klima, miljø og energi
implementeres i egen organisasjon og i tromsøsamfunnet ellers. I den sammenheng er det viktig å delta
aktivt i nettverkssamarbeid med andre kommuner og næringsliv. For å nå målene må kommunen søke
midler for finansiering og finne relevante samarbeidspartnere.
Tromsø kommune har et ansvar for å redusere sine egne klimautslipp gjennom organisasjonens drift.
Tydelige krav må kombineres med økt bevissthet og høynet kunnskapsnivå. Miljøfyrtårnsertifisering er
et godt verktøy for helhetlig miljøstyring om det brukes aktivt. Seksjonene i avdelingene jobber for økt
miljøbevissthet. Det kjøres f eks. piloter innen avfallsfrie byggeplasser, fossilfrie byggeplasser og
BREEAM miljø-sertifisering av bygg. Drift og forvaltning jobber aktivt med å forbedre kommunens bygg
med hensyn til energiforbruk, og videre arbeides det med å i større grad bruke miljøvennlig materiale i
bygg. Videre jobber seksjon for anskaffelser med en ny anskaffelsesstrategi, hvor bl.a miljøhensyn vil bli
ivaretatt.
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13.1.

Avdeling for bymiljø

Driftsbudsjett

Fordeling på virksomhetsområde
Regnskap Budsjett
2018
2019

Beløp i 1000

Avdeling for bymiljø

4 004
4 004

Sum

4 094
4 094

2020
3 972
3 972

Økonomiplan
2021
2022
3 960
3 960

3 970
3 970

2023
3 946
3 946

Informasjon om tjenesteområdet
Tjenesteområdet består av Avdelingsdirektørens stab. Staben består av tre medarbeidere, med stillinger
knyttet til bl.a. oppfølging av system og struktur, økonomi og strategi for avdelingen.

Driftsbudsjett med endringer

2020
4 113

Beløp i 1000

Revidert budsjett
Tekniske justeringer
Justering pensjonssats 2020
Andre tiltak
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Finansiering av nytt digitalt arkiv
Forbedringsarbeid - Avdeling for bymiljø
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2020-2023

Økonomiplan
2021 2022
4 113 4 113

2023
4 113

-25
11
-14
-14

-25
19
-6
-6

-25
27
2
2

-25
36
11
11

4 099

4 107

4 115

4 124

-6
-121
-127

-6
-141
-147

-6
-139
-145

-6
-172
-178

0
-127

0
-147

0
-145

0
-178

3 972

3 960

3 970

3 946

Innsparingstiltak
Forbedringsarbeid - Avdeling for bymiljø
For å nå de økonomiske målene vedtatt av kommunestyret er det behov for kontinuerlig omstilling i
hele kommuneorganisasjonen. Det er lagt inn betydelige krav på forbedringsarbeid i avdelingene og i
administrasjonen. Dette gjelder også avdeling for bymiljø.
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13.2.

Seksjon for vann og avløp

Driftsbudsjett

Fordeling på virksomhetsområde

Beløp i 1000

Regnskap Budsjett
2018
2019

Seksjon for vann og avløp

0
0

Sum

0
0

2020
0
0

Økonomiplan
2021
2022
0
0

2023

0
0

0
0

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

Kundeservice
Plan- og utbygging
Drift Vann og avløp
Stab Vann- og avløp

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.
I handlings- og 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.
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 kommunen må fremstå som en
attraktiv arbeidsgiver i et fortsatt stramt arbeidsmarked.

Utfordringer
Fremtidig byvekst vil legge press på eksisterende infrastruktur og utløser behov for relativt store
investeringer.
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.
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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.
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.
Økonomi og gebyrutvikling
Ved gebyrberegningene for 2020 er det lagt til grunn en kommunal deflator på 3,1% (lønnsvekst på 3,6%
og prisutvikling på 2,6%), samt en antatt gjennomsnittlig kalkulasjonsrenten (SWAP+0,5%) på 3%.
Utviklingen i kalkulasjonsrenten kan gjøre det nødvendig med endringer av gebyrene før endelig vedtak.
I tillegg til forventet renteøkning vil avskrivningene på høydebassenget nord på Tromsøya slå inn i 2020.
Byveksten krever flere store investeringer for å sikre tilfredsstillende vann- og avløpstjenester. Med
forbehold om endringer i forutsetningene, må gebyrene økes med 8% for vanntjenesten, og 5% for
avløpstjenesten. Slamtømmegebyrene holdes uforandret i 2020, mens saksbehandlingsgebyrene økes
med 5% for å styrke finansiering av myndighetsområdet. I vedtatt hovedplan var kubikkprisen for Vann
og avløp beregnet til kr 34,10 (ekskl mva) i 2020. I forslaget til nye gebyrer vil kubikkprisen bli kr 33,35
ekskl.
•
•
•
•

Vanngebyr 8%
Avløpsgebyr 5%
Slamtømmegebyrer 0%
Forurensningsmyndighet, utslippstillatelser og kontrollgebyr 5%

Det vurderes nye gebyrer på tjenester som utlevering av kartmateriale og lignende.

