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Forord
Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2021-2024 (tidligere handlings- og
økonomiplan) inneholder forslag til budsjett for det kommende året, økonomiplan for de tre påfølgende
årene, målene kommunen skal arbeide mot de neste fire årene og strategiene for å nå dem.
Programmet er en sentral del av Tromsø kommunes virksomhetsstyring og et viktig politisk
styringsinstrument. Handlingsprogrammet er kommunens styringsdokument for de neste fire årene. Det
bygger på den langsiktige strategien definert gjennom kommuneplanens samfunnsdel med arealdel som
strekker seg over tolv år.
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe
klimaendringene innen 2030. Målene utgjør det overordnede rammeverket for utviklingen av Tromsøsamfunnet, og ligger til grunn for dette handlingsprogrammet og kommunens øvrige planer.
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i juni 2020. Den forplikter kommunen til å jobbe mot tre
samfunnsmål: Sosial, økonomisk og klima- og miljømessig bærekraft. En forutsetning for å kunne jobbe
målrettet mot disse målene, er at kommunen også har en robust organisasjon. Det innebærer at vi
involverer samfunnet rundt oss, og tilrettelegger for gode demokratiske møteplasser. Vi må ta vare på
og utvikle de ansatte som en ressurs og vi må være en attraktiv arbeidsgiver. Vi må ha gode rutiner og
systemer som sikrer likebehandling og rettsikkerhet for innbyggerne.
Kommunedirektøren har stort fokus på å utvikle helhetlig virksomhetsstyring i Tromsø kommune.
Virksomhetsstyringen har tidligere vært for fragmentert, usystematisk og for lite forankret i overordnet
planverk. De overordnede målene i kommuneplanen gjenspeiles i handlingsprogrammet og skal
ytterligere konkretiseres gjennom seksjonenes virksomhetsplaner. Disse planene bør også sikre gode
tjenester på tvers av funksjoner og ulike fag. På den måten vil vi få en helhetlig virksomhetsstyring som
gir en god ramme for kommunens drift. Basert på kommuneplanen har ledelsen i kommunen pekt ut
fem felles prioriteringer som skal gi retning til virksomhetsplanene i hele organisasjonen for perioden
2021-24:
•
•
•
•
•

Bolig: forvaltning og utbygging
Tidlig innsats: mestring, forebygging og selvstendighet
Samskaping: deltakelse og involvering
Redusert klimaavtrykk: bærekraftig vekst
Dimensjonering: tjeneste, kvalitet og økonomi

Den økonomiske situasjonen
Tromsø kommune som organisasjon har siden mars 2020 på beste måte forsøkt å balansere en svært
krevende krisehåndtering med ordinær drift og jobbe med å gjenopprette økonomisk balanse. Også
2021 vil bli preget av pandemien og samfunnets håndtering av denne – både lokalt, nasjonalt og globalt.
Kommunens alvorlige økonomiske situasjon vil fortsette i 2021. Økonomirapportene i 2020 viste at det
på mange områder er gjort en del for å redusere aktivitetsnivået og tilpasse seg budsjettet. Totalt hadde
kommunen om lag 185 færre årsverk i 2020 sammenlignet med 2019. Likevel er dette langt
fra tilstrekkelig til å komme i balanse i 2020. I neste års budsjett vil kommunen måtte dekke inn vel 90
millioner kroner av tidligere merforbruk. Det bidrar til vesentlig strammere rammer i 2021
sammenlignet med 2020. Reduksjonene er gjort basert på endring i demografi og i tillegg er det gjort
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nedtrekk generelt i alle budsjettrammene basert på et mål om å ikke overstige en netto utgiftsramme på
4,16 milliarder kroner.
Innen helse og omsorg er det gjennomført flere innsparingstiltak som gjør at driftsnivået i 2020 er lavere
sammenlignet med 2019. Pandemien har lagt beslag på store ressurser i kommunen generelt, og
spesielt innen helse og omsorg. Vi må erkjenne at dette har gått utover arbeidet med økonomisk
omstilling og ført til at flere innsparingstiltak ikke har blitt gjennomført som planlagt. Avdeling for helse
og omsorg får ikke nye kutt i rammen for 2021. Avdelingen må tilpasse aktivitetsnivået ned til om lag
rammen de har hatt i 2020.
Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2021 er svært stramt og fordrer at vi lykkes med å realisere
de planlagte innsparingstiltakene innen helse og omsorg og de andre avdelingene slik at utgiftsnivået tas
ned til budsjettert nivå. Kommunedirektøren foreslår å budsjettere med et netto driftsresultat på 79,4
millioner. Det vil gå til å dekke inn tidligere års merforbruk.

Kommunedirektørens forslag til prioriteringer
Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2021-2024 skal legge til rette for gode, likeverdige og
fremtidsrettede tjenester til kommunens innbyggere innenfor de økonomiske rammene som er til
rådighet. For å klare det, trengs det tøffe prioriteringer. Investeringer må i stor grad bidra til gevinster i
driften. Dette er kommunedirektørens forslag:
•
•
•
•
•
•

Kommunens behov for tilrettelagte boliger for særskilte grupper har vært tydeliggjort i lang tid.
Kommunedirektøren foreslår en omfattende satsing på å få bygd denne typen boliger – i egen
regi og ved hjelp av samarbeidspartnere.
Investeringsnivået vi har hatt de siste årene har økt lånegjelden betydelig. Vi er nødt til å ha et
bærekraftig investeringsnivå, både økonomisk og klima- og miljømessig. Det er derfor mange
investeringsprosjekter som det ikke er rom for i dette handlingsprogrammet.
Kommunedirektøren ønsker å prioritere satsinger innen klima og miljø som “bypakke” og
opprusting og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse i kommunens eie.
Vi må sikre kommunens innbyggere en funksjonell legevakt. Kommunedirektøren foreslår derfor
investeringer for å ivareta dette.
Kommunedirektøren foreslår også å styrke havnerelaterte formål i distriktene for å sikre
sjørelaterte næringer.
I driften er det ikke rom for nysatsinger. Tiltak som erstatter eksisterende drift må gi gevinst inn
i driftsøkonomien.

Tromsøs første klimabudsjett
Det er et nasjonalt mål at Norge skal være et lavutslippssamfunn innen 2050. Som en av landets største
kommuner er det mye Tromsø kan bidra med for å redusere utslippene av klimagasser. Derfor legger
kommunedirektøren nå frem Tromsøs første klimabudsjett. Klimabudsjettet skal være et styringsverktøy
med konkrete tiltak som skal bidra til å nå de nasjonale klimamålene. Tiltakene skal forankres i hele
kommuneorganisasjonen, og vi skal jobbe systematisk med dette de kommende årene. Klimabudsjettet
omfatter tiltak for hele Tromsøsamfunnet, både innbyggerne og kommunens egen drift.
Tromsø, 2. november 2020
Mari Enoksen Hult
Konstituert kommunedirektør
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1. Slik leses handlingsprogrammet
Handlingsprogrammet er en sentral del av virksomhetsstyringen i kommunen, og er bygd opp rundt
hovedmålene, delmålene og strategiene i kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032.
Handlingsprogrammet viser hva Tromsø kommune skal gjøre de neste fire årene, dvs. hvordan
kommunens økonomiske ressurser skal disponeres de neste fire årene, både innenfor drift og
investering.
Handlingsprogrammet skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter og forventede utgifter. For
hver sektor (ansvarsramme) beskrives status, utfordringer, mål og prioriteringer de fire neste årene.
Det første året i handlingsprogrammet legger rammene for årsbudsjettet der bevilgningene er
bindende, mens de resterende årene gir rammer for å planlegge de senere budsjettår.

Sentrale økonomiske begreper
Bevilgningsoversikt drift 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 budsjettene til de ulike
ansvarsrammene. Slike inntekter kan være 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 bevilgning pr. ansvarsramme, og stilles opp
i samsvar med den inndeling som er bestemt av kommunestyret i sak 85/20. 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, sykelønns-refusjoner, brukerbetalinger
og gebyrer.
Økonomisk oversikt 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.
Bevilgningsoversikt investering viser kommunens investeringer i varige driftsmidler (skole, barnehage,
helse og omsorg 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.
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Bevilgning pr. investering 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.
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 og -regnskapet.
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.
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)
Dersom en kommune får et regnskapsmessig merforbruk, betyr det at det ikke finnes oppsparte midler
til å dekke et negativt netto driftsresultat. Et merforbruk må dekkes inn i løpet av de neste to årene.
Dersom dette ikke gjøres, blir kommunen meldt inn i ROBEK. Kommuner med et samlet
regnskapsmessig merforbruk på mer enn 3 % av brutto driftsinntekter meldes inn i ROBEK.

Kort om strukturen pr. ansvarsramme
Under hver ansvarsramme er det først en innledende del med informasjon om tjenestene som sorterer
under ansvarsrammen. Deretter vises noen utvalgte KOSTRA-tall for ansvarsrammen om prioritering,
dekningsgrader og produktivitet og kvalitet. Tallene sammenlignes med egen historikk,
landsgjennomsnittet, ASSS-gjennomsnittet (ASSS består av de 10 største kommunene i landet) samt
gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 13, som består av består av alle norske kommuner med mer enn tjue
tusen innbyggere (i 2013), med unntak av de fire største byene.
Dette følges av et avsnitt om status og utfordringer før hovedmål, delmål, strategier følger. Den enkelte
strategi som skal følges opp i dette handlingsprogrammet er nærmere beskrevet.
Til slutt er det en tabell som viser driftsbudsjett med endringer, samt beskrivelse av endret aktivitet, nye
tiltak og innsparingstiltak.
Tabellen viser forslag til driftsbudsjettet for 2021-2024. Budsjettet for 2021 tar utgangspunkt
i budsjettet for 2020, inkludert de budsjettreguleringer som er gjort i løpet av året som har effekt for
påfølgende år. Rammene justeres for forventet lønns- og prisvekst fra 2020 til 2021. Når vi legger til
tiltak fra handlingsprogram 2020-2023 som har opp- eller nedtrappingseffekt fra 2021, kommer vi frem
til konsekvensjustert ramme.
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Deretter vises nye tiltak og innsparingstiltak i dette handlingsprogrammet. En kommer da frem til nye
rammer for 2021-2024.
Alle tall er vist i faste 2021-priser. Det betyr at alle endringer fra 2021 til 2022-2024 er realendringer.
Nye tiltak og innsparingstiltak er nærmere omtalt under tabellene med budsjettendringer. Tiltak fra
forrige handlingsprogram er ikke omtalt med tekst med mindre det er foreslått beløpsmessige
endringer, og det vises her til handlingsprogram 2020-2023.
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2. Budsjettvedtak
1. Skattøret for 2021 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
2. Utskriving av eiendomsskatt for 2021:
•
•
•
•
•
•

•

Det utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i Tromsø kommune i medhold av
eigedomsskattelova §§ 2 og 3.
Det utskrives eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med 3 syvendedeler i
2021, i medhold av overgangsregel til eigedomsskattelova §§ 3 og 4.
Eiendomsskatten for 2021 skrives ut med skattesats 4 promille for boligeiendommer og
eiendommer med selvstendige boenheter. Den generelle skattesats for alle andre typer
eiendommer settes til 7 promille.
Det gjennomføres kontorjustering for 2021 på 9 %.
Bunnfradrag for godkjente boenheter settes til 100 000 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. Handlingsprogrammets første år gjelder som årsbudsjett for 2021.
4. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til bevilgningsoversikt drift og bevilgning pr. ansvarsramme.
5. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til bevilgningsoversikt investering og bevilgning pr.
investering.
6. Lånerammen for ordinære investeringer settes til 394,8 millioner kroner i 2021. Låneopptak for
ordinære investeringer for perioden 2022 – 2024 settes til henholdsvis 429,8 millioner kroner,
352,7 millioner kroner og 257,1 millioner kroner.
7. Til finansiering av nybygg / anskaffelser søkes opptatt lån i år 2021 på til sammen 900,8 millioner
kroner. Lån fordeler seg slik:
Lån ordinære investeringer: 394,8 millioner kroner
Lån VA-sektoren:

106 millioner kroner

Startlån Husbanken:

400 millioner kroner

8. Tromsø kommunes trekkrettighet (kassekreditt) for 2021 settes til 500 millioner kroner i gjeldende
hovedbankavtale.
9. Kommunale betalingssatser og avgifter for 2021 vedtas i henhold til vedlegg 1 og 2.
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§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)
Beløp i 1000

Regnskap
2019
Rammetilskudd
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre generelle driftsinntekter
Sum generelle driftsinntekter
Korrigert sum bevilgninger
drift, netto

Oppr.
budsjett
2020

Rev.
budsjett
2020

Øk.plan
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

-1 775 420 -1 831 974 -1 898 867 -1 845 690 -1 830 654 -1 831 918 -1 831 190
-2 384 381 -2 459 116 -2 434 116 -2 500 000 -2 520 000 -2 540 000 -2 561 000
-194 955
-223 700
-223 700
-230 700
-252 200
-254 200
-256 200
-126 281
-107 427
-99 827
-73 797
-66 418
-69 175
-69 350
-4 481 037 -4 622 217 -4 656 510 -4 650 187 -4 669 272 -4 695 293 -4 717 740
4 090 081

4 214 115

4 241 828

4 122 350

4 183 311

4 207 553

4 210 739

373 105

473 979

473 140

499 718

504 697

515 200

515 200

4 463 186
-17 851

4 688 094
65 877

4 714 968
58 458

4 622 068
-28 119

4 688 008
18 736

4 722 753
27 460

4 725 939
8 199

-58 215
-19 708
18

-70 850
-35 000
0

-46 050
-45 500
0

-27 010
-25 000
0

-35 259
-25 000
0

-42 000
-25 000
0

-48 575
-25 000
0

176 427
339 857
438 379

193 536
318 967
406 653

171 576
318 967
398 993

160 224
340 200
448 414

169 845
344 100
453 686

184 365
352 600
469 965

197 901
361 000
485 326

-373 105

-473 140

-473 140

-499 718

-504 697

-515 200

-515 200

Netto driftsresultat

47 423

-610

-15 689

-79 423

-32 275

-17 775

-21 675

Overføring til investering
Netto avsetninger til eller bruk
av bundne driftsfond
Netto avsetninger til eller bruk
av disposisjonsfond
Dekning av tidligere års
merforbruk i driftsregnskapet
Sum disponeringer eller
dekning av netto driftsresultat

0
11 795

0
-12 240

0
-2 370

0
-2 225

0
-2 225

0
-2 225

0
1 675

-111 123

12 850

-10 241

-8 950

0

20 000

20 000

0

0

28 300

90 598

34 500

0

0

-99 327

610

15 689

79 423

32 275

17 775

21 675

-51 904

0

0

0

0

0

0

Avskrivinger
Sum netto driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Renteinntekter
Utbytter
Gevinster og tap på finansielle
omløpsmidler
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto finansutgifter
Motpost avskrivninger

Fremført til inndekning i senere
år (merforbruk)
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§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)
Beløp i 1000

Barnehage
Skole
Barn og familie
Kultur
Helse- og omsorgstjenester
Velferd, arbeid og inkludering
Infrastruktur, samfunnsutvikling
og miljø
Kirker og gravlunder
Folkevalgte
Organisasjon, ledelse og styring
Sentralt budsjettområde
Sum bevilgninger drift, netto
Herav:
Avskrivinger
Netto renteutgifter og inntekter
Avdrag på lån
Overføring til investering
Netto avsetninger til eller bruk
av bundne driftsfond
Korrigert sum bevilgninger
drift, netto