Eksempel på årsgebyr for vann, avløp og slamtømming:
Eksempel på VA gebyrer for 120 m2
bolig

2019
2020
inkl mva inkl mva

endring
inkl mva

endring
2019-20

Vanngebyr 120m2 bolig

kr 3 243

kr 3 503

kr 259

8,0 %

Avløpsgebyr 120m2 bolig

kr 3 813

kr 4 004

kr 191

5,0 %

Slamtømmegebyr bolig
kr 1 948
kr 1 948
kr 0
0,0 %
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.

Figur 18: Gebyrutvikling Vann og avløp

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% endring på gebyrene. For å redusere
kapitalkostnadene og rentefølsomheten legges det opp til at det etterhvert tas en andel av
ledningsfonyelser over drift. Gjennom en slik dreining vil også totalkostnadene bli lavere på sikt.
Dette har blitt mer og mer vanlig ellers i landet også. Fordeling av hva som skal belastes drift og hva som
skal belastes investering gjøres i henhold til kommunale regnskapsregler og -standarder.

Utvikling i selvkostfond VA er vist under:
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Figur 19: Selvkostfond Vann og avløp

13.3.

Seksjon for byutvikling

Driftsbudsjett

Fordeling på virksomhetsområde

Beløp i 1000

Regnskap Budsjett
2018
2019

Seksjon for byutvikling

51 843
51 843

Sum

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

Byplan
Byggesak
Geodata
Veg
Park
Klima, miljø og landbruk
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52 227
52 227

2020
48 446
48 446

Økonomiplan
2021
2022
48 445
48 445

48 445
48 445

2023
48 444
48 444

Økonomiplan for 2020-2023

Seksjonen har ansvar for blant annet myndighetsutøvelse, overordnet planlegging og saksbehandling.
Byutvikling har videre ansvar for forvaltning av og investering i kommunens gang- og sykkelveger, veger
og grøntområder som parker og friluftsområder. Tenk Tromsø er en viktig del av porteføljen og
kommunen jobber for å få på plass en forpliktende byvekstavtale. Hvis kommunen ikke får en
byvekstavtale med påfølgende midler til infrastruktur og kollektivdekning må kommunen tenke nytt for
å finne løsninger for infrastrukturen og for finansiering av denne.
Enhet for Klima, miljø og landbruk har et stort ansvar og det stilles store forventninger, både gjennom
den forpliktende Klima, miljø og energiplanen (KME-planen), men også fra politikerne og befolkningen.
Utslipp skal reduseres med 85%, Tromsø kommune skal være en plastfri kommune, og svevestøv skal
reduseres. Klare, tydelige og målbare mål. For å nå målene forutsetter dette bl.a. et nært og
forpliktende samarbeid med Remiks, Tromsø havn, transportnæringen og andre samarbeidsparter.
Kommunen skal selv gå foran og arbeid med avfallssortering i «eget hus» er igangsatt.
Utvikling av kommunens grønne områder, både frilufts- og parkareal, er en viktig del av kommunens
strategiske arbeid for å ivareta folkehelse og bærekraftig byutvikling. I perioden er fokuset på å
prioritere og iverksette tiltak i henhold til forvaltningsplaner. Seksjonen skal jobbe aktivt med å
tilrettelegge for bærekraftig besøksforvaltning i samarbeid med Næringsseksjonen.
Seksjonen har jobbet med en bredere innbyggerinvolvering, blant annet i prosessen rundt områdeplan
for Nordbyen, og ut fra de positive erfaringene fra dette arbeidet, er det fokus på mer
innbyggerinvolvering også fremover. Tromsø sentrum AS og Forum for varetransport er eksempler på at
kommunen sikrer et bedre samspill med næringsliv og befolkningen. Bærekraftig besøksforvalting er
også et viktig arbeid.

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.
Byutviklingsseksjonen har stor produksjon i saksbehandlingen av innkomne plansaker, delesaker,
byggesaker, landbrukssaker mv. Stort utbyggingspress og vedvarende høy aktivitet er en utfordring for
tjenesteområdet, sammen med stramme økonomiske rammer. Det skal legges vekt på styrket
kundebehandling både når det gjelder god fremdrift, kontinuitet og forutsigbarhet i saksbehandlingen.
Iverksettelse av tiltak og oppfølging av klima, miljø- og energiplanen er en stor og krevende jobb både
vedrørende ressurser i Enheten for klima, miljø og landbruk, men også for de økonomiske
konsekvensene tiltakene utløser. Det er store muligheter for å søke på tilskudd som vil kunne bidra til å
få gjennomført tiltak i KME-planen.
Med en begrenset økonomi, må kommunen jobbe tett sammen med byens næringsvirksomhet for å
finansiere bærekraftige tiltak. Det kan nevnes tilrettelegging for et mer brukervennlig sentrum tilpasset
de ulike årstidene.
Bærekraftig besøksforvalting er også et viktig arbeid. Fremover vil det være spesielt viktig å se hva
turistnæringen skal bidra med i arbeidet med nødvendig tilrettelegging som er et resultat av den
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enorme turistveksten. Konkret gjelder det bl.a. bidrag til toalett, utfartsparkering og klopping. Dette er
svært krevende oppgaver som krever store ressurser til planlegging og gjennomføring (herunder også
grunnerverv.) Inntil nå kan det synes som at det er kommunen som tar hele regningen. Gjestene skal
sikres gode opplevelser og dette er et ansvar som må fordeles mellom interessentene (kommunen
inkludert.)