Regnskap
2019

Oppr.
budsjett
2020

Rev.
budsjett
2020

Øk.plan
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

679 834
775 851
280 860
117 600
1 404 799
204 698
421 105

677 955
808 805
269 933
117 972
1 276 428
283 457
435 289

674 545
808 685
279 842
110 622
1 271 057
313 815
430 289

672 388
770 035
277 349
104 338
1 280 806
300 239
436 620

659 204
763 653
275 129
104 198
1 292 806
289 362
448 367

645 308
749 889
274 319
103 878
1 307 806
289 182
446 607

640 828
738 879
273 829
103 678
1 322 806
293 182
448 524

35 887
25 308
278 606
-24 974
4 199 574

33 752
23 321
257 287
126 553
4 310 752

34 442
23 841
270 996
119 268
4 337 404

32 187
23 179
264 805
55 442
4 217 388

32 147
23 148
255 669
140 014
4 283 696

32 047
22 875
255 769
183 215
4 310 894

31 987
22 835
255 309
188 296
4 320 152

62 264
34 488

66 190
42 686

66 190
31 756

68 330
24 879

68 330
30 226

68 330
33 244

68 330
35 478

0
0
12 741

0
0
-12 240

0
0
-2 370

4 054
0
-2 225

4 054
0
-2 225

3 992
0
-2 225

3 930
0
1 675

4 090 081

4 214 115

4 241 828

4 122 350

4 183 311

4 207 553

4 210 739
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§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)
Beløp i 1000

Øk.plan
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

628 310
0
13 100
0
0
641 410

712 550
0
13 100
0
0
725 650

658 050
0
13 100
0
0
671 150

530 550
0
13 100
0
0
543 650

Kompensasjon for merverdiavgift
Tilskudd fra andre
Salg av varige driftsmidler
Salg av finansielle anleggsmidler
Mottatte avdrag på utlån av egne midler
Bruk av lån
Sum investeringsinntekter

-75 649
-51 850
-13 100
0
0
-500 812
-641 410

-100 496
-39 250
-13 100
0
0
-572 804
-725 650

-81 220
-58 150
-13 100
0
0
-518 680
-671 150

-65 421
-24 050
-13 100
0
0
-441 079
-543 650

Videreutlån
Bruk av lån til videreutlån
Avdrag på lån til videreutlån
Mottatte avdrag på videreutlån
Netto utgifter videreutlån

400 000
-400 000
82 000
-82 000
0

400 000
-400 000
85 000
-85 000
0

400 000
-400 000
88 000
-88 000
0

400 000
-400 000
91 000
-91 000
0

Overføring fra drift
Netto avsetninger til eller bruk av bundne
investeringsfond
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet
investeringsfond
Dekning av tidligere års udekket beløp
Sum overføring fra drift og netto avsetninger

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Fremført til inndekning i senere år (udekket)

0

0

0

0

Investeringer i varige driftsmidler
Tilskudd til andres investeringer
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
Utlån av egne midler
Avdrag på lån
Sum investeringsutgifter
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§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)
Beløp i 1000

Barnehage
Tilpasning barnehage Vikran
Oppgradering førskolebygg
Sum Barnehage
Skole
Ombygging Kaldfjord skoleklasserom
Normalhall Storelva skole
Oppgradering skolebygg
Renovering skolegårder
Sum Skole
Barn og familie
Ettervernsboliger, barnevern
Sum Barn og familie
Kultur
Verdensteatret
Rådstua
Investering Kunst
Sum Kultur
Helse- og omsorgstjenester
Pasientvarsling
Sommerlystveien
avlastningsboliger
Lerkevegen, personalbase
Ryavegen omsorgsboliger
Tromsøysund sykehjem,
utvikling omsorgsboliger
Nansenvegen Omsorgsboliger
eldre
Omsorgsboliger rus,
R.Amundsensgt 8
Kvinnehuset
Oppgradering helse og
omsorgsbygg
Bofellesskap
utviklingshemmede
Sum Helse- og
omsorgstjenester
Velferd, arbeid og inkludering
Ny legevakt
Kjøp av boliger sosiale formål
Sum Velferd, arbeid og
inkludering
Infrastruktur,
samfunnsutvikling og miljø
ENØK - kort og langsiktige
tiltak
Strakstiltak bygg
Utstyr idrett

Øk.plan
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

9 700
1 500
11 200

0
1 500
1 500

0
1 500
1 500

0
1 500
1 500

9 700
6 000
15 700

5 400

0

0

0

5 400

27 360
6 000
6 000
44 760

0
15 000
6 000
21 000

0
15 000
6 000
21 000

0
15 000
6 000
21 000

27 360
51 000
24 000
107 760

0
0

1 000
1 000

44 000
44 000

5 000
5 000

50 000
50 000

3 800
9 000
5 000
17 800

0
0
5 000
5 000

0
0
5 000
5 000

0
0
5 000
5 000

3 800
9 000
20 000
32 800

4 500
72 000

4 500
0

4 500
0

4 500
0

18 000
72 000

7 000
3 000
0

0
50 000
0

0
33 000
3 000

0
0
3 000

7 000
86 000
6 000

0

1 000

20 000

40 000

61 000

30 000

40 000

2 500

0

72 500

30 000
20 000

20 000
20 000

5 000
20 000

0
20 000

55 000
80 000

0

0

56 000

0

56 000

166 500

135 500

144 000

67 500

513 500

5 000
49 500
54 500

150 000
49 500
199 500

30 000
49 500
79 500

0
49 500
49 500

185 000
198 000
383 000

5 000

5 000

5 000

5 000

20 000

7 000
3 000

7 000
3 000

17 000
3 000

17 000
3 000

48 000
12 000

Side 12 av 138

Øk.plan Øk.plan Sum
2024 2021-2024

Handlingsprogram for 2021-2024

Oppgradering kultur og
idrettsbygg
Parker, nærmiljøtiltak,
friluftstiltak
Prostneset bypark
Strandtorget bypark
Utbyggingsavtaler, bidrag
infrastruktur
Kjøp av tomtearealer
Geo-datautstyr Byutvikling
Gen. grunnerverv/innløsing
Utvikling av kommunale
eiendommer
Anskaffelse transportmidler
Maskiner, tyngre kjøretøyer
Transportmidler elektrifisering
Egenandeler klimasatsmidler
Ivaretakelse brannkrav
Trafikksikkerhet, aksjon
skoleveg
Fortau Røstbakken
Utbedring bro Gyllenborg
Bypakke Tromsø, egenandel
Veger og fortau
Fortau Solstrandvegen
Landfester flytekaier,
distriktskaier
Kommunal andel havnetiltak
distrikt
Finansiering vann
Finansiering avløp
Sum Infrastruktur,
samfunnsutvikling og miljø
Organisasjon, ledelse og
styring
IKT - fordelingspost
Sum Organisasjon, ledelse og
styring
Org. oppsett mangler
Sum Org. oppsett mangler
Sum 2B

Øk.plan
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

10 000

10 000

10 000

10 000

40 000

10 000

10 000

10 000

10 000

40 000

7 500
7 500
2 250

0
0
2 250

0
0
2 250

0
0
2 250

7 500
7 500
9 000

15 000
500
3 300
15 000

10 000
500
3 300
15 000

10 000
500
3 300
8 000

10 000
500
3 300
8 000

45 000
2 000
13 200
46 000

5 000
10 000
15 000
4 000
5 000
10 000

5 000
10 000
15 000
4 000
5 000
10 000

5 000
10 000
15 000
4 000
5 000
10 000

5 000
10 000
15 000
4 000
5 000
10 000

20 000
40 000
60 000
16 000
20 000
40 000

6 000
20 000
0
35 000
0
1 500

6 000
0
20 000
35 000
6 000
1 500

0
0
20 000
35 000
0
1 500

0
0
20 000
35 000
0
1 500

12 000
20 000
60 000
140 000
6 000
6 000

10 000

2 500

2 500

2 500

17 500

56 000
50 000
313 550

80 500
62 500
329 050

67 400
98 600
343 050

60 500
123 500
361 050

264 400
334 600
1 346 700

20 000
20 000

20 000
20 000

20 000
20 000

20 000
20 000

80 000
80 000

0

0

0

0

0

628 310

712 550

658 050

530 550

2 529 460
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2. Tilskudd til andres investeringer
Beløp i 1000

Sum 2B

Øk.plan
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

0

0

0

Øk.plan Øk.plan Sum
2024 2021-2024
0

0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
Beløp i 1000

Pensjonskassen kapitaltilskudd
Investeringer i aksjer og
andeler i selskaper

Øk.plan
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan Øk.plan Sum
2024 2021-2024

13 100

13 100

13 100

13 100

52 400

13 100

13 100

13 100

13 100

52 400

Øk.plan
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

0

0

0

4. Utlån av egne midler
Beløp i 1000

Utlån av egne midler
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§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3)
Beløp i 1000

Regnskap
2019
Rammetilskudd
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre skatteinntekter
Andre overføringer og tilskudd
fra staten
Overføringer og tilskudd fra
andre
Brukerbetalinger
Salgs- og leieinntekter
Sum driftsinntekter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester
Overføringer og tilskudd til
andre
Avskrivninger
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Renteinntekter
Utbytter
Gevinster og tap på finansielle
omløpsmidler
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto finansutgifter
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Disponering eller dekning av
netto driftsresultat
Overføring til investering
Netto avsetninger til eller bruk
av bundne driftsfond
Netto avsetninger til eller bruk
av disposisjonsfond
Dekning av tidligere års
merforbruk
Sum disponeringer eller
dekning av netto driftsresultat
Fremført til inndekning i senere
år (merforbruk)

Oppr.
budsjett
2020

Rev.
budsjett
2020

Øk.plan
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

-1 775 420 -1 831 974 -1 898 867 -1 845 690 -1 830 654 -1 831 918 -1 831 190
-2 384 381 -2 459 116 -2 434 116 -2 500 000 -2 520 000 -2 540 000 -2 561 000
-194 955
-223 700
-223 700
-230 700
-252 200
-254 200
-256 200
-12
0
0
0
0
0
0
-174 155
-148 359
-129 126
-103 096
-95 717
-98 474
-98 649
-777 569

-628 828

-595 651

-551 092

-551 092

-551 092

-551 092

-227 812
-223 696
-229 198
-235 665
-235 665
-235 665
-235 665
-627 609
-611 989
-611 727
-603 726
-608 426
-609 426
-609 426
-6 161 912 -6 127 662 -6 122 385 -6 069 968 -6 093 753 -6 120 774 -6 143 221
3 109 703
602 214
1 737 941
429 601

3 155 524
584 495
1 591 491
388 051

3 141 195
601 532
1 584 866
380 111

2 988 956
550 733
1 617 255
385 186

2 942 349
625 625
1 658 332
381 486

2 918 766
665 665
1 666 617
381 986

2 903 966
668 376
1 681 792
382 086

373 105
6 252 563

473 979
6 193 539

473 140
6 180 843

499 718
6 041 849

504 697
6 112 489

515 200
6 148 234

515 200
6 151 420

90 651

65 877

58 458

-28 119

18 736

27 460

8 199

-58 215
-19 708
18

-70 850
-35 000
0

-46 050
-45 500
0

-27 010
-25 000
0

-35 259
-25 000
0

-42 000
-25 000
0

-48 575
-25 000
0

176 427
339 857
438 379

193 536
318 967
406 653

171 576
318 967
398 993

160 224
340 200
448 414

169 845
344 100
453 686

184 365
352 600
469 965

197 901
361 000
485 326

-373 105

-473 140

-473 140

-499 718

-504 697

-515 200

-515 200

155 925

-610

-15 689

-79 423

-32 275

-17 775

-21 675

0
11 795

0
-12 240

0
-2 370

0
-2 225

0
-2 225

0
-2 225

0
1 675

-111 123

12 850

-10 241

-8 950

0

20 000

20 000

0

0

28 300

90 598

34 500

0

0

-99 327

611

15 689

79 423

32 275

17 775

21 675

56 598

1

0

0

0

0

0
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3. Veikart til fremtidens kommune
FNs bærekraftsmål ligger til grunn for samfunnsutviklingen i Tromsø. Tromsø vil ha en bærekraftig
samfunnsutvikling, som betyr at vi må finne balansen mellom sosial, klima- og miljømessig og økonomisk
bærekraft.

3.1. Tromsø vil – kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi 2020 – 2032
Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi 2020 – 2032 ble vedtatt i juni 2020. Samfunnsdelen
har tittelen «Tromsø vil». Samfunnsdelen gir retning for hvilket samfunn vi vil at Tromsøsamfunnet skal
være, samtidig som den har strategier på hva vi skal gjøre for å komme dit.
Samfunnsdelen sier dermed hvor vi skal og hvilke strategier vi skal følge for å komme dit. For å vise
hvordan vi kommer dit er kommunens årlige handlingsprogram det viktigste dokumentet.

Styrket samhandling
Tromsø 2032 stiller økte krav om mer åpenhet og tilgjengelighet. Kommunen vil i framtiden, på en helt
annen måte enn i dag, være avhengig av deltakende innbyggere.
Stadig mer komplekse oppgaver utfordrer kommunen, som skal sikre at dagens innbyggere får dekket
nødvendige behov, uten at det går ut over fremtidige generasjoner. Vi vet at dette vil stille oss som
samfunn overfor veivalg og prioriteringer som ikke alle vil være fornøyd med.
Målkonflikter vil i mindre grad kunne løes med økte økonomiske rammer, men i større grad med dialog
om forventninger og ambisjoner. Tromsø kommune skal levere gode og forsvarlige tjenester både til
dagens og morgendagens Tromsøværinger. For å lykkes med dette må vi ha tettere dialog og samarbeid
med innbyggerne.
Økt fokus på forebygging og mestring er sentralt i kommunens langsiktige arbeid. Gjennom å legge til
rette for gode møteplasser bygger vi samfunnet på fellesskap, og ikke alenegang.
Den styrkede samhandlingen kan gjennomføres på mange måter. For Tromsø kommune er det en
ambisjon om å tilrettelegge, teste og utvikle arenaer for dialog og samhandling.

3.2. Et bærekraftig Tromsø
FNs bærekraftsmål ligger til grunn for samfunnsutviklingen i Tromsø.
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe
klimaendringene innen 2030. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som
lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter for å dekke sine behov.
Tromsø vil ha en bærekraftig samfunnsutvikling, noe som innebærer at vi må finne balansen mellom
sosial, klima- og miljømessig og økonomisk bærekraft.
Tromsø 2032 innebærer å bygge videre på kommunens visjon Sammen for et varmt og livskraftig
Tromsø.
Visjonen ligger som førende premiss for kommunens langsiktige arbeid.
•
•

Sammen viser til at vi i fellesskap samhandler og slutter opp om vårt samfunnsoppdrag.
Varmt betyr at vi er inkluderende og møter alle med åpenhet og respekt.
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•

Livskraftig viser at vi er engasjerte, kreative og fremtidsrettede.