Driftsbudsjett med endringer

2020
51 465

Beløp i 1000

Revidert budsjett
Tiltak fra forrige HØP
Andre tiltak
Endring FDV-kostnader Byutvikling
Fordeling opptrapping av innkjøpskutt
Gamlebyen (jfr. verbalforslag)
Gjennomføringskoordinator
Prosjektstillinger til Tenk Tromsø - Bymiljøpakke
Sum Tiltak fra forrige HØP
Tekniske justeringer
Justering pensjonssats 2020
Andre tiltak
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Finansiering av nytt digitalt arkiv
Finansiering seksjon for anskaffelser
Forbedringsarbeid - Seksjon for byutvikling
Omstilling
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Styrkning - Seksjon for byutvikling
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2020-2023

Økonomiplan
2021
2022
51 465 51 465

2023
51 465

20
-100
-88
0
-1 000
-3 000
-4 168

20
-425
-88
-300
-1 000
-3 000
-4 793

20
-425
-88
-300
-1 000
-3 000
-4 793

20
-425
-88
-300
-1 000
-3 000
-4 793

-554
-291
-845
-5 013

-554
-659
-1 213
-6 006

-554
-1 028
-1 582
-6 375

-554
-1 397
-1 951
-6 744

46 452

45 458

45 090

44 721

-108
-913
-1 300
-1 628
-3 949

-108
-1 108
-1 486
-1 496
-4 198

-108
-1 108
-1 446
-1 372
-4 034

-108
-1 108
-1 788
-953
-3 957

5 943
5 943
1 994

7 185
7 185
2 987

7 389
7 389
3 355

7 680
7 680
3 723

48 446

48 445

48 445

48 444

Innsparingstiltak
Forbedringsarbeid - Seksjon for byutvikling
Forbedringsarbeid - Seksjon for byutvikling

Omstilling
Seksjonen må inn i en omstillingsprosess for å tilpasse seg til de økonomiske rammene. Dette kan
påvirke hvordan oppgaver løses, organisering, kapasitet og kvalitet i tjenestene. Personalomstilling kan
være aktuelt.
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Nye tiltak

Styrkning - Seksjon for byutvikling
Administrasjonssjefen anbefaler at seksjonen styrkes økonomisk for å kunne håndtere nye krav og
forventninger.
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13.4.

Seksjon for drift og forvaltning

Driftsbudsjett

Fordeling på virksomhetsområde

Beløp i 1000

Seksjon for drift og forvaltning

Sum

Regnskap Budsjett
2018
2019
335 951
335 951

332 367
332 367

2020
350 915
350 915

Økonomiplan
2021
2022
362 346
362 346

372 134
372 134

2023
370 685
370 685

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

Bydrift
Byggforvaltning
Byggdrift
Fagrent

Seksjonen med sine nærmere 350 ansatte fokuserer på å levere gode tjenester innenfor bydrift,
eiendomsforvaltning og renhold. Kommunen skal være en langsiktig, profesjonell og aktiv
eiendomsforvalter, som sikrer verdier og utvikler eiendomsmassen til det beste for eiere, brukere og
ansatte. HMS og tilstedeværende ledelse er høyt prioritert. Seksjonen skal også jobbe aktivt for god
samhandling med interne og eksterne parter.
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 en bilforvaltning, et lager med en
vaskehall for store kjøretøy samt et verksted. Bydrift skal ha et miljøfokus, og nevnte bilpark skal ved
utskiftning elektrifiseres. Enheten skal være en viktig bidragsyter til å nå nullvekstmålet i biltrafikken ved
å tilrettelegge for å sikre veger, gang- og sykkelveg og tråkking av lysløyper til skole og arbeid for myke
trafikanter. Enheten skal også bidra med å minske svevestøvet ved kosting av veger og fortau. Seksjonen
er en viktig bidragsyter for at Tromsø skal være en ren og trivelig by å oppholde seg i og ferdes i.
Byggforvaltning og Byggdrift ivaretar kommunens eieransvar innen forvaltning, drift, vedlikehold og
utvikling av eksisterende kommunal bygg og boliger, til sammen ca. 483 000 m2. Målsetting for
forvaltning og drift av bygg er å opprettholde kvalitet på våre bygg og tekniske installasjoner på et
fastsatt nivå, og sikre at bygninger som helhet fungerer etter hensikten som planlagt både funksjonelt,
teknisk og økonomisk. Gode bygg- og eiendomsforvaltning er å gi brukerne gode og effektive bygg med
tilhørende tjenester. Dette for å skape best mulig rammevilkår for brukernes virksomhet over tid. Drift
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og forvaltning har ambisjoner om å ha en god oversikt over samtlige eiendommers tilstand og ut fra
dette gjøre gode prioriteringer. For å oppnå en effektiv og rasjonell drift med de riktige prioriteringene
ut fra en god tilstandsoversikt, så skal seksjonen ha fokus på fornyelse og forbedring blant annet
gjennom digitalisering.
Fagrent ivaretar daglig renhold i bygg og lokaler hvor kommunen har sin virksomhet. Dette er en viktig
funksjon for trivsel i og ivaretakelse av de aktuelle bygg og lokaler.
Med en bevisst og systematisk satsing på å få fram kunnskap om vedlikeholdsbehovet, og sette denne
kunnskapen inn i en systematisk plan for når og hvordan vedlikeholdet skal utføres, står vi bedre rustet
til å yte gode tjenester.