Visjonen gjenspeiles også i kommunens verdigrunnlag.
Arbeidet tar utgangspunkt i hovedmålene i samfunnsdelen. Kort oppsummert er de:
•
•
•
•

Sosial bærekraft – det betyr at alle innbyggerne i kommunen er likeverdige, likestilt og har gode
hverdagsliv.
Klima- og miljømessig bærekraft – det betyr at all utvikling skjer innenfor naturens tålegrense
og med en stadig reduksjon av klimagassutslipp.
Økonomisk bærekraft – det betyr at verdiskapingen er kunnskapsdrevet, innenfor naturens
tålegrense, og at velferdsutviklingen kommer hele samfunnet til gode.
En robust organisasjon – det betyr at kommunen er en attraktiv organisasjon og arbeidsgiver
som utvikler og gjennomfører oppgavene sammen med innbytterne for en hensiktsmessig
forvaltning av kommunens ressurser

For å realisere hovedmålene er det definert 15 delmål med tilhørende strategier. Delmålene og
strategiene er tverrfaglige. Dette innebærer at alle tjenesteområdene som omtales i
handlingsprogrammet vil kunne ha mål og delmål fra hele samfunnsdelen. Veien til målet, strategiene,
vil derimot kunne være ulike mellom de ulike tjenestene.
Handlingsprogrammet er bygd opp rundt hovedmålene, delmålene og strategiene i kommuneplanens
samfunnsdel. I praksis vil det være slik at noen av delmålene og strategiene være mer relevant for
enkelte tjenesteområder enn for andre. Ved å legge til grunn en tverrfaglig tilnærming bidrar
kommuneorganisasjonen til å bruke hele den kommunale verktøykassen for å sikre at kommunens
ressurser kommer hele kommunesamfunnet til gode. Ved å jobbe på tvers av ulike sektorer og fag, ofte i
samspill mellom kommuneorganisasjonen, kommunesamfunnet, frivillige organisasjoner og foreninger,
kulturlivet og næringslivet kan vi løse fremtidens oppgaver på nye og innovative måter med tydelige
prioriteringer.
Utvikling av måleindikatorer til delmålene i kommuneplanen, med konkrete måltall for utviklingen i
årene fremover, blir et viktig verktøy for å vurdere kommunens måloppnåelse.
Kommunedirektøren har en klar ambisjon om at vi må måle andre ting enn økonomi og sykefravær i
kommunen. I handlingsprogrammet ønsker vi å ha med en del hovedindikatorer innenfor de største
ansvarsrammene som, supplert med annen informasjon, kan vise kommunestyret om kommunen er på
rett vei. Arbeidet med indikatorer er krevende, og er påstartet nå i dette
handlingsprogrammet. Arbeidet med å definere måleindikatorer blir en sentral del av arbeidet
fremover, og vil fortsette ved neste rullering av handlingsprogrammet og i utarbeidelsen av
virksomhetsplaner.
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3.3. Visjon og verdier
3.3.1. Visjon
Sammen for et varmt og livskraftig samfunn.
Tromsø kommunes visjon –sammen for et varmt og livskraftig samfunn, ligger som førende premiss for
kommunens langsiktige arbeid.
•
•
•

Sammen viser til at vi i fellesskap samhandler og slutter opp om vårt samfunnsoppdrag.
Varmt betyr at vi er inkluderende og møter alle med åpenhet og respekt.
Livskraftig viser at vi er engasjerte, kreative og fremtidsrettede.

Visjonen gjenspeiles også i kommunens verdigrunnlag.

3.3.2. Verdier
Verdigrunnlaget skal kjennetegne kommunens organisasjonskultur og tjenesteproduksjon. Verdiene er:
•
•
•
•
•

Respekt: Kjennetegnes ved ydmykhet og at vi verdsetter andre
Åpenhet: Betyr at vi er imøtekommende, lyttende og ærlige
Mot: Betyr at vi prøver nye ting, vi utfordrer og utvikler samt at vi har utholdenhet
Anerkjennelse: Betyr at vi ser, verdsetter, roser og hyller hverandre
Tillit: Viser vi ved at vi er til å stole på, vi gir og tar ansvar, vi viser lojalitet og vi samhandler

Akronymet RÅMAT brukes om kommunens verdier.

3.4. Hovedmål for kommunen
Tromsø kommune har fire hovedmål som er forankret i kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032.
Disse er igjen detaljert i 15 delmål.
Hovedmål
Klima- og miljømessig
bærekraft - redusert
klimaavtrykk

Sosial bærekraft medborgerskap og
gode hverdagsliv

Delmål
Tromsø vil ha en arealbruk
som styrker samfunnets
klima- og miljømessige
bærekraft

Delmål

Delmål

Delmål

Tromsø vil ta vare på Tromsø vil være et trygt
naturmangfold og sted å bo og oppholde
kulturmiljø
seg

Tromsø vil gi barn og unge et
Tromsø vil ha aktive
godt utgangspunkt for å
innbyggere som har
mestre hverdagen og mulighet til å ivareta egen
voksenlivet helse, trivsel og livskvalitet
gjennom hele livet

Tromsø kommune en robust
organisasjon

Tromsø vil være
ledende i arbeidet
for et klima- og
miljøvennlig
samfunn
Tromsø vil ha en
Tromsø vil ha
arealbruk som styrker trygge, mangfoldige
samfunnets sosiale og aktive lokalmiljø
bærekraft

Tromsø kommune vil
Tromsø kommune vil
Tromsø kommune vil
forvalte kommunens
utvikle og gjennomføre
være en attraktiv
ressurser på en oppgavene sammen med
organisasjon og
hensiktsmessig måte
innbyggerne
arbeidsgiver
Økonomisk bærekraft Tromsø vil at verdiskapingen Tromsø vil ha en arealbruk Tromsø vil videreutvikle Tromsø vil være en
- kunnskapsbasert
skal komme hele
som styrker samfunnets
et mangfoldig og
drivkraft i den
verdiskaping
kommunesamfunnet til gode
økonomiske bærekraft
konkurransedyktig regionale, nasjonale
næringsliv og arktiske regionen
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3.4.1. Klima og miljømessig bærekraft
For Tromsø betyr klima- og miljømessig bærekraft at all utvikling skjer innenfor naturens tålegrense. Det
handler om å tilpasse seg klimaendringene, bidra til å redusere klimagassutslipp og ta vare på
naturmangfoldet.
Tromsø kommune skal redusere klimagassutslippene med 50 % innen 2025, og 85 % innen 2030, med
utgangspunkt i utslippsnivået i 2009.

3.4.2. Sosial bærekraft
For Tromsø betyr sosial bærekraft at alle innbyggerne i kommunen er likeverdige, likestilte og har gode
hverdagsliv. Et sosialt bærekraftig Tromsø har medborgere som deltar aktivt i samfunnet. Tromsø
kommune skal være et sted hvor folk har lyst til å bo, med varierte boliger og gode bomiljø. Innbyggerne
har god tilgang til arbeidslivet, utdanningsinstitusjoner, kultur-, idrett- og friluftstilbud. Sosial bærekraft
betyr også at vi har respekt for de globale menneskerettighetene.

3.4.3. Økonomisk bærekraft
For Tromsø betyr et økonomisk bærekraftig samfunn at verdiskapingen er kunnskapsdrevet og innenfor
naturens tålegrense. Innbyggerne har nødvendige ressurser til å delta i samfunnslivet, og
velferdsutviklingen kommer hele samfunnet til gode. Kommunen forvalter økonomien på en måte som
gjør at vi har omstillingsevne og handlingsrom over tid.

3.4.4. Tromsø kommune - en robust organisasjon
En robust organisasjon betyr at kommunen er en attraktiv organisasjon og arbeidsgiver som utvikler og
gjennomfører oppgavene sammen med innbyggerne. Vi skal sørge for en helhetlig og effektiv forvaltning
av kommunens ressurser. Vi skal ha en intern samhandling som gjør at vi bruker verktøyene i den
kommunale verktøykassen, slik at ressursene kommer hele kommunesamfunnet til gode.
Tromsø kommune skal ha orden i eget hus og et økonomisk handlingsrom, gode verktøy for intern
styring og god internkontroll i virksomheten. Dette bidrar til kvalitet, effektivitet i tjenesteproduksjonen
og gjennomføringsevne. En god organisasjonskultur gir grunnlag for læring og forbedring.
De ansatte er kommunens viktigste ressurs. Kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver med gode
rutiner for å beholde, utvikle og rekruttere kompetente medarbeidere og ledere.
I kommuneplanens samfunnsdel er det totalt 15 delmål under de fire hovedmålene. Hovedmål, delmål
og strategiene for å nå målene følges opp i dette handlingsprogrammet.
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4. Omstilling, veivalg og prioriteringer
Totalt sett drifter Tromsø kommune for kostbart, og det kan vi ikke fortsette med hvis vi skal ha en
bærekraftig økonomi. Demografiske endringer endrer tjenestebehovet i ulike aldersgrupper.

4.1. Innledning
Den nye kommuneloven tydeliggjør kommunenes ansvar for å ivareta egen økonomi og handlingsrom
på lang sikt. Kommunestyret får ansvar for en mer helhetlig økonomistyring der finansielle måltall skal
være ett av verktøyene. Bestemmelsene stiller overordnede krav til styring og forvaltning av
kommunenes virksomhet og økonomi over tid. Det økte fokuset på langsiktig bærekraft betyr økt fokus
på strukturelle endringer innenfor tjenesteområdene, samt hvordan budsjettmidlene fordeles i
kommunen.

4.2. Økonomisk situasjon
Tromsø kommune er i en svært alvorlig økonomisk situasjon. Driftsresultatet var negativt både i 2018 og
2019. Alle frie fondsmidler er brukt opp. Utgiftene er større enn og har vokst mer enn inntektene de
siste årene. Likviditeten er tidvis hardt presset.
Lånegjelden er høy, og var ved utgangen av 2019 på 5,5 milliarder kroner eller 90 % av driftsinntektene.
Økningen i lånegjeld gjør at vi bruker en større andel av inntektene på å betale renter og avdrag. I 2017
utgjorde rente- og avdragsutgiftene 10 % av frie inntekter. I 2019 var dette økt til 11,9 %, hvilket utgjør
en økning på 110 millioner kroner. Konsekvensene er mindre midler tilgjengelig til drift og store
innsparingskrav på driften.
Totalt sett drifter vi for kostbart, og det kan vi ikke fortsette med hvis vi skal ha en bærekraftig
økonomi.
I 2019 ble det et regnskapsmessig merforbruk på 56,6 millioner kroner eller 0,9 % av driftsinntektene.
Dette merforbruket må dekkes inn innen to år, og kommunestyret har vedtatt inndekning med likt beløp
i 2020 og 2021 (28,3 millioner kroner årlig). Dersom inndekning ikke gjøres på to år, vil kommunen
meldes inn i ROBEK. Dersom kommunen får et oppsamlet merforbruk på mer enn 3 % av
driftsinntektene (tilsvarer ca. 185 millioner kroner i merforbruk) vil det også være grunnlag for
innmelding i ROBEK.
Årsprognosen i økonomirapport 2-2020 tilsier et nytt merforbruk på 68,5 millioner kroner. I dette ligger
det at det vil dekkes inn noe av merforbruket fra 2019.
I forslag til handlingsprogram 2021-2024 har kommunedirektøren derfor tatt høyde for at hele
merforbruket fra 2019 må dekkes inn i 2021. I tillegg er det lagt inn inndekning av halvparten av
merforbruket som forventes i 2020, dvs. 34 millioner kroner.
Krav til inndekning av tidligere års merforbruk gjør at det må gjøres kutt på flere rammer. Det er i 2020
gjort mye for å forbedre kommunens økonomiske situasjon, men den viktigste jobben ligger foran oss.
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4.3. Befolkningsutvikling og demografikostnader
Tromsø kommune forventer store demografiske endringer de neste årene som vil kunne ha stor
betydning for tjenestebehovet og kommunens økonomi.
Over lengre tid har Tromsø kommune hatt sterk befolkningsvekst, med en årlig vekst på rundt 1000
innbyggere, eller over 1 %. I 2019 var veksten på kun 325 innbyggere, eller 0,4 %. Til nå i 2020 har det
ikke vært vekst i folketallet, og prognosene framover tilsier en årlig vekst på nivå med 2019.
Det forventes i årene fremover en nedgang i antall barn 0-5 år og barn 6-15 år. Antall innbyggere i
yrkesaktiv alder vil holde seg stabilt, mens antall innbyggere over 67 år vil øke kraftig - 14 % frem til
2024 for aldersgruppen 67-79 år, og 24 % for innbyggere over 80 år. Dette vil føre til lavere etterspørsel
etter barnehagetjenester og grunnskoletjenester og økt behov for helse- og omsorgstjenester.

4.4. Økonomiske konsekvenser av koronapandemien
De økonomiske konsekvensene av koronapandemien er omfattende. Tromsø kommune har fått
betydelig økte kostnader og reduserte inntekter.
Koronapandemien påfører kommuneøkonomien merutgifter på mange områder. En del av merutgiftene
er en direkte følge av smitte og sykdom, men det aller meste er en følge av tiltakene for å begrense
spredningen eller slå ned smitten.
Redusert skatteinngang, økte sosialhjelpsutgifter og økte utgifter til helse- og omsorgstjenestene
utfordrer kommuneøkonomien. Pandemien har medført et stort press på kommunenes oppvekst-,
helse- og omsorgstjenester. Koronapandemien har i tillegg ført til at arbeidet med flere prioriterte
oppgaver har blitt helt eller delvis utsatt som en direkte konsekvens av krisehåndteringen. Blant annet
har arbeidet med å omstille kommunen og gjenopprette økonomisk balanse gått saktere enn planlagt.
Vi må forvente at det også i 2021 vil oppstå merutgifter/mindreinntekter på grunn av pandemien.
Kommunedirektøren legger til grunn at staten dekker kommunens merutgifter og tapte inntekter som
følge av koronapandemien. Det er derfor ikke budsjettert med dette i handlingsprogrammet.
Kommunedirektøren vil komme tilbake til eventuelle ekstrabevilgninger fra staten i økonomirapportene
i løpet av året.

4.5. Prioriteringer i handlingsprogrammet
Hovedfokus i 2021 vil være å intensivere omstillingsarbeidet og sørge for at vi
får gjenopprettet økonomisk balanse i kommunen. Det primære målet er å unngå ROBEK-innmelding
sommeren 2022. For å lykkes med dette må hele merforbruket fra 2019 være dekket inn i 2021. Dette
blir svært krevende for organisasjonen.
I handlingsprogrammet foreslår kommunedirektøren å omprioritere midler fra barnehage og skole til
helse og omsorg i takt med den forventete demografiske utviklingen med økt etterspørsel etter helseog omsorgstjenester. Det er likevel slik at kommunen i dag har et driftsnivå innen helse og omsorg som
er langt over det andre sammenlignbare kommuner har, og som ikke er bærekraftig. Helse- og
omsorgssektoren må derfor fortsette omstillingsarbeidet og redusere samlet aktivitetsnivå. Tiltak i
handlingsprogrammet må gå til å redusere utgiftene, og ikke øke aktiviteten og skape nye utgifter.
Å unngå nye utgifter er noe av det viktigste kommunen kan gjøre for å skape et handlingsrom i
økonomien. Vi må ha et gjennomgående fokus på forebygging og tidlig innsats i alle tjenester, og sørge
for at innbyggerne kan mestre eget liv og egen helse selv så mye som mulig. Kommunen skal gi
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forsvarlige tjenester, men vi må utfordre oss selv på hva som er godt nok - midlene vi har til rådighet er
knappe, og dette krever at vi prioriterer nøye.
Kommunedirektøren er svært opptatt av å ha et forsvarlig og bærekraftig investeringsnivå. De siste års
økning i lånegjelden kan ikke fortsette. I forslag til handlingsprogram er det derfor lagt opp til et
investeringsnivå som ikke øker lånegjelden. Det er gjort tøffe prioriteringer for å holde et slikt
investeringsnivå. Det er mange tiltak og prosjekter som det ikke er rom for innenfor rammene som er
satt.
I investeringsbudsjettet for 2021-2024 er omsorgsboliger høyt prioritert. Tromsø kommune har stor
mangel på omsorgboliger til flere målgrupper - innbyggere med utfordringer knyttet til psykisk helse og
rus, økonomisk og sosialt vanskeligstilte innbyggere, innbyggere med psykisk utviklingshemming, og
eldre innbyggere med somatiske utfordringer. Tromsø kommune skal legge til rette for at alle
innbyggere kan mestre eget liv og bo hjemme i egen bolig hele livet.
Kommunen har et stort vedlikeholdsetterslep på bygninger og annen infrastruktur. I
handlingsprogrammet er det lagt inn vedlikeholdsmidler til nye bygg og boliger som skal realiseres i
handlingsprogramperioden.
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5. Utvikling i økonomiske nøkkeltall siste år
Tromsø
2017

Tromsø
2018

Tromsø
2019

Landet

ASSS med Kostragruppe
Oslo
13

4,5 %

3,6 %

1,7 %

10,7 %

14,1 %

11,4 %

4,6 %

5,0 %

5,8 %

3,7 %

4,1 %

3,6 %

2,3 %

-0,4 %

-1,1 %

0,6 %

1,3 %

0,5 %

9,9 %

43,6 %

20,9 %

41,5 %

46,5 %

32,4 %

1,5 %

-1,1 %

-2,3 %

1,9 %

2,9 %

1,6 %

120,2 %

122,7 %

123,8 %

85,3 %

87,1 %

93,4 %

88,0 %

90,8 %

92,5 %

59,8 %

62,3 %

66,0 %

1,8 %

1,6 %

1,8 %

0,4 %

0,1 %

0,9 %

Prioritet
Disposisjonsfond i prosent av brutto
driftsinntekter

Økonomi
Avdrag (netto) Andel av brutto
driftsinntekter (prosent)
Brutto driftsresultat i prosent av brutto
driftsinntekter
Egenfinansiering av investeringene i
prosent av totale brutto investeringer
(prosent)
Netto driftsresultat i prosent av brutto
driftsinntekter (prosent)
Netto lånegjeld i prosent av brutto
driftsinntekter
Renteeksponert gjeld Andel av brutto
driftsinntekter (prosent)
Renter (netto) Andel av brutto
driftsinntekter (prosent)
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6. Økonomisk utvikling i planperioden
6.1. Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

Budsjettert netto driftsresultat i perioden svakt positivt, som er nødvendig for å dekke inn merforbruk.