Utfordringer
Kommunens totale eiendomsmasse og driftskostnader tilknyttet denne 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. Spriket mellom behov og tilgjengelige ressurser gjør at det må prioriteres
strengt i forhold til hvor midlene brukes. Følgende prinsipper gjelder for prioritering av tiltak:
•

Følgende tiltak prioriteres:
o Lover og forskrifter – Sikkerhet/HMS
o Funksjonskrav – hindre driftsstans
o Verdibevaring – vedlikehold så langt som mulig

•

Følgende tiltak prioriteres ikke:
o Estetiske forhold
o Trivsel og komfort
o Læremiljø/tjenesteyting/arealeffektivitet

I følge ASSS-tall er Tromsø kommunes utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunale bygg kr 98 pr. m2,
mot snitt i ASSS som er kr 146 pr m2. Beløpet må økes, men det er ikke rom for dette innenfor dagens
økonomi.
Også for Bydrift er det store utfordringer knyttet til stort vedlikeholdsetterslep. Innsatsen må rettes der
det er aller mest kritisk, noe som dessverre forsterker problemene over tid. Ikke minst ser vi dette i
sentrum, hvor forfallet nå er blitt stort. Sentrum må dermed vies særlig oppmerksomhet i planperioden,
i første omgang gjennom karlegging av status og planlegging av oppgradering.
Manglende vedlikeholdsplaner er en utfordring. Det jobbes nå systematisk med å få dette på plass, men
også dette arbeidet er tid- og ressurskrevende. Tilstandsvurderingene avdekker imidlertid behov for en
rekke strakstiltak.
Seksjonen har fokus på moderniserings- og effektiviseringstiltak. Dette er imidlertid gjerne tiltak som
krever stor økonomisk innsats før de over tid gir økonomisk effekt.
Bydrift har over mange år fått til gode driftstjenester ut fra bevilgninger/økonomi, noe som har
sammenheng med høyt fokus på effektivitet, moderne driftsutstyr mm. Enheten har dessuten stått for
egenfinansiering i størrelsesorden 30 % av årlig driftsbudsjett.
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En rekke faktorer bidrar til økte utgifter for Bydrift, her kan nevnes økt slitasje pga. økt bruk
(befolkningsvekst), en rekke nyanlegg, prisvekst på brøyting, kosting pga. svevestøv og færre
snødeponier. Videre er det høye krav og forventninger til driftsnivå på vegnettet inkludert gang- og
sykkelveger året rundt, det samme gjelder lysløypenett.
Det må i økonomiplanperioden forventes sprik mellom forventninger og det som faktisk kan leveres
innenfor gjeldende økonomiske rammer.
Bydrift er dessuten sårbar for den andelen som de siste årene har vært internfinansiert. Dette gjelder
primært oppdrag for kommunens egne enheter park, vei og VA. Opprettholdelse av driftsnivået
avhenger av ordretilgang fra enheter internt. Reduseres aktiviteten vil det ha konsekvenser for
seksjonens mulighet til å opprettholde nødvendig bemanning til å håndtere vintervedlikeholdet.

Driftsbudsjett med endringer

2020
333 757

Beløp i 1000

Revidert budsjett
Tiltak fra forrige HØP
Driftskonsekvenser av investeringstiltak FDV
Driftskonsekvenser av investeringstiltak renhold
Driftskonsekvenser investeringer - renhold
Andre tiltak
Fordeling opptrapping av innkjøpskutt
Opptrappingsplan
Økte FDV-kostnader nye bygg
Sum Tiltak fra forrige HØP
Tekniske justeringer
Justering pensjonssats 2020
Andre tiltak
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Finansiering av nytt digitalt arkiv
Finansiering seksjon for anskaffelser
Omstilling
Redusert aktivitet og effektivisering
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Driftskonsekvenser FDV av nye investeringstiltak - Byggforvaltning/drift
Driftskonsekvenser av investering - Bydrift
Driftskonsekvenser/ FDV av investeringstiltak Fagrent
Konkrete tiltak som følge av vedlikeholdsetterslep
Omstilling
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2020-2023
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2021
2022
333 740 333 723

2023
333 705

5 000
2 300
3 156
-42
-698
3 000
3 239
15 955

10 000
4 300
4 452
-85
-698
5 000
4 652
27 621

10 000
4 300
6 265
-85
-698
5 000
9 552
34 334

10 000
4 300
6 265
-85
-698
5 000
9 552
34 334

-1 540
2 962
1 422
17 377

-1 540
5 924
4 384
32 005

-1 540
8 886
7 346
41 680

-1 540
11 848
10 308
44 642

351 134

365 744

375 402

378 347

-418
-425
-12 971
-35 009
-48 823

-418
-516
-11 924
-37 903
-50 761

-418
-516
-10 930
-37 160
-49 024

-418
-516
-7 598
-37 754
-46 286

21 343
5 100
2 990
6 200
12 971
48 604
-219

19 313
7 500
1 226
7 400
11 924
47 363
-3 398

19 313
9 900
-587
6 200
10 930
45 756
-3 268

19 313
12 300
-587
0
7 598
38 624
-7 662

350 915

362 346

372 134

370 685

Økonomiplan for 2020-2023

Innsparingstiltak
Omstilling
Seksjonen må inn i en omstillingsprosess for å tilpasse seg til de økonomiske rammene. Dette kan
påvirke hvordan oppgaver løses, organisering, kapasitet og kvalitet i tjenestene. Personalomstilling kan
være aktuelt.

Redusert aktivitet og effektivisering
For å effektivisere, samt redusere årlige driftskostnader i kommunen som helhet, skal antall kjøretøy
(person- og varebiler tom 3500 kg) reduseres med 10 % innen utgangen av 2020. Et kommunalt kjøretøy
har i snitt årlige driftsutgifter på ca 50 000 kr. En reduksjon på 10% utgjør en årlig besparelse på
1 750 000 kr. Den enkelte seksjon og enhet skal gjennomføre en analyse av egen bilpark og identifisere
hvor dette skal gjennomføres. Dette innebærer at man skal se på alle aspekt av den tjenesten som
utføres, også behovet for kjøretøy hvor det kun er en bruker. Dette tiltaket er også viktig ift vedtatte
klimamål. Ved å kutte 10 % av dagens kjøretøypark vil man også slippe å erstatte disse i nye el-kjøretøy.
Dette utgjør 10 millioner kr i sparte investeringsmidler.
For alle driftsområder anses tilstandskartlegging som et viktig grunnlag for forvaltnings- og driftsplaner.
Dette må prioriteres i planperioden, men effekten er langsiktig.

Nye tiltak

Driftskonsekvenser FDV av nye investeringstiltak - Byggforvaltning/drift
Nye bygg genererer økte utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold.
Under følger oversikt over budsjetterte driftskonsekvenser av vedtatte investeringstiltak.
FDV nye bygg
Sommerlystvegen avlastningsboliger
Fergeveien bofellesskap
Brensholmen skole, nybygg
Ersfjordbotn skole modulbygg
Helsehus

FDV 2020
486
757
1 129
292
3 586

FDV 2021
972
757
1 129
292
3 586

FDV 2022
972
757
1 129
292
3 586

FDV 2023
972
757
1 129
292
3 586

Krematoriet
Normalhall Storelva skole
Otium
Selnes skole, modulbygg
Tromsdalen skole modulbygg
Solneset skole, økning areal
Trudvang barneboliger
Trudvang barnehage eks uterom

1 700
2 392
9 147
595
1 155
1 040
763
387

1 700
4 784
9 147
595
1 155
1 040
763
387

1 700
4 784
9 147
595
1 155
1 040
763
387

1 700
4 784
9 147
595
1 155
1 040
763
387

Tvibit

2 560

2 560

2 560

2 560
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Modulbygg Bjerkaker skole

261

261

261

261

93

185

185

185

-5 000
21 343

-10 000
19 313

-10 000
19 313

-10 000
19 313

Vikran barnehage
Øk. plan 2019-2020
Sum

Driftskonsekvenser av investering - Bydrift
Det skal utarbeides en hovedplan for veg og en hovedplan for grøntstrukturer, lek og bymiljø. I
tilknytning til disse planene skal økonomi og driftsnivå blir vurderes. 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
må vurderes.
Utslag av samfunnsutvikling og manglende bevilgninger over år i Bydrift:
(i hele 1000)
Ikke nye tiltak (kun
konsekvenser) / År

2020

2021

2022

2023

Økt slitasje på struktur pga.
befolkningsvekst

1 100

2 200

3 300

4 400

Prisvekst på brøyting utover
kommunal deflator – anslag på
økning ved ny utlysning

1 000

2 000

3 000

4 000

Økte driftsutgifter på vei pga
manglende vedlikehold, høy
piggdekkbruk og færre snødeponier enn tidligere - anslag

3 000

3 300

3 600

3 900

Økt rammebehov utover nye
5 100
7 500
9 900
12 300
tiltak pr år Bydrift
Merknad: Tallene inkluderer ikke tidligere anslåtte manglende FDV-bevilgninger til nye tiltak i
størrelsesorden 20 mill kr pr år etter årtusenskiftet, kompensasjon for tidligere befolkningsvekst,
kompensasjon for tidligere prisvekst utover kommunal deflator, ei heller midler til vedlikehold eller grep
for å rette opp etterslepet på vedlikeholdet.