6.2. Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter
Kommunens disposisjonsfond er tomt. I 2021 og 2022 er det ikke rom for å budsjettere med avsetning
til disposisjonsfond ettersom kommunen må dekke inn tidligere års merforbruk. I 2023 og 2024 foreslås
det å avsette 20 millioner kroner årlig.
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6.3. Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter
Kommunens lånegjeld har økt mye de siste årene, en økning som ikke er bærekraftig på sikt.
Lånegjelden vil ikke øke ytterligere i det foreslåtte handlingsprogrammet, men være stabil på et høyt
nivå.
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6.4. Netto lånegjeld pr. innbygger

6.5. Netto finans i % av brutto driftsinntekter
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7. Sentrale rammebetingelser og økonomiske forutsetninger
7.1. Befolkningsutvikling
Antall innbyggere og alderssammensetningen i kommunen har stor betydning for tjenestebehovet og
hvordan kommunen skal planlegge og dimensjonere tjenestene. Demografien er avgjørende i statens
fastsettelse av kommunenes frie inntekter og fordelingen kommunene imellom.
Ved utgangen av 2. kvartal 2020 var det registrert 76 993 innbyggere i Tromsø kommune.
I perioden 2010-2018 vokste innbyggertallet med i overkant av 1000 årlig. I 2019 var veksten på kun
325 innbyggere, og til nå i 2020 er veksten på 19 innbyggere.
Fødselsoverskudd og høy innvandring har historisk sett bidratt 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.
Befolkningsprognosene fra SSB (middelalternativet) tilsier en årlig vekst i folketallet i kommunen på 300400.
Befolkningsprognosene tilsier en betydelig nedgang i antall fødte og antall barn i barnehagealder. Antall
barn i grunnskolealder vil også gå markant ned de neste årene.
Antall innbyggere i yrkesaktiv alder (20-66 år) forventes å være tilnærmet stabilt de neste fire årene.
Innenfor de eldste aldersgruppene forventes det en kraftig vekst - 14 % økning i aldersgruppen 67-79 år,
og 28 % i aldersgruppen 80-89 år.
Antall innbyggere og alderssammensetningen har vesentlig betydning for både inntektene og utgiftene
til kommunen. Nedgang i antall innbyggere 0-5 år og 6-15 år vil bety at behovet for barnehage- og
skoletjenester vil reduseres. Økning i antall innbyggere over 67 år gir økt behov for helse- og
omsorgstjenester.
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Historisk utvikling

0 - åringer
Barnehage (1-5 år)
Grunnskole (6-15 år)
Videregående (16-19 år)
Voksne (20-66 år)
Eldre (67-79 år)
Eldre (80-89 år)
Eldre (90 år og eldre)
Total

2010
943
4 588
8 578
3 685
43 528
4 173
1 558
252
67 305

2011
983
4 660
8 470
3 739
44 164
4 361
1 599
263
68 239

2012
892
4 727
8 417
3 748
44 824
4 613
1 608
287
69 116

2013
870
4 658
8 485
3 716
45 845
4 882
1 611
291
70 358

2014 2015 2016 2017
856
876
943
908
4 621 4 471 4 389 4 388
8 542 8 636 8 657 8 791
3 672 3 677 3 617 3 603
46 796 47 587 48 090 48 672
5 204 5 523 5 851 6 190
1 585 1 587 1 607 1 637
314
324
326
352
71 590 72 681 73 480 74 541
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2018 2019 2020
866
886
828
4 362 4 348 4 294
8 858 8 848 8 822
3 587 3 560 3 459
49 401 50 115 50 310
6 518 6 780 7 044
1 678 1 732 1 842
368
380
375
75 638 76 649 76 974
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Historisk vekst

0 - åringer
Barnehage (1-5 år)
Grunnskole (6-15 år)
Videregående (16-19 år)
Voksne (20-66 år)
Eldre (67-79 år)
Eldre (80-89 år)
Eldre (90 år og eldre)
Total

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

104,2 %
101,6 %
98,7 %
101,5 %
101,5 %
104,5 %
102,6 %
104,4 %
101,4 %

94,6 %
103,0 %
98,1 %
101,7 %
103,0 %
110,5 %
103,2 %
113,9 %
102,7 %

92,3 %
101,5 %
98,9 %
100,8 %
105,3 %
117,0 %
103,4 %
115,5 %
104,5 %

90,8 %
100,7 %
99,6 %
99,6 %
107,5 %
124,7 %
101,7 %
124,6 %
106,4 %

92,9 %
97,4 %
100,7 %
99,8 %
109,3 %
132,4 %
101,9 %
128,6 %
108,0 %

100,0 %
95,7 %
100,9 %
98,2 %
110,5 %
140,2 %
103,1 %
129,4 %
109,2 %

96,3 %
95,6 %
102,5 %
97,8 %
111,8 %
148,3 %
105,1 %
139,7 %
110,8 %

91,8 %
95,1 %
103,3 %
97,3 %
113,5 %
156,2 %
107,7 %
146,0 %
112,4 %

94,0 %
94,8 %
103,1 %
96,6 %
115,1 %
162,5 %
111,2 %
150,8 %
113,9 %

87,8 %
93,6 %
102,8 %
93,9 %
115,6 %
168,8 %
118,2 %
148,8 %
114,4 %
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Befolkningsprognose

2020
0 - åringer
828
Barnehage (1-5 år)
4 294
Grunnskole (6-15 år)
8 822
Videregående (16-19 år) 3 459
Voksne (20-66 år)
50 310
Eldre (67-79 år)
7 044
Eldre (80-89 år)
1 842
Eldre (90 år og eldre)
375
Total
76 974

2021
855
4 229
8 777
3 433
50 298
7 365
1 942
375
77 274

2022
852
4 147
8 753
3 475
50 315
7 625
2 063
383
77 613

2023
847
4 107
8 631
3 580
50 393
7 842
2 203
397
78 000

2024
854
4 080
8 520
3 667
50 455
8 040
2 362
394
78 372

2025
859
4 079
8 380
3 756
50 495
8 205
2 552
412
78 738

Prognose type: Middels nasjonal vekst
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2026
867
4 113
8 262
3 768
50 578
8 365
2 729
423
79 105

2027
873
4 129
8 122
3 772
50 645
8 549
2 922
446
79 458

2028
879
4 152
8 043
3 734
50 767
8 610
3 151
465
79 801

2029
883
4 181
8 029
3 615
50 836
8 734
3 359
496
80 133

2030
887
4 206
7 998
3 549
50 902
8 820
3 553
541
80 456
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Prognose vekst

0 - åringer
Barnehage (1-5 år)
Grunnskole (6-15 år)
Videregående (16-19 år)
Voksne (20-66 år)
Eldre (67-79 år)
Eldre (80-89 år)
Eldre (90 år og eldre)
Total

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

103,3 %
98,5 %
99,5 %
99,2 %
100,0 %
104,6 %
105,4 %
100,0 %
100,4 %

102,9 %
96,6 %
99,2 %
100,5 %
100,0 %
108,2 %
112,0 %
102,1 %
100,8 %

102,3 %
95,6 %
97,8 %
103,5 %
100,2 %
111,3 %
119,6 %
105,9 %
101,3 %

103,1 %
95,0 %
96,6 %
106,0 %
100,3 %
114,1 %
128,2 %
105,1 %
101,8 %

103,7 %
95,0 %
95,0 %
108,6 %
100,4 %
116,5 %
138,5 %
109,9 %
102,3 %

104,7 %
95,8 %
93,7 %
108,9 %
100,5 %
118,8 %
148,2 %
112,8 %
102,8 %

105,4 %
96,2 %
92,1 %
109,0 %
100,7 %
121,4 %
158,6 %
118,9 %
103,2 %

106,2 %
96,7 %
91,2 %
108,0 %
100,9 %
122,2 %
171,1 %
124,0 %
103,7 %

106,6 %
97,4 %
91,0 %
104,5 %
101,0 %
124,0 %
182,4 %
132,3 %
104,1 %

107,1 %
98,0 %
90,7 %
102,6 %
101,2 %
125,2 %
192,9 %
144,3 %
104,5 %

Prognose type : Middels nasjonal vekst
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7.2. Sentrale inntekter
Beløp i 1000

Handlingsprogram
2021

2022

2023

2024

Skatt på inntekt og formue

-2 500 000

-2 520 000

-2 540 000

-2 561 000

Rammetilskudd

-1 845 690

-1 830 654

-1 831 918

-1 831 190

-230 700

-252 200

-254 200

-256 200

-67 515

-59 926

-62 223

-62 330

-4 643 905

-4 662 780

-4 688 341

-4 710 720

Skatt på eiendom
Andre generelle statstilskudd
Sum sentrale inntekter

Skatt på inntekt og formue
Samlet sett er det budsjettert med en vekst i frie inntekter (skatt på inntekt og formue og
rammetilskudd) på 2,8 % (når det tas hensyn til de ekstra bevilgningene i 2020 pga. korona som ikke
videreføres i 2021). Dette tilsvarer en realvekst på 0,1 %.
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. Skatteinntektene er kommunens største inntekt, og den kommunale
skattøren fastsettes av Stortinget ut fra et mål om de skal utgjøre 40 % av totale driftsinntekter.
Skatteinntektene utgjør 55 % av de frie inntektene.
Tromsø kommune opplever som mange andre kommuner store årlige variasjoner i skatteinntektene.
Årsaksforholdene er sammensatte og komplekse, noe som gjør det utfordrende å lage treffsikre
prognoser. I tillegg til utviklingen i lønnsutgifter og antall skatteytere vil statlige endringer i skattøre og
skatteregelverket og endringer i finansmarkedene påvirke skatteinngangen.
Skatteinntektene i inneværende år vil bli betydelig lavere enn opprinnelig budsjettert, og ser også ut til å
bli noe lavere enn lagt til grunn i revidert budsjett etter økonomirapport 2-2020, der anslaget for
kommunens skatteinntekter nominelt er på nivå med regnskap 2019 (2,384 milliarder kroner).
Kommunens utvikling er noe mer negativ enn landet som helhet.
I statsbudsjettet er den kommunale skattøren foreslått økt med 1,05 prosentpoeng fra 11,1 % til 12,15
%. Den forholdsvis sterke økningen i skattøren skyldes blant annet relativt lav lønnsvekst og en betydelig
nedjustering av anslaget på skatt fra utbytte for 2020. Anslaget på kommunenes skatteinntekter i
statsbudsjettet for 2021 bygger blant annet på 0,6 % sysselsettingsvekst og 2,2 % lønnsvekst fra 2020 til
2021.
Nye befolkningsprognoser for kommunen viser en tilnærmet flat utvikling i aldersgruppen 20–66 år i
perioden 2021–2024. Veksten er klart lavere enn hva som har vært tilfellet de siste fire årene. Denne
aldersgruppen er den viktigste i vurderingen av utviklingen i antall skatteytere, og lavere vekst vil
påvirke veksten i skatteinntektene i negativ retning.
De siste årene har kommunen hatt god vekst i skatteinntektene, men virkningene av koronaviruset og
påvirkningen på arbeidsledighet, som igjen har betydning for skatteinngangen, er usikre i 2021. Å bruke
historiske tall for å si noe om utvikling i skatteinntekter påfølgende år er mer usikkert nå enn tidligere.
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Etter en samlet vurdering foreslår kommunedirektøren å budsjettere med 2,5 mrd. kroner i
skatteinntekter i 2021. Dette er noe lavere enn nivået som fremkommer i statsbudsjettet. Nivået på
samlet forventet skatteinngang for kommunene er i tråd med anslaget i statsbudsjettet. Dermed legger
kommunedirektøren til grunn en noe lavere skattevekst i Tromsø kommune enn landet som helhet, som
er i tråd med utviklingen i 2019 og forventet utviklingen i 2020.

Rammetilskudd
Rammetilskuddet utgjør ca 45 % av de frie inntektene og ca. 30 % av de totale inntektene til kommunen.
Størrelsen på rammetilskuddet er avhengig av hvor stor kommunerammen er samlet sett og hvor store
skatteinntektene forventes å være (disse skal utgjøre 40 % av samlete inntekter).
Samlet budsjettert rammetilskudd i 2021 er 1,845 milliarder kroner, og består av følgende:
Tall i tusen

Beløp

Innbyggertilskudd

1 906 451

Utgiftsutjevning

-417 635

Inntektsgarantiordning

-2 908

Saker med særskilt fordeling

35 479

Nord-Norge-tilskudd

274 797

Ordinært skjønn

26 242

Inntektsutjevning

22 842

Sum rammetilskudd

1 845 268

Budsjettert rammetilskudd er iht. statsbudsjettet for 2021. Alle elementer med unntak av
inntektsutjevningen og evt. ekstra skjønnsmidler som fordeles i løpet av året, er faste og vil ikke endre
seg i løpet av budsjettåret.
Rammetilskuddet består for det første av et innbyggertilskudd. Innbyggertilskuddet før utgiftsutjevning
for 2021 er 24 761 kroner iht. statsbudsjettet. Dette multipliseres med antall innbyggere i
kommunen pr. 1. juli 2020, som var 76 993. Innbyggertilskuddet for Tromsø kommune er dermed 1,906
milliarder kroner.
Utgiftsbehovet er ulikt kommunene imellom (demografiske og sosiografiske forhold), og derfor er
rammetilskuddet gjenstand for en omfordeling. Dette kalles for utgiftsutjevning. I sum har Tromsø
kommune en behovsindeks som beregnet til å være 0,9051, hvilket vil si at kommunen har et totalt
utgiftsbehov som er 9,5 % lavere enn landsgjennomsnittet ( som har indeks 1). Beregning av
utgiftsbehovet gjøres pr. sektor (barnehage, grunnskole, pleie og omsorg etc.) og vektes sammen til en
samlet indeks.
Utgiftsutjevningen beregnes ved at behovsindeksen multipliseres med landsgjennomsnittlig
utgiftsbehov per innbygger som staten har beregnet til å være 56 318 kroner for 2021. Tromsø
kommunes utgiftsbehov er som nevnt 90,51 % av dette, 50 976 kroner, som 5 342 kroner mindre enn
landsgjennomsnittet. Multiplisert med antall innbyggere (76 993) blir dette totalt 411,3 millioner koner i
trekk. I tillegg kommer et trekk på 6,324 millioner kroner knyttet til korreksjonsordning for elever i
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statlige og private skoler, som kommunen ikke har utgifter til. Samlet utgiftsutjevning er demed 417,6
millioner kroner.
Videre er det noen andre saker i rammetilskuddet med særskilt fordeling, og som dermed holdes
utenfor den ordinære fordelingen gjennom utgiftsutjevningen. Dette utgjør 35,5 millioner kroner i 2021.
De viktigste er tilskudd til økt lærertetthet/tidlig innsats og tilskudd til helsestasjon og
skolehelsetjenesten.
Inntektsgarantiordningen sikrer at kommuner med stor nedgang i rammetilskuddet fra foregående år
skjermes noe. Dette må alle kommuner være med å finansiere, slik at dette totalt sett er en nullsum.
Tromsø kommune får et trekk på 2,9 millioner kroner for denne saken.
Videre består rammetilskuddet av regionalpolitiske tilskudd og skjønnsmidler. Nord-Norge-tilskuddet
utgjør 274,8 millioner kroner i 2021. Satsen er 3570 kroner per innbygger, som multipliseres med antall
innbyggere pr. 1.1.20 (76 974).
Skjønnsmidler utgjør 26,2 millioner kroner. Signalene fra staten er at skjønnsmidlene vil reduseres i
årene som kommer. Kommunedirektøren har derfor lagt til grunn en nedtrapping fra 2022
sammenlignet med 2021-nivået.
Rammetilskuddet fanger også opp utjevningen kommunene imellom pga. ulikheter i skatteinntekter.
Dette kalles for inntektsutjevning og denne skjer i takt med den løpende skatteinngangen.
Kommunedirektøren har lagt til grunn en noe svakere utvikling i kommunens skatteinngang i 2021 sett i
forhold til landsgjennomsnittet. Inntektssystemet fungerer slik at en del av denne differansen (nærmere
bestemt 60 % av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet) kompenseres med økt
rammetilskudd gjennom inntektsutjevningen (22,8 millioner kroner iht. budsjett). I inntektsutjevningen i
løpet av budsjettåret er det folketall pr. 1.1.21 som benyttes. Inntektsutjevningen vil kunne endre seg i
takt med skatteinngangen lokalt og nasjonalt pr. måned.
Eventuelle ekstra bevilgninger på grunn av koronapandemien er det ikke budsjettert med, da dette ikke
inngår i statsbudsjettet/kommuneopplegget for 2021. Kommunedirektøren vil eventuelt komme tilbake
til dette i økonomirapportene i løpet av 2021.