Driftskonsekvenser/ FDV av investeringstiltak Fagrent
Under følger oversikt over budsjetterte driftskonsekvenser av vedtatte investeringstiltak.
(i hele 1000)
Renhold
Brensholmen skole, nybygg

2020

2021
347
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2023
694

694
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Ersfjordbotn skole modulbygg
Helsehus
Normalhall Storelva skole
Otium
Selnes skole, modulbygg
Tromsdalen skole modulbygg
Solneset skole
Trudvang barneboliger
Trudvang barnehage eks uterom
Modulbygg Bjerkaker skole
Vikran barnehage
Økonomiplan 2019-2021
Sum

160
1 877

160
1 877
850
3 955
381
651
595
275
252
121
168
-8 752
1 226

3 955
381
651
446
275
252
61
42
-5 456
2 990

160
1 877
850
3 955
381
651
595
275
252
121
168
-10 565
-587

160
1 877
850
3 955
381
651
595
275
252
121
168
-10 565
-587

Konkrete tiltak som følge av vedlikeholdsetterslep
Nødvendige tiltak på eksisterende bygg som følge av manglende vedlikehold av bygningsmassen.
Tiltak som det ikke er funnet rom for innenfor eksisterende ramme:
(I hele 1000)

Tiltak eksisterende bygg

Bygg

2020

2021

2022

Nytt adgangskontroll

Kulturhuset

700

700

600

Ny drenering

Kroken idrettshall

200

200

300

1500

1500

1300

800

800

900

Ytterdører

Gyllenborg skoleTr.skole
Flere bygg

Vannledninger

Borgtun Skole

500

Ombygging

Stakkevollan sv.hall

300

Gulvreperasjoner

Tromsøhallen

100

400

0

Kjøkken Flere
bygg

Kv.sletta/Mortensnes
Sør-t skh/Seminaret skoler

900

900

1000

Lysbytte

Flere bygg

800

900

1000

Taklekkasjer-taktekking Flere bygg

600

700

700

6200

7400

6200

Ventilasjon skolebygg

Sum tiltak
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Omstilling
Seksjonen må inn i en omstillingsprosess for å tilpasse seg til de økonomiske rammene. Dette kan
påvirke hvordan oppgaver løses, organisering, kapasitet og kvalitet i tjenestene. Personalomstilling kan
være aktuelt.

13.5.

Seksjon for utbygging

Driftsbudsjett

Fordeling på virksomhetsområde

Beløp i 1000

Seksjon for utbygging

Sum

Regnskap Budsjett
2018
2019
3 485
3 485

3 945
3 945

2020
13 423
13 423

Økonomiplan
2021
2022
13 292
13 292

13 241
13 241

2023
13 073
13 073

Informasjon om tjenesteområdet
Seksjon for utbygging skal ivareta kommunens byggherreansvar for kommunale byggeprosjekt samt
forestå verdikjeden fra utredning, planlegging, prosjektering, bygging, overtakelse og gjennomføring av
disse. Seksjonen har opprettet faggruppen Prosjektstøtte som skal gi støtte innenfor personal,
økonomi/controllertjenester samt kvalitetssikring.
Seksjonen skal sikre en robust, kompetent og profesjonell byggherreadministrasjon som ivaretar alle
ledd av kommunale utbyggingsprosjekt fra begynnelse til slutt. Tjenesten skal sikre at kommunale
investeringsprosjekt gjennomføres iht. vedtatte rammer, lover og forskrifter.
Seksjonen jobber kontinuerlig med utvikling og forbedringer, og har blant annet iverksatt en rekke
aktiviteter for å forbedre egen tjeneste, bestillerfunksjon samt brukermedvirkning.
Seksjonen skal ha fokus på system for prosjektstyring og internkontroll. Et satsningsområde er
innbyggerinvolvering og informasjonsdeling, som vil få et betydelig løft ved lansering av en interaktiv
kartportal som automatisk genererer prosjektinformasjon til innbyggerne.
Videre fokuserer seksjonen på digitalisering, og jobber med digitalisering av både planleggingsprosess,
byggeplass men også digitale løsninger for drift av bygg.
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Utfordringer
Investeringsporteføljen i inneværende økonomiplanperiode er på ca. 2,6 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
byggekostnader og framdrift. Økende grad av velferdsteknologi i de kommunale formålsbyggene fordrer
ny kompetanse og ferdigheter hos alle aktørene i bransjen.

Driftsbudsjett med endringer

2020
3 964

Beløp i 1000

Revidert budsjett
Tiltak fra forrige HØP
Andre tiltak
Fordeling opptrapping av innkjøpskutt
Sum Tiltak fra forrige HØP
Tekniske justeringer
Justering pensjonssats 2020
Andre tiltak
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Finansiering av nytt digitalt arkiv
Forbedringsarbeid - Seksjon for eiendom
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Midler til prosjektering av investeringsprosjekter
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2020-2023

Økonomiplan
2021
2022
3 964
3 964

2023
3 964

1
-17
-16

1
-17
-16

1
-17
-16

1
-17
-16

-38
-63
-101
-117

-38
-126
-164
-180

-38
-189
-227
-243

-38
-252
-290
-306

3 847

3 784

3 721

3 658

-18
-406
-424

-18
-474
-492

-18
-462
-480

-18
-567
-585

10 000
10 000
9 576

10 000
10 000
9 508

10 000
10 000
9 520

10 000
10 000
9 415

13 423

13 292

13 241

13 073

Innsparingstiltak
Forbedringsarbeid - Seksjon for eiendom
For å nå de økonomiske målene vedtatt av kommunestyret er det behov for kontinuerlig omstilling i
hele kommuneorganisasjonen. Det er lagt inn betydelige krav på forbedringsarbeid i avdelingene og i
administrasjonen. Dette gjelder også seksjonene under avdeling for bymiljø.

Nye tiltak

Midler til prosjektering av investeringsprosjekter
Driftsmidlene er øremerket utredningsmidler og prosjekteringsmidler for investeringsprosjekter i tidlig
fase, slik at de får en kvalitativ prosess rundt behov, teknisk innhold, plassering og kostnadsberegning
før de går til endelig politisk vedtak.
Ambisjonen er at investeringsprosjektene skal ha et kostnadsoverslag på minimum P50-nivå, før de
legges inn med bevilgninger i investeringsbudsjettet.
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13.6.

Seksjon for brann og redning

Driftsbudsjett

Fordeling på virksomhetsområde
Regnskap Budsjett
2018
2019

Beløp i 1000

Seksjon for brann og redning

53 419
53 419

Sum

48 648
48 648

2020
53 037
53 037

Økonomiplan
2021
2022
53 037
53 037

53 037
53 037

2023
53 037
53 037

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

Brannforebyggende brannvern - 2 tjenesteområder:
o Brannforebygging og tilsyn særskilte brannobjekter
o Feiertjenesten og tilsyn av fyringsanlegg
Beredskapsenheten
Enhet for nød-alarmsentralen – 110

Utover hovedstasjonen har brannvesenet en deltidsstasjon på Sommarøy og 10 depoter i distriktet.
Tromsø brann og redning (TBR) har som hovedoppgave å forebygge brann og ulykker og sørge for
tilstrekkelig beredskap og innsats i brannsituasjoner, akutte ulykker og akutt forurensning. Seksjonen
skal redde liv, helse og verdier på flere områder utover tradisjonell brannslukking.
Tromsø kommune er vertskommune for 23 kommuner gjennom drift av nødalarmsentralen for eget
politidistrikt. Tromsø brann og redning har også samarbeidsavtaler med Storfjord, Balsfjord og Karlsøy
kommune.
Samfunnet er i endring, og måten innbyggerne bygger og bor på utfordrer brann- og redningstjenesten.
Utviklingen i turisme, aktivitetsnivå til havs, på land og til fjells, nye næringer, økte byggehøyder osv.
stiller stadig større og nye krav til tilstedeværelse. Brann- og redningstjenesten i Tromsø er den største i
landsdelen. Det er ønskelig at TBR videreutvikler sin rolle som ledende aktør i regionen, og fremstår som
en fremtidsrettet og profesjonell samfunnsaktør.
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Utfordringer
Forventningene til brannvesenet endrer seg i takt med samfunnet. Dette medfører flere og mer
spesialiserte oppgaver, til dels overlappende med andre nødetater som helsevesen og politi.
Kommunestyret vedtok ny brannordning for TBR i 2018.
TBR har over flere år driftet med underskudd, og det har gjennom en rekke saker vært argumentert for
at budsjettet ikke er realistisk i forhold til det beredskapsnivået som holdes i dag. Det har derfor vært
fremholdt at budsjettet for TBR bør styrkes, ettersom det er lite ønskelig å redusere dagens
tjenestenivå. Dette legges også til grunn for økonomiplanperioden fremover.
I handlings- og økonomiplanperioden må det avklares hvordan utfordringer rundt distriktsberedskapen
skal løses. Avstander, økt boligbygging og generelt økt aktivitet, trafikale forhold og utfordrende
fremkommelighet skaper utfordringer mht. innsatstider mm. Økt trafikk vanskeliggjør innfrielse av
forskriftskrav til innsatstider og god nok beredskap innenfor 10 og 20 minutter. Dette temaet vil bli
fremmet som egen sak.

Driftsbudsjett med endringer

2020
48 648

Beløp i 1000

Revidert budsjett
Tiltak fra forrige HØP
Effekt av kommunestyrets vedtak i k-sak 195/18 Justering av HØP 2019 -2022
Andre tiltak
Fordeling opptrapping av innkjøpskutt
Sum Tiltak fra forrige HØP
Tekniske justeringer
Justering pensjonssats 2020
Andre tiltak
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Finansiering av nytt digitalt arkiv
Finansiering seksjon for anskaffelser
Forbedringsarbeid
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Styrkning iht. brannordning
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2020-2023

Økonomiplan
2021
2022
48 648 48 648

2023
48 648

-1 538
1
-50
-1 587

-1 538
1
-50
-1 587

-1 538
1
-50
-1 587

-1 538
1
-50
-1 587

-463
-14
-477
-2 064

-463
-27
-490
-2 077

-463
-41
-504
-2 091

-463
-55
-518
-2 105

46 584

46 570

46 557

46 543

-126
-182
-1 368
-1 676

-126
-221
-1 601
-1 948

-126
-221
-1 569
-1 916

-126
-221
-1 936
-2 283

8 129
8 129
6 453

8 415
8 415
6 467

8 396
8 396
6 480

8 777
8 777
6 494

53 037

53 037

53 037

53 037

Innsparingstiltak
Forbedringsarbeid
Seksjonen for brann og redning har iverksatt et arbeid med å tilpasse virksomheten til de økonomiske
rammene. Arbeidet vil videreføres.
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Nye tiltak

Styrkning iht. brannordning
Med bakgrunn i vedtatt brannordning foreslår administrasjonssjefen å styrke rammen slik at kravene
her kan overholdes. Rammen er foreslått styrket med 8,1 mill. kroner i 2020 for å ivareta dette, og
unngå nedbemanning.