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 8 millioner kroner, som det er tatt
hensyn til ved utarbeidelsen av budsjettet.
Inntektene fra eiendomsskatt kan reduseres ved å øke bunnfradraget eller redusere promillesatsen.
Motsatt vil en reduksjon av bunnfradrag øke inntektene, men slik at hele økningen må bæres av
eiendommer med selvstendige boenheter.
Regjeringen foreslår i statsbudsjett for 2021 endring av eiendomsskatteloven § 11. Endringen innebærer
at maksimal skattesats for bolig og fritidseiendommer reduseres fra 5 til 4 promille. Dette betyr at
kommunestyret ikke kan vedta høyere skattesatser enn 4 promille for eiendommer med selvstendige
boenheter og 7 promille for alle andre eiendommer.
I 2020 har Tromsø kommune en skattesats på 4,4 promille for boligeiendommer og eiendommer med
selvstendige boenheter. Den generelle skattesats for alle andre typer eiendommer er 7,0 promille.
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For å kompensere for inntektstapet som forslaget i statsbudsjettet isolert sett vil medføre for Tromsø
kommune, foreslår kommunedirektøren å gjennomføre en kontorjustering av takstgrunnlaget med 9 %.
Bunnfradraget beholdes uendret fra forrige år med kr. 100 000,-. For en gjennomsnittlig enebolig av
normal standard innebærer endringen at eiendomsskatten for 2021 blir tilnærmet lik eiendomsskatten
for 2020.
Forslag til eiendomsskattevedtak innebærer ingen endring av eiendomsskatteinntektene utover det som
følger av normal tilvekst i skattegrunnlaget som følge av nybygg ol.
Skattesats for 2021 følger av kommunedirektørens forslag til budsjettvedtak.

Andre generelle statstilskudd
Integreringstilskudd
I 2020 forventes det at integreringstilskuddet i 2020 vil bli 85,5 millioner kroner, som er 13,7 millioner
kroner lavere enn opprinnelig budsjettert. Høsten 2020 reduserte IMD anmodningen om bosetting av
flyktninger i 2020 i Tromsø fra 82 til 53. Dette får også konsekvenser for tilskuddsnivået i 2021-2024.
Det er usikkert hva anmodningen om bosetting vil bli for 2021, og hvordan koronasituasjonen vil påvirke
bosettingen. Kommunedirektøren foreslår å legge til grunn et forventet årlig bosettingstall for 20212024 på nivå med opprinnelig planlagt for 2020, dvs. 82. Dersom det blir endringer vil dette justeres i
økonomirapport 1-2021.
Integreringstilskuddet forventes med dette bli 67,5 millioner kroner i 2021, 59,9 millioner kroner i 2022,
62,2 millioner kroner i 2022 og 62,3 millioner kroner i 2024.

Produksjonsavgift på laks, ørret og regnbueørret
Stortinget har besluttet å innføre en produksjonsavgift på laks, ørret og regnbueørret, jf. forslaget i
kommuneproposisjonen 2021.
Provenyet (inntekten) anslås til om lag 500 millioner kroner. Avgiften vil innføres med virkning fra 1.
januar 2021 og innbetales som en etterskuddspliktig skatt i 2022. Avgiften utbetales til
havbrukskommunene og -fylkeskommunene i 2022. Ordningen skal sørge for større forutsigbarhet for
berørte kommuner/fylkeskommuner om hvor store inntektene vil være.
I samsvar med enigheten på Stortinget om revidert nasjonalbudsjett 2020 legges det opp til at
inntektene fra produksjonsavgiften fra 2022 skal bevilges til Havbruksfondet, som igjen sørger for
utdeling til kommuner og fylkeskommuner. Regjeringen vil i budsjettet for 2022 komme tilbake med
forslag til bevilgninger til Havbruksfondet.
Kommunedirektøren vil på denne bakgrunn komme tilbake til denne saken i handlingsprogram 20222025.
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7.3. Sentrale utgifter
Beløp i 1000

2021
Pensjon
Lønnsreserve
Premieavvik
Andre sentrale utgifter
Avskrivninger
Sum sentrale utgifter

-9 981
67 700
-114 680
40 618
431 388
415 045

Handlingsprogram
2022
33 533
72 700
-83 280
40 695
436 367
500 015

2023

2024

53 196
75 200
-62 880
40 672
446 870
553 059

45 107
77 700
-52 080
40 672
446 870
558 269

Lønnsreserve
Det budsjetteres med en lønnsreserve på 67,7 millioner kroner i 2021. Dette tar høyde for
lønnsoppgjøret i 2021 samt overheng og lønnsglidning fra 2020.

Premieavvik
Premieavviket oppstår når premieinnbetalingen til pensjonsselskapene KLP, SPK og TKP er større eller
mindre enn beregnet pensjonskostnad, som gjøres etter et annet regelverk enn fastsettelsen av
premiene. Premieavviket inntektsføres (ved større innbetaling enn kostnad) eller utgiftsføres (ved
mindre innbetaling enn kostnad) i driftsregnskapet i året det oppstår.
Hensikten fra lovgivers side er å skape en forutsigbarhet i kommunenes netto pensjonsutgift ved at
denne er mest mulig jevn fra år til år. I Tromsø kommune har premieavviket vært positivt i alle år, med
unntak av 2011. Dette har ført til at en stor del av kommunens historiske pensjonskostnad ikke er
belastet driftsregnskapet. Totalt er akkumulert premieavvik i balansen 567 millioner kroner pr. 31.12.19.
Premieavviket representerer ikke tilgang av midler, og derfor må det til slutt «gå i null» ved at
inntektsføring av premieavvik i et år fører til utgifter i senere år. Denne tilbakebetalingen eller
amortiseringen gjøres over 7, 10 eller 15 år avhengig av hvilket år premieavviket oppstod.
I budsjettet for 2021 er det et positivt netto premieavvik på 114 millioner kroner (nytt premieavvik i
2021 på 250 millioner fratrukket amortisering av tidligere års premieavvik på 136 millioner
kroner). Videre i perioden 2022-2024 er premieavviket positivt med 83 millioner kroner, 63 millioner
kroner og 52 millioner kroner. Dette vil innebære at kommunen skyver den regnskapsmessige
belastningen av pensjonskostnadene ut i tid.

Andre sentrale utgifter
Under andre sentrale utgifter ligger husleie inkl. FDV for bygg som kommunen leier fra Tromsø
kommunale pensjonskasse, overføring til Tromsø Havn KF og andre mindre poster.
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7.4. Finansinntekter og -utgifter
Beløp i 1000

2021
Renteinntekter
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter
Avdrag på lån
Avskrivninger
Aksjeutbytte
Netto finansinntekter/finansutgifter
Finansutgifter i tjenesteområdene
Totale finansutgifter

-30 942
145 095
336 146
0
-25 000
425 299
18 433
443 732

Handlingsprogram
2022
2023
-43 101
160 269
340 046
0
-25 000
432 214
16 580
448 794

-54 502
175 971
348 608
0
-25 000
445 077
19 536
464 613

2024
-61 145
187 273
357 070
0
-25 000
458 198
21 708
479 906

Renteinntekter
Det er budsjettert med 0,85 % avkastning på bankinnskudd, i tillegg til avtalt margin med hovedbank.
Renteinntektene for konsernkonto forventes å være på i underkant av fem millioner kroner.
Gjennomsnittlig likviditet anslås å være 545 millioner kroner i 2021, og 600 millioner kroner i resten av
perioden. Det forklares med høyere investeringsaktivitet og en bedring i kommunens økonomi.
Det er budsjettert med ca. 6,3 millioner kroner i rentekompensasjon i 2021. Kommunen har tidligere år
mottatt renteinntekter på ansvarlig lån fra Troms kraft. Lånet forventes å være innfridd i 2020 i sin
helhet og det er derfor ikke budsjettert med renteinntekter.

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter
Låneopptaket i 2021 er på 500,8 millioner kroner (inkl. selvkostøkonomien). 300,8 millioner er lagt inn
med helårseffekt, mens 200 millioner kroner er lagt inn med halvårseffekt. Det samme er gjort for
resten av perioden, med 300 millioner kroner i låneopptak tidlig på året, mens resten er lagt inn med
halvårseffekt. Årsaken til dette er at oppstart og fremdriften på investeringsprosjektene vil variere. I
tillegg tar kommunen opp få, men store lån, istedenfor mange og små. Det gir bedre betingelser og
krever mindre administrasjon.
Det er lagt til grunn en rentesats for lån med flytende på 0,85 % for 2021. Det baserer seg på Norges
bank anslag i Pengepolitisk rapport 3/20 hvor pengemarkedsrenten 3M nibor anslås å være 0,30 %, og
kredittpåslaget er satt til 0,30 %. I tillegg er det lagt på usikkerhetsmargin på 0,25 %. Norges Bank har i
løpet av fireårsperioden en forventning om at styringsrenten skal heves som følge av at det lempes på
koronarestriksjonene og at økonomien tar seg opp. I 2024 anslår man en styringsrente på 0,70 % mot
dagens på null. Det betyr at man fortsatt forventer et lavt rentenivå som kommunen nyter godt av.

Styringsrenten
3M Nibor (pengemarkedsrenten)
Rentesats inkl. margin (flytende lån)
Rentesats selvkost (flytende lån)

2021
0,00 %
0,30 %
0,85 %
1,40 %
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2022
0,15 %
0,45 %
1,00 %
1,70 %

2023
0,50 %
0,80 %
1,35 %
1,80 %

2024
0,70 %
1,00 %
1,55 %
1,90 %

Handlingsprogram for 2021-2024
Investeringsnivået er tatt betraktelig ned sammenlignet med tidligere år. Låneopptaket i 2021 er på
500,8 millioner kroner mot 724,7 i 2020, 783,9 i 2019 og 1274,8 millioner i 2018. Låneopptaket for
kommende periode er i større grad tilpasset kommunes inntekter og hva økonomien tåler. Netto
lånegjeld er fortsatt høy, og utgjorde 90 % av brutto driftsinntekter i 2019.
Låneopptak til selvkostøkonomien VA er budsjettert med en rentesats på 1,40 % i 2021. For at
overføringene fra Vann og avløp til kommuneøkonomien skal bli riktig må det kalkuleres med en egen
rente for vann- og avløpslånene.

Avdrag på lån
Det er lagt opp til at avdragene skal betales ved årets slutt. Det betyr at for avdragene i 2021 vil det ikke
gi noen rentebesparelse før år etter. Grunnen til at avdragene betales sent på året skyldes stram
likviditet og at man ikke skal betale mer enn minimumsavdraget.

Budsjetterte minimumsavdrag

2021
336,1

2022
340,0

2023
348,6

2024
357,0

Aksjeutbytte
Utbytte fra selskap der kommunen har eierandeler bør sees på som engangsinntekter som ikke skal gå
til å finansiere den løpende driften.
I 2020 fikk kommunen 48,1 millioner kroner i utbytteinntekter. Som følge av de økonomiske
konsekvensene av koronapandemien forventer kommunedirektøren lavere utbytteinntekter i 2021 enn i
2020. Budsjettet foreslås redusert til 25 millioner kroner.
Utbytteinntektene i 2021 og 2022 må sees i sammenheng med avsetning til inndekning av merforbruk,
mens det for 2023 og 2024 må sees opp mot avsetning til disposisjonsfond.

7.5. Generelle budsjettforutsetninger
Lønns- og prisvekst, pensjon og arbeidsgiveravgift
Lønns- og prisvekst for kommunale varer og tjenester (deflator) er i handlings-programmet framskrevet
med 2,7 % fra 2020 til 2021. Anslag for kommunal deflator er gjort på bakgrunn av føringer i
statsbudsjettet for 2021.
Kommunen kompenseres for økte kostnader knyttet til lønns- og prisvekst gjennom rammetilskuddet.
Rammeoverføringene justeres her med deflator.
Vekting av lønnsvekst og prisveksten på kommunale varer og tjenester kan ses under.
•
•
•

Lønnsvekst 2,2 % (58,9 % vekt)
Prisvekst 3,5 % (41,1 % vekt)
Forventet lønns- og prisvekst i 2021: 2,7 %
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Pensjon - arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene
Pensjonsordning

Arbeidsgivers andel

Tromsø kommunale pensjonskasse (TKP)

17,08 %

Kommunal landspensjonskasse (KLP)

16,89 %

Statens pensjonskasse (SKP)

9,37 %

Arbeidsgiveravgift
Sats for arbeidsgiveravgift videreføres og er 7,9 % i 2021.

7.6. Økonomiske handlingsregler, mål for sykefravær og sektorspesifikke
målsettinger
Etter ny kommunelov som gjelder fra 2020 skal kommunestyret vedta finansielle måltall for utviklingen
av kommunens økonomi.
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 kommunedirektøren anbefaler at
gjeldsgraden per innbygger reduseres på sikt.

Grunnet kommunens svært krevende økonomi er det i dette handlingsprogrammet ikke realistisk
å budsjettere med 2,5 % netto driftsresultat. Målsettingen om disposisjonsfond på 6 % er heller ikke
oppnåelig i dette handlingsprogrammet. Handlingsreglene ligger imidlertid fast, og på noe sikt må
kommune skape et handlingsrom i tråd med disse.
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.