13.7.

Seksjon for eiendom

Driftsbudsjett

Fordeling på virksomhetsområde

Beløp i 1000

Regnskap Budsjett
2018
2019

Seksjon for eiendom

577
577

Sum

5 654
5 654

2020
5 149
5 149

Økonomiplan
2021
2022
5 106
5 106

5 092
5 092

2023
5 066
5 066

Informasjon om tjenesteområdet
Seksjon for eiendom 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

Befolkningsveksten krever investeringer i sosial og teknisk infrastruktur. Kommunen skal sikre seg
byggeareal til slike formål. I handlings- og økonomiplanperioden skal det fokuseres på strategisk,
langsiktig arbeid på disse områdene. Som en del av arbeidet skal det også fokuseres på hvordan
seksjonen kan utnytte og utvikle kommunens eiendommer i et langsiktig perspektiv.
Kommunen skal møte jobbe for å nå målsetninger om tilstrekkelig og riktige boliger for vanskeligstilte. I
samhandling med avdelingenes behov, skal kommunen prioritere boligsatsning til fordel for mennesker
med utfordringer innen rus/psykiatri, utviklingshemmede, flyktninger og barnefamilier med varig lav
inntekt. Utleieboliger skal være tilgjengelig i alle bydeler, og områder med lav andel kommunalt
disponerte boliger skal prioriteres ved nyanskaffelser.
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For å nå disse målsetningene på en best mulig måte med begrensede ressurser, så opprettes det et
organ for å sammenstille behov vedrørende bygg, og for å utrede hvordan disse behovene løses på
beste mulige måte. Eiendom vil være en sterk bidragsyter i dette organet, og til å bidra til gode
beslutningsgrunnlag for hvilke tiltak og investeringer som skal prioriteres.

Utfordringer
Det er en økende utfordring at kommunen mangler egne byggeareal til etablering av sosial og teknisk
infrastruktur i mange bydeler. Skolebehovsplanen dokumenterer behov for økt kapasitet både for
barne- og ungdomsskoletrinnet, særlig på Tromsøya sør og øst. Barnehagebehovsplanen viser behov for
økt antall barnehageplasser på Fastlandet sør, deretter Tromsøya nord og sør. Dette må løses gjennom
kjøp av bygg og arealer fremover. Det er fortsatt et stort behov for både kommunale utleieboliger og
spesielt tilrettelagte boliger. Selv med økt takt i boligbyggingen de par siste år, er tilgangen på nye
boliger i markedet begrenset. Det vesentligste av produksjonen skjer i store utbyggingsprosjekter, i
begrensede områder. Kommunen har som mål å anskaffe boliger spesielt i de bydeler hvor dette
mangler, samt holde andelen kommunale utleieboliger på et nivå på rundt 10 %. Disse prinsippene er
styrende for kommunens innkjøp av nye utleieboliger, det er et mål å unngå utleieghettoer. Dette
området krever et langsiktig og strategisk fokus.

Driftsbudsjett med endringer

2020
5 654

Beløp i 1000

Revidert budsjett
Tekniske justeringer
Justering pensjonssats 2020
Andre tiltak
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Finansiering av nytt digitalt arkiv
Forbedringsarbeid - Seksjon for eiendom
Omstilling
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2020-2023

Økonomiplan
2021 2022
5 654 5 654

2023
5 654

-101
-33
-134
-134

-101
-66
-167
-167

-101
-99
-200
-200

-101
-131
-232
-232

5 520

5 488

5 455

5 422

-18
-158
-195
-371

-18
-185
-179
-382

-18
-181
-164
-363

-18
-224
-114
-356

0
-371

0
-382

0
-363

0
-356

5 149

5 106

5 092

5 066

Innsparingstiltak
Forbedringsarbeid - Seksjon for eiendom
For å nå de økonomiske målene vedtatt av kommunestyret er det behov for kontinuerlig omstilling i
hele kommuneorganisasjonen. Det er lagt inn betydelige krav på forbedringsarbeid i avdelingene og i
administrasjonen. Dette gjelder også seksjonene under avdeling for bymiljø.
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Omstilling
Seksjonen må inn i en omstillingsprosess for å tilpasse seg til de økonomiske rammene. Dette kan
påvirke hvordan oppgaver løses, organisering, kapasitet og kvalitet i tjenestene. Personalomstilling kan
være aktuelt.
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Vedlegg (egne dokument)
Betalingssatser 2020
Gebyrregulativ 2020 - Byutvikling
Investeringsprosjekter under utredning
Kommunens eierinteresser
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