Side 39 av 138

Handlingsprogram for 2021-2024
•
•

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 sykefraværsmålet 8,3 % eller mindre.
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.
De sektorspesifikke målsettingene må sees opp mot arbeidet som er gjort og skal gjøres med
hovedindikatorer for å følge opp hovedmål og delmål i kommuneplanens samfunnsdel. Dette arbeidet
er vi ikke helt i mål med i dette handlingsprogrammet. Kommunedirektøren foreslår at de
sektorspesifikke målsettingene som er nevnt over ikke inngår i dette handlingsprogrammet, men at de
tas med i det videre arbeidet med hovedindikatorer.
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8. Investeringer i handlingsprogrammet
8.1. Bakgrunn og føringer
Handlingsprogrammet inneholder bevilgninger (år 1) og beløp til investeringer som med stor grad av
sannsynlighet skal gjennomføres eller påbegynnes i perioden 2021-2024. Planlagte investeringer skal i
tillegg ta høyde for en bærekraftig gjeldsutvikling. Forslaget til investeringer følger føringer gitt i sak
81/18 vedtatt av kommunestyret april 2018, samt kravet etter ny kommunelov § 14-4, 3. ledd,
«økonomiplan og årsbudsjett skal settes opp i balanse og være realistisk”. Ny kommunelov ble gjort
gjeldende fra og med budsjettåret 2020.
To viktige økonomisk bærekraftige faktorer er lagt til grunn for forslaget;
•
•

Skattefinansierte investeringsrammer skal ikke overstige 500 millioner i snitt pr år i
fireårsperioden.
Skattefinansiert låneramme skal ikke overstige et snitt 350 millioner pr år i fireårsperioden.

Dette tilsvarer et bærekraftig investeringsnivå, slik at ikke driftsøkonomien belastes ytterligere.
For å frigjøre økonomisk handlingsrom innenfor betydelig reduserte rammer til nye nødvendige
investeringer, har kommunedirektøren besluttet å ikke overføre ubrukte midler fra 2020 til 2021 på
løpende prosjekter. I tillegg foreslås løpende prosjekter redusert med i snitt 10-20 % i perioden.

Prosjekter i tidligfase
Prosjekter som er i en «tidligfase», hvor det fortsatt arbeides med forprosjektet, inngår ikke som del av
forslaget til investeringsbudsjett (§5-5 Bevilgningsoversikt - investering 2B). Prosjektene i denne
oversikten vil fortløpende bli rullert inn i kommende handlingsplaner. Dette gjelder i hovedsak
skolebygg, barnehager og helse-og omsorgsbygg som planlegges gjennomført i perioden 2025-2035.
Oversikt over prosjekter i tidligfase følger i egen oversikt.
Det er fra og med 2020 avsatt 10 millioner kroner i driftsmidler til forprosjektering av prosjekter som er i
tidligfase. Dette for å sikre fremdrift i arbeidet og utvikling av prosjektene, i tillegg til økt
kvalitet og treffsikkerhet i forhold til kostnadsanslag og framdrift. Denne potten foreslås videreført i
perioden.
Kommunedirektørens forslag prioriterer følgende sektorer:
•
•
•
•
•

Bygging og kjøp av omsorgsboliger
Oppgradering eksisterende formålsbygg
Infrastruktur, samfunnsutvikling og miljø
Ny legevakt
Styrking utlånsramme Husbanken fra 250 til 400 millioner kroner årlig

Investeringene i handlingsprogrammet er inndelt iht. ansvarsrammer, dvs. tilsvarende som i
driftsbudsjettet.

Side 41 av 138

Handlingsprogram for 2021-2024

8.2. Oversikt investering og finansiering
Beløp i 1000

Økonomiplan
2022
2023

2021
Investeringer i varige driftsmidler
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
Utlån av egne midler
Avdrag på lån
Sum finansieringsbehov
Kompensasjon for merverdiavgift
Tilskudd fra andre
Salg av varige driftsmidler
Mottatte avdrag på utlån av egne midler
Bruk av lån
Videreutlån
Bruk av lån til videreutlån
Avdrag på lån til videreutlån
Mottatte avdrag på videreutlån
Sum finansiering
Sum finansieringsbehov
Sum finansiering
Udekket finansiering

628 310
13 100
0
0
641 410
-75 649
-51 850
-13 100
0
-500 812
400 000
-400 000
82 000
-82 000
-641 410
641 410
-641 410
0

712 550
13 100
0
0
725 650
-100 497
-39 250
-13 100
0
-572 804
400 000
-400 000
85 000
-85 000
-725 650
725 650
-725 650
0

8.3. Oversikt over investeringer i perioden
Beløp i 1000

Investeringsprosjekter
Barnehage
Oppgradering førskolebygg
Tilpasning barnehage Vikran
Sum Barnehage
Skole
Normalhall Storelva skole
Ombygging Kaldfjord skoleklasserom
Oppgradering skolebygg
Renovering skolegårder
Sum Skole
Barn og familie
Ettervernsboliger, barnevern
Sum Barn og familie
Kultur
Investering Kunst
Rådstua
Verdensteatret
Sum Kultur
Helse- og omsorgstjenester
Bofellesskap utviklingshemmede
Kvinnehuset
Lerkevegen, personalbase
Nansenvegen Omsorgsboliger eldre
Omsorgsboliger rus,
R.Amundsensgt 8
Oppgradering helse og
omsorgsbygg

2021

Økonomiplan
2022
2023

2024

Sum
2021-24

1 500
9 700
11 200

1 500
0
1 500

1 500
0
1 500

1 500
0
1 500

6 000
9 700
15 700

27 360

0

0

0

27 360

5 400

0

0

0

5 400

6 000
6 000
44 760

15 000
6 000
21 000

15 000
6 000
21 000

15 000
6 000
21 000

51 000
24 000
107 760

0
0

1 000
1 000

44 000
44 000

5 000
5 000

50 000
50 000

5 000
9 000
3 800
17 800

5 000
0
0
5 000

5 000
0
0
5 000

5 000
0
0
5 000

20 000
9 000
3 800
32 800

0
30 000
7 000
0

0
20 000
0
1 000

56 000
5 000
0
20 000

0
0
0
40 000

56 000
55 000
7 000
61 000

30 000

40 000

2 500

0

72 500

20 000

20 000

20 000

20 000

80 000
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658 050
13 100
0
0
671 150
-81 220
-58 150
-13 100
0
-518 680
400 000
-400 000
88 000
-88 000
-671 150
671 150
-671 150
0

2024
530 550
13 100
0
0
543 650
-65 421
-24 050
-13 100
0
-441 079
400 000
-400 000
91 000
-91 000
-543 650
543 650
-543 650
0

Handlingsprogram for 2021-2024
Investeringsprosjekter
Pasientvarsling
Ryavegen omsorgsboliger
Sommerlystveien avlastningsboliger
Tromsøysund sykehjem, utvikling
omsorgsboliger
Sum Helse- og omsorgstjenester
Velferd, arbeid og inkludering
Kjøp av boliger sosiale formål
Ny legevakt
Sum Velferd, arbeid og inkludering
Infrastruktur, samfunnsutvikling og
miljø
Anskaffelse transportmidler
Bypakke Tromsø, egenandel
Egenandeler klimasatsmidler
ENØK - kort og langsiktige tiltak
Finansiering avløp
Finansiering vann
Fortau Røstbakken
Fortau Solstrandvegen
Gen. grunnerverv/innløsing
Geo-datautstyr Byutvikling
Ivaretakelse brannkrav
Kjøp av tomtearealer
Kommunal andel havnetiltak distrikt
Landfester flytekaier, distriktskaier
Maskiner, tyngre kjøretøyer
Oppgradering kultur og idrettsbygg
Parker, nærmiljøtiltak, friluftstiltak
Prostneset bypark
Strakstiltak bygg
Strandtorget bypark
Trafikksikkerhet, aksjon skoleveg
Transportmidler elektrifisering
Utbedring bro Gyllenborg
Utbyggingsavtaler, bidrag
infrastruktur
Utstyr idrett
Utvikling av kommunale
eiendommer
Veger og fortau
Sum Infrastruktur, samfunnsutvikling
og miljø
Organisasjon, ledelse og styring
IKT - fordelingspost
Kjøp av aksjer og andeler
Sum Organisasjon, ledelse og styring
Sum

2021

2022

2023

2024

2021-24

4 500
3 000
72 000

4 500
50 000
0

4 500
33 000
0

4 500
0
0

18 000
86 000
72 000

0

0

3 000

3 000

6 000

166 500

135 500

144 000

67 500

513 500

49 500
5 000
54 500

49 500
150 000
199 500

49 500
30 000
79 500

49 500
0
49 500

198 000
185 000
383 000

5 000
0
4 000
5 000
50 000
56 000
6 000
0
3 300
500
5 000
15 000
10 000
1 500
10 000
10 000
10 000
7 500
7 000
7 500
10 000
15 000
20 000

5 000
20 000
4 000
5 000
62 500
80 500
6 000
6 000
3 300
500
5 000
10 000
2 500
1 500
10 000
10 000
10 000
0
7 000
0
10 000
15 000
0

5 000
20 000
4 000
5 000
98 600
67 400
0
0
3 300
500
5 000
10 000
2 500
1 500
10 000
10 000
10 000
0
17 000
0
10 000
15 000
0

5 000
20 000
4 000
5 000
123 500
60 500
0
0
3 300
500
5 000
10 000
2 500
1 500
10 000
10 000
10 000
0
17 000
0
10 000
15 000
0

20 000
60 000
16 000
20 000
334 600
264 400
12 000
6 000
13 200
2 000
20 000
45 000
17 500
6 000
40 000
40 000
40 000
7 500
48 000
7 500
40 000
60 000
20 000

2 250

2 250

2 250

2 250

9 000

3 000

3 000

3 000

3 000

12 000

15 000

15 000

8 000

8 000

46 000

35 000

35 000

35 000

35 000

140 000

313 550

329 050

343 050

361 050

1 346 700

20 000
13 100
33 100
641 410

20 000
13 100
33 100
725 650

20 000
13 100
33 100
671 150

20 000
13 100
33 100
543 650

80 000
52 400
132 400
2 581 860
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8.4. Investering pr. ansvarsramme
8.4.1. Barnehage
Oppgradering førskolebygg
Tromsø kommune har et stort etterslep når det gjelder rehabilitering og oppgradering
av formålsbygg. Beskjeden satsing på ordinært vedlikehold over tid, har medført store behov for å
renovere og oppgradere standard og kvalitet, også i lys av nye byggeforskrifter. Typisk vil dette omfatte
etterisolering, utskiftning av vinduer, dører, nye tekniske anlegg etc.
Indikator for vedlikeholdsaktiviteter i ASSS-nettverket viser at Tromsø kommune ligger 92 kroner under
snittet for 2019 i ASSS, med en kostnad på 69 kroner m2 mot snittet på 161 kroner m2. Et slikt nivå over
tid vil gi et økende behov for oppgradering eller rehabilitering.
Tilstandsgraden til førskolebygg er relativt god, da byggene i større grad har vært gjenstand for jevnlig
vedlikehold over tid. Behov for oppgradering er det også her, men ikke i like stort omfang som for
helsebygg. Kommunedirektøren foreslå på bakgrunn av dette at det bevilges 1,5 millioner kroner pr år i
perioden.
Tilpasning barnehage Vikran
Det bygges ny barnehage på Vikran med ett fotavtrykk på 509 m2, inkludert overbygget uteareal. I
tillegg skal det gjennomføres opparbeidelse av et uteområde på ca. 1380 m2. Prosjektet er i byggefase
og ferdigstilles i 2021. Prosjektets budsjettramme er på 48 millioner kroner, og for å fullfinansiere
prosjektet foreslås ei bevilgning på 9,7 millioner kroner for 2021.

8.4.2. Skole
Normalhall Storelva skole
Prosjektet er forankret i ksak 199/19 med en kostnadsramme på 145 millioner kroner. I tillegg er det
tildelt 1,5 millioner kroner fra Tromsø kommunes kunstordning til kunst i offentlig rom.
Prosjektet omhandler bygging av idrettshall på Storelva som også skal brukes som gymsal for skolen,
med et bruksareal på ca. 2600 m2. Prosjektet har vært i byggefase fra februar
2020. Anslått ferdigstillelse er juli 2021. For å fullfinansiere prosjektet foreslås ei bevilgning på 27,4
millioner kroner for 2021.
Oppgradering skolebygg
Tromsø kommune har et stort etterslep når det gjelder rehabilitering og oppgradering
av formålsbygg. Beskjeden satsing på ordinært vedlikehold over tid, har medført store behov for å
renovere og oppgradere standard og kvalitet, også i lys av nye byggeforskrifter. Typisk vil dette omfatte
etterisolering, utskiftning av vinduer, dører, nye tekniske anlegg etc.
Indikator for vedlikeholdsaktiviteter i ASSS-nettverket viser at Tromsø kommune ligger 92 kroner under
snittet for 2019 i ASSS, med en kostnad på 69 kroner m2 mot snittet på 161 kroner m2. Et slikt nivå over
tid vil gi et økende behov for oppgradering eller rehabilitering.
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Tilstandsgraden til skolebygg er relativt god, og ligger for 2019 litt over snittet i ASSS. Det er likevel
enkeltbygg som har behov for oppgradering. Kommunedirektøren ser derfor behov for at disse byggene
prioriteres i kommende periode, og foreslår å bevilge 15 millioner kroner i året i perioden.
Renovering skolegårder
Oppgradering av uterom ved Borgtun skole startet sommeren 2019 og ble ferdigstilt 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.
Prosjektet foreslås en løpende bevilgning i perioden med årlig beløp 6 millioner kroner. 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.

8.4.3. Barn og familie
Ettervernsboliger, barnevern
Det foreslås realisert inntil 8 leiligheter for ettervern av unge 16-23 år i regi av Barnevernstjenesten.
Dette har sammenheng med kommunal overtakelse av en del statlige oppgaver fra og med 2022.
Prosjektet skal sikre tilbud til ungdommer som er eller står i fare for å bli bostedsløse, og har behov for
hjelp og veiledning for mestring av andre livsområder. Prosjektet vil også ha fokus på samarbeid med
det private næringslivet. Det forutsettes Husbankens delfinansiering i form av tilskudd til
omsorgsboliger. Det foreslås ei kostnadsramme på 50 millioner kroner for 2023 og 2024.
Boligene anbefales bygget på tomt i Mellomveien 110, lokalisert ved Barneverntjenesten, noe som vil
være en stor fordel i forhold til samdrift og bruk av ressurser.

8.4.4. Kultur
Investering Kunst
Tromsø kommunestyre vedtok i 2018 et samlet kunstinnkjøp til kommunale bygg og uterom i en felles
ordning basert på 1 % av samlede årlige investeringer. I forhold til normgitt ramme på totalt 500
millioner kroner, settes 5 millioner av til dette formålet.
Rådstua
Prosjektet foreslås gjennomført i 2021 innenfor ei ramme på 16 millioner kroner. Kommunens andel er
på 8 millioner kroner. De avsatte midlene fra Tromsø kommune sees i sammenheng med tilskudd som
prosjektet er innvilget. Den kommunale bevilgningen er noe i underkant av det som må påregnes for å
kunne ivareta denne formen av byggeprosjekter som blant annet innebærer bygging med særskilt
kvalitet, sikring mot eksisterende bygg, ivaretagelse av nye krav til for eksempel universell utforming mv
i direkte nærhet av det fredete Rådstua.
Det finnes ikke noen konkrete erfaringstall som er relevante for et slikt prosjekt. Det foreligger et
kostnadsestimat basert på et skisseutkast. Endelig kostnadsramme vil beregnes etter forprosjekt og
etter kontrahering av entreprenør.
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For å fullfinansiere prosjektet i lys av gjeldende ramme, foreslås ei bevilgning på 9 millioner kroner for
2021, inkl ekstern finansiering.
Verdensteatret
Prosjektet med å totalrenovere Verdensteatret er ikke kostnadsestimert. Det er behov for å oppdatere
tilstandsanalysen fra 2014, samt kostnadsestimatet. Kjøp av 1 etg. i Storgata 93 er ikke realisert og
budsjettmidler tiltenkt kjøp av denne eiendommen brukes nå til å sette i stand bygningsmassen i ft.
dagens krav. Blant annet må det etableres løsninger med hensyn til universell tilgjengelighet, plassering
av heis og tilpassete løsninger mht. wc. Nytt inngangsparti er bygget for å imøtekomme pålegg fra Brann
og redning mht. rømningsforhold. Noen justeringer av inngangstrapp er foretatt og inngangspartiet er
nå ferdigstilt.
Det er foreløpig uklart om prosjektet vil ferdigstilles innenfor vedtatt ramme på 9,2 millioner kroner,
resterende ramme på 3,8 millioner foreslås bevilget i 2021.

8.4.5. Helse- og omsorgstjenester
Bofellesskap utviklingshemmede
Det foreslås anskaffet et nytt bofellesskap for åtte personer med utviklingshemming som ledd i et
ordinært utbyggingsprosjekt. Bofellesskapet skal organiseres som borettslag og bestå av åtte fullverdige
leiligheter med omsorgsboligstandard, fellesareal og personalbase. Planlegging og prosjektering av
boligene er igangsatt.
Basert på endringer i prosjektet er det foretatt nytt kostnadsoverslag beregnet til 56 millioner kroner
med usikkerhetsnivå på P-25. Anslått overtakelse 2. kvartal 2023.
Kvinnehuset
Innenfor psykisk helse og rus planlegges det å bygge spesialtilpassede boliger for kvinner og utgjør en
kapasitetsøkning på 8 boliger. Boligene skal inneholder to plasser som kan benyttes til
krisesenterplasser og/eller ordinært opphold i tillegg til seks plasser til ordinært opphold (0 – 18
måneder). Boligene er tenkt benyttet fleksibelt alt etter behov.
Planlagt innflytting er anslått til 2.kvartal 2022 innenfor en økonomisk ramme på 55 millioner kroner.
Kvinner i rusmiljøet har i dag ikke et krisensetertilbud, og tiltaket skal derav skreddersys til kvinner i
aktiv rus, som blant annet er voldsutsatt. Dette er et nytt tiltak som vil gi økte driftskostnader knyttet til
behov for døgnberedskap. Etableringen krever en grunnbemanning på to ansatte på dagtid og
to ansatte på kveld, samt hvilende nattevakt.
Lerkevegen, personalbase
Prosjektet består i å bygge personalbase i tilknytning til de 10 boenehetene i Lerkevegen, slik at de som
har alvorlige psykiske lidelser skal kunne få et heldøgnstilbud.
•
•
•

Etablering av personalbase knyttet til 10 eksisterende boliger
Ingen kapasitetsøkning på boenheter
Dreining til boliger med heldøgns tjenester/bemanning
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Med dette tilbudet kan vi samle de som har store tjenestebehov og som i dag bor i ulike uegnede
boliger. Det vil være ressursbesparende å samlokalisere i stedet for å yte døgntjenester spredt. Det vil
også ha en helsemessig gevinst for den enkelte beboer. Det vil bidra til å kunne bygge opp et godt
fagmiljø som kan ivareta de sykeste innen psykisk helsefeltet. Det vil være stabiliserende og bidra til å
rekruttere helsepersonell.
Det foreslås bevilget 7 millioner kroner for budsjettåret 2021. Prosjektet vil gi noe økte driftskostnader
på Lerkevegen, men totalt innen helse og omsorg vil det bidra til reduksjon i kostnader.
Nansenvegen Omsorgsboliger eldre
Prosjektet vil gi et forbedret tilbud for eldre og somatisk syke, med en kapasitetsøkning på 16-20
omsorgsboliger. Prosjektet inngår i dreining fra institusjonsplasser til omsorgsboliger, - og gi bo- og
omsorgstilbud på et lavere nivå i omsorgstrappa, og bidrar til å forebygge behov for institusjonsplasser
(venstreforskyving). Boligene vil samlokaliseres med Sør-Tromsøya sykehjem.
Det bemerkes at bevilgningen som løper til og med 2024 ikke er tilstrekkelig til å fullfinansiere
prosjektet. Det må påregnes at prosjektet ikke er ferdig før i 2025 og vil kreve sluttbevilgning for det
året.
Innebærer en økning i driftsbudsjett på om lag halvparten av driftsbudsjettet for Mortensnes
omsorgsboliger, omlag 12 millioner kroner. Det vil samtidig medføre en reduksjon i den ordinære
hjemmetjenesten ved at tjenestemottakere flytter fra sine egne hjem til omsorgsboliger. Reduksjon i
hjemmetjenesten er vanskelig å stipulere da den demografiske utviklingen i befolkningen tilsier at vi blir
flere eldre som trenger helse- og omsorgstjenester. Totalt sett vil antall mottakere av hjemmetjenester
øke.
Omsorgsboliger rus, R.Amundsensgt 8
Prosjektet inngår som delprosjekt i vedtatt strategi for omsorgsboliger rus og psykiatri. Tiltaket gjelder
en kapasitetsøkning på åtte tilrettelagte boliger. Prosjektet er i anbudsfase høsten/vinteren 2020.
Overordnet prosjektplan er bygging i 2021, med endelig ferdigstillelse i 2022.
Beboerne kommer både fra midlertidige boliger og andre kommunale boliger som ikke er egnet til
boformål for denne gruppen. Tiltaket vil gi innsparingseffekt på mellomlang sikt, da tilbudet vil bidra til
økt selvstendiggjorte brukere og dermed behov for færre tjenester. Brukerne vil ha behov for god
miljøterapeutisk oppfølging over tid for å kunne forebygge ytterligere hjelpebehov.
Alternativkostnadene ved å ikke etablerer samlokaliserte boliger, vil medføre høyere kostnader
gjennom flere enkeltstående tiltak.
Oppgradering helse og omsorgsbygg
Tromsø kommune har et stort etterslep når det gjelder rehabilitering og oppgradering
av formålsbygg. Beskjeden satsing på ordinært vedlikehold over tid, har medført store behov for å
renovere og oppgradere standard og kvalitet, også i lys av nye byggeforskrifter. Typisk vil dette omfatte
etterisolering, utskiftning av vinduer, dører, nye tekniske anlegg etc.
Indikator for vedlikeholdsaktiviteter i ASSS-nettverket viser at Tromsø kommune ligger 92 kroner under
snittet for 2019 i ASSS, med en kostnad på 69 kroner pr m2 mot snittet på 161 kroner pr m2. Et slikt nivå
over tid vil gi et økende behov for oppgradering eller rehabilitering.
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Tilstandsgraden til helse- og omsorgsbygg er relativt dårlig, og ligger for 2019 vel 40 % under snittet i
ASSS og er med dette dårligst i nettverket. Kommunedirektøren ser behov for at disse byggene
prioriteres i kommende periode, og foreslår å bevilge 20 millioner kroner i per år i perioden.
Pasientvarsling
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.
Ryavegen omsorgsboliger
Prosjektet består av 9 omsorgsboliger som skal erstatte fire boliger i Kveldrovegen og fem boliger i
Sommereng. Eksisterende boliger er bygget i forbindelse med HVPU-reformen i hhv. 1990 og 1995. Flere
av dagens beboere har bodd der siden oppstart, og har alle behov for heldøgns tjenester og boliger med
omsorgsboligstandard. Byggene tilfredsstiller ikke dagens brann- og byggetekniske krav, eller
arbeidstilsynet krav knyttet til arbeidsforhold for ansatte.
Det er derfor viktig at byggingen kan starte raskt, da også ny tomt er ferdig regulert.
Prosjektet har et innsparingspotensiale som spesielt knyttes til bemanningssituasjonen på natt. I dag er
det etablert to ekstra nattevakter (brannvakter) i Kveldrovegen som kan bistå ved evakuering i tilfelle
brann. Dette for å ivareta personsikkerheten i bygget. Dette tilsvarer en ekstra kostnad på om
lag 3 millioner kroner pr år. Videre er det etablert to ekstra nattevakter (brannvakter) på Sommereng,
som likeledes gir en ekstra kostnad på om lag 3 millioner kroner pr år.
Samlokalisering i nye tilpassede boliger i Ryavegen vil gi en innsparing på 5 millioner kroner pr år.
Sommerlystveien avlastningsboliger
Prosjektet skal besørge bygging av barne- og avlastningsboliger med administrasjonsdel, familierom,
felles aktivitetsrom samt uteanlegg. Prosjektet er i anbudsfase, og konkurranse for totalentreprise er
utlyst med frist september 2020, og anslått ferdigstillelse høsten 2021.
I henhold til Tromsø kommunes klima-, miljø og energiplan (KME) skal prosjektet BREAM-sertifiseres og
bygges i massiv-tre. Merkostnader i forbindelse med de utvidete miljøkrav til dette prosjektet føres som
egne poster og skal synliggjøres slik at erfaringer fra dette prosjektet kan tas med i andre prosjekter som
skal gjennomføres i tråd med kravene i KME-planen.
For å fullfinansiere prosjektet foreslås ei bevilgning på 72 millioner kroner for 2021.
Tromsøysund sykehjem, utvikling omsorgsboliger
Det gamle Tromsøysund sykehjem foreslås utredet for å tilrettelegge for flere omsorgsboliger. Det
settes av ei startbevilgning på 6 millioner kroner fra og med 2023. Prosjektet vil ha en fordelaktig
beliggenhet nær Otium og de sambruksgevinster det gir.
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8.4.6. Velferd, arbeid og inkludering
Kjøp av boliger sosiale formål
Tromsø kommune erverver boliger i markedet fortløpende, og har utformet et program for boligtyper
og beliggenhet. Dette 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. Innenfor
bevilgningen, anslås en pott på 15 millioner til nødvendig oppgradering av omsorgsboliger, herunder
blant andre Snarvegen 6. Til dette formålet foreslås en løpende årlig bevilgning på 49,5 millioner
kroner.
Ny legevakt
Kommunestyret vedtok i sak 47/20 (Økonomirapport 1-20) å intensivere arbeidet med ny legevakt. Det
utredes for tiden forhold som beliggenhet, trafikale forhold, logistikk og dimensjonering.

8.4.7. Infrastruktur, samfunnsutvikling og miljø
Anskaffelse transportmidler
Prosjektet foreslås løpende med årlig bevilgning på 5 millioner kroner. Bevilgningen forslås redusert til
fordel for innfasing av elbiler.
Investeringene gjelder å dekke et minimumsbehov for å sikre forsvarlig utskiftning av kommunens
bilpark. Dette for å unngå store kostnader for verksted- og vedlikeholdskostnader.
Bevilgning til maskiner og tyngre kjøretøyer foreslås bevilget i egen pott/underprosjekt.

Bypakke Tromsø, egenandel
Bypakke Tromsø vil være en del av en eventuell framtidig byvekstavtale. I den justerte bypakken er det
lagt til grunn at belønningsmidlene forlenges til 2029, men det er ikke lagt inn andre statlige bidrag som
følge av at det inngås byvekstavtale. En byvekstavtale vil dermed kunne medføre endringer til
prosjektporteføljen. Omfanget av statlige, fylkeskommunale og kommunale midler vil bli nærmere
avklart gjennom forhandlingene om en slik avtale.
Forutsetningene for en bypakke er med andre ord forskjellig fra forutsetningene som gjelder for en
byvekstavtale. Tromsø må altså som sagt først få vedtatt en bypakke, før man kan starte forhandlinger
om en byvekstavtale.
En bypakke for Tromsø vil i tråd med tidligere vedtak gjelde for 15 år, fra 2021 til 2035.
Iht vedtak 27.10.20, der kommunestyret valgte å gå innfor alternativ 2, vil Tromsø kommunes egenandel
ligge på 209 millioner kroner i 15 årsperioden. Som en sikkerhetsmargin foreslås ei bevilgning på 20
millioner kroner pr år fra og med 2022.
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Egenandeler klimasatsmidler
Kommunestyret vedtok Klima, miljø og energiplanen (KME) for Tromsø kommune 21. november 2018.
Den vedtatte planen forutsetter økte ressurser til dette viktige arbeidet og at klima, miljø og
energispørsmål 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. Administrasjonen 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.

ENØK - kort og langsiktige tiltak
Videreføring av løpende bevilgning på 5 millioner kroner til energiøkonomiseringstiltak i kommunale
bygg.

Finansiering avløp
Sum
2021

2022

2023

2024

2021-2024

Vann

56 000

80 500

67 400

60 500

264 400

Avløp

50 000

62 500

98 600

123 500

334 600

Sum

106 000

143 000

166 000

184 000

599 000

Investeringsbudsjettets del av handlingsplanen gjenspeiler tiltak i overordnede politisk vedtatte
plandokumenter som «Hovedplan for vann og avløp 2015-2030» vedtatt i kommunestyret den 26.08.15.
I tillegg legges det til grunn en fortløpende tilpasning til utbygging i kommunen.
•

•
•
•
•

Prosjektet med forlengelse av hovedvannledningen midt/sør på Tromsøya til fastlandet (HoltvgRøstbakken-Strandvg-Solstrand) er svært viktig for å styrke forsyningssikkerheten.
Valg av trasé for vann, spillvann og overvannsledninger medfører flere utfordringer som f.eks.
riving av bygg og stenging av Strandvegen i opptil et halvt år. Dette fører til at det er nødvendig
med samordning med interne og eksterne aktører. Disse forholdene kan medføre ytterligere
forsinkelser.
Fornyelse av VAO (vann, avløp, overvann) med separering av avløpsvann på
Mortensnes/Sjømannsbyen er et omfattende prosjekt som vil vare ut over HØP-perioden 20212024
Renseområdet til Langnes renseanlegg står overfor en betydelig utvidelse med overføring av
avløpsvann fra sentrale deler av Kvaløya inkludert overføring fra Kaldfjord. Tyngden av dette
prosjektet vil komme midt i planperioden.
Nødvendig mottaksanlegg for ulike slamfraksjoner samt tilhørende containerlager skal etableres
på Langnes.
I distrikts-Tromsø vil hovedfokuset innen vannforsyning være knyttet til økt hygienisk
leveringssikkerhet ved eksisterende kommunale vannverk.
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•

Satsningen innenfor avløpshåndteringen i distriktet vil være knyttet til oppgradering av
utslippene ved eksisterende kommunale avløpsanlegg i blant annet Ersfjordbotn, Oldervik og på
Fagernes. I tillegg kommer avløpsutbygging i Grøtfjord.

Endelig budsjett og finansieringsplan, samt endelig beslutning om gjennomføring må gjøres med
anbudene som bakgrunn.
Finansiering vann
Det vises til prosjekt 9399 Finansiering Avløp.
Fortau Røstbakken
Prosjektets mål er å øke trafikksikkerheten for myke trafikanter. Røstbakken er smal, bratt og en
busstrase. Prosjektet koordineres sammen med Vann og avløp. Prosjektet foreslås gjennomført i løpet
av 2021 og 2022 innenfor ei ramme på 12 millioner kroner.
Fortau Solstrandvegen
Prosjektets mål er å øke trafikksikkerheten for myke trafikanter, da det i dag mangler et delstrekk på
fortau for å få helhetlig forbindelse. Prosjektet koordineres sammen med Vann og avløp. Prosjektet
foreslås gjennomført i 2022 innenfor en ramme på 6 millioner kroner.
Gen. grunnerverv/innløsing
Det foreslås en løpende bevilgning på 3,3 millioner kroner.
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.

Geo-datautstyr Byutvikling
For investeringer i Geodatautstyr foreslås en løpende bevilgning på 0,5 millioner kroner fordelt på utstyr
til landmåling og nye skråfoto fra fly.
Landmålerutstyret må fornyes jevnlig, og 5-6 enheter må byttes ut årlig.
Ivaretakelse brannkrav
Prosjekt ivaretakelse brannkrav foreslås økt med 2 millioner kroner utover allerede løpende bevilgning
på 3 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 vil gå utover utarbeidelse av nye tilstandsanalyser med brannkonsept og utskifting av
branntavler og varslingsanlegg.

Kjøp av tomtearealer
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Løpende bevilgning på 10 millioner kroner til anskaffelse av tomtearealer for gjennomføring av
prioriterte kommunale byggeprosjekt.
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
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 ved økonomirapporteringen.
Kommunal andel havnetiltak distrikt
Det er behov for å styrke havneutvikling i distriktene. Kommunen kan gjennom økt satsing på
infrastrukturtiltak legge til rette for økt sjørettet næringsaktivitet. Det å legge til rette for bærekraftige
næringer, er et viktig satsingsområde for kommunen.
I denne posten inngår både landfester, flytekaier og havnerelaterte tiltak som styrker næringsaktiviteten
i distriktene.
Det settes av samlet 10 millioner kroner i 2021 til denne økte satsingen.
Landfester flytekaier, distriktskaier
Videreføring av løpende bevilgning med hhv. 1,5 og 2,5 millioner kroner årlig. Fra og med 2019 defineres
dette som samleprosjekter for landfester/flytekaier i distriktet samt egenandel havnetiltak distrikt.
Maskiner, tyngre kjøretøyer
Prosjektet foreslås med løpende bevilgning på 10 millioner kroner årlig.
Investeringene gjelder et minimumsbehov for å sikre forsvarlig utskiftning av kommunens maskinpark
og tyngre kjøretøyer. Dette for å unngå store kostnader for verksted- og vedlikeholdskostnader. Behov i
perioden 2021-2024 er løpende utskiftning av eldre lastebiler, høvler, hjullastere og kostevogner.
Oppgradering kultur og idrettsbygg
Tromsø kommune har et stort etterslep når det gjelder rehabilitering og oppgradering av formålsbygg.
Beskjeden satsing på ordinært vedlikehold over tid, har medført store behov for å renovere og
oppgradere standard og kvalitet, også i lys av nye byggeforskrifter. Typisk vil dette omfatte
etterisolering, utskiftning av vinduer, dører, nye tekniske anlegg etc.
Indikator for vedlikeholdsaktiviteter i ASSS-nettverket viser at Tromsø kommune ligger 92 kroner under
snittet for 2019 i ASSS, med en kostnad på 69 kroner m2 mot snittet på 161 kroner m2. Et slikt nivå over
tid vil gi et økende behov for oppgradering eller rehabilitering.
Kommunedirektøren ser en nødvendig satsing på dette feltet i kommende periode, og foreslår bevilget
10 millioner kroner pr år.

Parker, nærmiljøtiltak, friluftstiltak
Økonomiplanen legger opp til årlig løpende investeringsavsetning til formålene på 10 millioner kroner.
Størrelsen på posten vil kunne gi utfordringer mht prioriteringer, og de prioriterte tiltak fremmes derfor
i egen politisk sak.
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Det er ønskelig å utarbeide strategi som viser hvor midler bør prioriteres. Dette må også ses i
sammenheng med utbyggingsprogram og de føringer dette arbeidet gir.
Prostneset bypark
Prosjektet var ferdig prosjektert men kostnadene for oppgradering av hele området var for høy. I
vedtaket står det at administrasjonen skal legge frem et nedskalert forslag til løsning for Prostneset, her
definert som området på nedsiden av eksisterende park med tilhørende fortau og vegarealer.
Med bakgrunn i utarbeidet plan vil Byutvikling v/ Park, idrett og friluft utarbeide et nedskalert prosjekt
som forholder seg budsjettavsetning for 2021.
Prosjektmål:
Planene skal bygge på målsetningen om å lage et attraktivt uterom tilrettelagt for aktivitet og opphold.
Utforming av aktiviteter skal primært rettes mot ungdom. Solsiden av plassen skal tilrettelegges med
benker og opphold.
Hele prosjektet skal, i den grad det mulig anvende materialer som i dag ligger på lager, dvs.
natursteinsprodukter, sykkelstativ, benker og annet som kan planlegges inn i prosjektet som er kalt et
«redesignprogram». Opparbeidelse ønskes utført ved bruk av både lag og foreninger samt vår egen
driftsavdeling Bydrift.
Uttegning av skisseforslag gjøres av enheten sammen med medvirkningsprosess. Skisseprosjekt med
kostnadsoverslag legges frem for politisk behandling senest innen februar 2021.
Økonomi:
Rammen for prosjektet fastsettes i eget vedtak, men kommunedirektøren foreslår ei foreløpig ramme
på 7,5 millioner kroner for 2021.

Strakstiltak bygg
Videreføring av løpende bevilgning, men som foreslås økt fra 20 til 48 millioner kroner i perioden.
Oppgradering og investering i eksisterende bygg og anlegg er et av kommunedirektørens prioriterte
områder i HP 2021-2024. Innenfor bevilgningen legges til grunn at prosjektet strakstiltak byggMiljørettet helsevern/Mattilsyn på 8 millioner kroner utgår og innlemmes i prosjekt Strakstiltak bygg.
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Strandtorget bypark
Bakgrunn for prosjektet
Gårdeierne i samarbeid med Tromsø kommune har et ønske om å oppgradere «bygulvet» Strandtorget
og i kvartalet rundt Strandtorget, Strandgata, kaiene og bakgårdsrommene.
Det er på bakgrunn av felles møter laget et idé- og analysegrunnlag for videre bearbeiding.
Prosjektmål
Utvikle Strandtorget til et mer anvendelig, trafikksikkert offentlig byrom og møteplass der lek og
opphold, kunst og byliv kan utfolde seg. Det er ønskelig med bedre tilgang og kontakt med sjøen..
Prosjektet skal i samarbeid med byens innbyggere, tilstøtende næringsliv og gårdeiere legge grunnlag
for en helhetlig plan på forprosjektnivå for Strandtorget og tilstøtende gateløp.
Når plan er utarbeidet våren 2021 skal denne legges frem for politisk behandling.
Økonomi
Rammen for prosjektet fastsettes i eget vedtak i kommunestyret våren 2021, men kommunedirektøren
foreslår bevilget 7,5 millioner kroner som foreløpig ramme.
Trafikksikkerhet, aksjon skoleveg
Prosjektets formål er å bedre trafikksikkerheten rundt de kommunale skolene. Bevilgningen foreslås økt
fra 5 til 10 millioner kroner pr år for å øke barn og unges trafikksikkerhet.
Transportmidler elektrifisering
Det foreslås en årlig bevilgning på 15 millioner kroner for å øke innfasingen av elektriske småbiler i tråd
med vedtatte mål og virkemidler i klimaplanen. Elektriske biler gir etter en konservativ beregning kr
100.000 per bil i innsparing over 8 år.
Utbedring bro Gyllenborg
Prosjektets mål er utbedring av Gyllenborgbrua som bærer deler av Petersborggata. Målet er å erstatte
brua med en løsning som er tilnærmet vedlikeholdsfri - i motsetning til en brukonstruksjon, og som
møter skolegård og det offentlige rommet på en flott måte. Dette inkluderer å rehabilitere det «blå
rekkverket» som er en del av Tromsøs by- og kunsthistorie.
Prosjektet foreslås gjennomført 2021 innenfor ei ramme på 20 millioner kroner.
Utbyggingsavtaler, bidrag infrastruktur
Løpende bevilgning på 2,25 millioner kroner for bruk ved private utbygginger der kommunen ser seg
tjent til 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.
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Utstyr idrett
Idrettshallene har et løpende behov for utskifting og fornyelse av utstyr og inventar, og det foreslås
en årlig bevilgning på 3 millioner kroner.
Utvikling av kommunale eiendommer
Løpende bevilgning på 8 millioner kroner som foreslås økt til 15 millioner kroner fra 2023 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 -18. Med mindre bymiljøavtale og vedtak i kommunalt
utbyggingsprogram vanskeliggjør utbygging, vil kommunen i utbyggingsavtale forplikte seg til
forholdsmessig finansering 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 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.
Veger og fortau
Til formålet veger og fortau foreslås ei løpende bevilgning på 35 millioner kroner årlig.
Prosjektets formål er å legge bedre til rette for samlet investering og oppgradering av veger og fortau.
Hensikten er å få større fleksibilitet på investeringsmidlene, gjøre enklere inndekning av prosjekter og
sikre mer effektiv og rasjonell samhandling med andre eksterne aktører.
Detaljerte oversikter over enkeltprosjekter blir årlig lagt fram til formannskapet for orientering.
Prosjektets løpetid har ikke angitt sluttdato.
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8.4.8. Organisasjon, ledelse og styring
IKT - fordelingspost
Prosjektet videreføres med 20 millioner kroner årlig. Følgende fordeling foreslås i perioden:
Område

2021

2022

2023

2024

Sum 2021-2024

11 200

11 200

11 200

11 200

44 800

Helse og omsorg

4 800

4 800

4 800

4 800

19 200

Infrastruktur

3 800

3 800

3 800

3 800

15 200

200

200

200

200

800

20 000

20 000

20 000

20 000

80 000

Skole

Andre prosjekter
Sum

8.5. Investeringer under utredning
Forslaget til investeringsbudsjettet inneholder prosjekter som med stor grad av sannsynlighet vil
gjennomføres eller påbegynnes i planperioden. Prosjekter som er i en «tidligfase», hvor det fortsatt
arbeides med forprosjektet, inngår ikke i forslaget til investeringsbudsjett.
For å skape et mest mulig helhetlig bilde av kommunens investeringsplaner og fremdriften i prosjekter
som går utover denne planperioden, er disse fremstilt i en egen oversikt. Oversikten omhandler også
tidligere vedtatte prosjekter som ikke er utredet i tilstrekkelig grad. Prosjektene vil bli
vurdert innarbeidet i kommende handlingsprogrammer.
Prosjekter i tidlig fase har usikre kostnadsestimater. Usikkerheten knytter seg til ufullstendig
informasjon på tidspunktet når kostnadsestimatet lages og kan inneholde for lite kunnskap om
eksempelvis omfang, størrelse og funksjoner i byggprosjektet. Endelig kostnadsramme for prosjektene
legges fram for kommunestyret når anbudsevaluering av hovedaktørene er utført/ før kontrahering av
hovedaktører.
Nedenfor følger omtale av prosjektene i tabellen pr ansvarsramme.

8.5.1. Barnehage
Barnehage fastlandet Sør
I vedtatt barnehagebehovsplan (kst-sak 198/17) ble det anslått et behov for én ny barnehage årlig i
perioden 2018 – 2021. Den forventede barnetallsøkningen har ikke slått til, og behovet for nye
barnehager er derfor revurdert. Ny barnehage på fastlandet sør må likevel realiseres innen rimelig
framtid. En barnehage med 60 – 90 plasser er anslått til 1100 m2.

8.5.2. Skole
Skole og barnehage er lovpålagte oppgaver, og behovet er avhengig av befolkningsutvikling. Vedtatt
skolebehovsplan og vedtatt barnehagebehovsplan ligger til grunn for kommunens behov og
prioriteringer. Seksjon for barn og familie har behov for samlokalisering, jfr. sak 193/17.
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Ungdomsskole Kvaløya og Tromsdalen skole
Det følger av gjeldende skolebehovsplan at det skal bygges ny ungdomsskole på Kvaløysletta, og
at barneskolen i Tromsdalen skal erstattes. Dette har vært fulgt opp i politiske vedtak og tidligere
handlingsprogram. Ungdomskolen på Kvaløysletta er kommet langt i planlegging, mens etablering
av ny skole i Tromsdalen er i en svært tidlig fase. Felles for begge prosjektene er at de ikke vil la seg
realisere i kommende handlingsprogramperiode, og trolig heller ikke i neste, grunnet kommunens svært
anstrengte økonomi.
En byggforvaltningsmessig vurdering tilsier at det vil være fullt mulig å bruke disse byggene i mange år
fremover, men det vil kreve noe investering og tilpasning. Kommunedirektøren vil derfor i løpet av
2021 legge frem en sak om renoveringsbehov for begge disse skolebyggene, som igjen kan gi grunnlag
for å ta dette med ved oppdatering av investeringsprogrammet for 2022.
Mellomveien 110 – oppgradering og restaurering
Bygget ble kjøpt i 2020. Det ble i økonomirapport II-2020 bevilget 24 millioner kroner til nødvendig
rehabilitering. Kostnader for tilpasning og eventuelle nybygg på tomten må beregnes når det er avklart
hva tomten og bygget skal benyttes til.

8.5.3. Helse og omsorg
Etterslepet og behovet for boliger og institusjonsplasser er dokumentert gjennom Strategi for utvikling
av eiendom til helse- og omsorgsformål mot 2030, Boligprogram – boliger til personer med
utviklingshemming og Boligprogram for rus- og psykisk helsefeltet (2017).
Bo- og velferdssentre (BOV)
Kommunen følger vedtatt Strategiplan for helsebygg fra 2018 som et redskap til å møte fremtidens
omsorgsutfordringer. Det etableres BOV etter samme modell i hver bydel tilknyttet bydelssentrene.
Otium i Tromsdalen er veiledende som modell og størrelse for framtidige BOV. Det vil likevel være
nødvendig å foreta en ny vurdering av størrelse med jevne mellomrom, for å sikre et best mulig
beslutningsgrunnlag.
Etter Otium er planen etablering av nytt BOV i Kroken, på Kvaløylsetta , utvidelse Sør Tromsøya, på
Otium/ Tromsøysund Bymyra frem mot 2030. Mortensnes beholdes i sin opprinnelige form. Etter 2030
anbefales BOV etablert i Hamna, på Stakkevollan og på Storelva. I hvert prosjekt må antall plasser,
størrelse og om etablerte sentre skal saneres, bygges nytt eller rehabiliteres utredes.
Boliger til personer med utviklingshemming/nedsatt funksjonsevne:
Boligbehovet vil øke kraftig mot 2030. De neste 10 år tilsier prognosene at det vil bli behov for å
anskaffe 117 nye boliger til personer med utviklingshemming. I tillegg må 40 av eksisterende boliger
erstattes med nye som tilfredsstiller brann- og bygningstekniske krav.
Det må planlegges for større variasjon og mangfold i bolig og tjenesteløsninger og det er en uttalt
målsetting å sikre størst mulig grad av inkludering i ordinært bomiljø. Det innebærer at det er kun de
som har behov for heldøgns tjenestetilbud som skal bo i bofellesskap tett på tjenestebase. For personer
som har mindre behov for hjelp bør det stimuleres til at flere kjøper egen bolig. Man må være bevisst på
å utvikle i klynger i ordinære boligmiljø, dvs frittliggende leiligheter med møteplass. Muligheten for å
anskaffe boliger ved å inngå samarbeid med boligutviklere må videreutvikles, herunder adgang ti å
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benytte forkjøpsrett i utbyggingsprosjekt og utarbeide rammeverk for kravspesifikasjon
omsorgsboliger/tilrettelagte boliger.
De siste 2-3 årene er det etablert svært mange kostnadskrevende enetiltak enten i kommunal regi eller
ved kjøp fra private leverandører som følge av mangel på tilrettelagte boliger.
Boliger innen rus- og psykisk helsefeltet
Utbyggingsprogram (oppfølging av strategi for utvikling av eiendom) viser at det er behov for 122 nye
boliger mot 2030.
Andelen boliger på rusfeltet er redusert de siste årene, samtidig som kommunen har fått tilført nye
oppgaver og ansvarsområder. Nedbygging av døgntilbud innen psykisk helsevern bidrar til at kommunen
har hovedansvaret for svært syke brukere. I 2017 kom plikten til å ha på plass øyeblikkelig hjelp
døgntilbud, i januar 2019 ble det innført kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter fra
psykisk helsevern, samt pakkeforløp innen psykisk helse- og rus.
Tromsø kommune er i dag ikke fult ut rustet til å møte disse nye oppgavene, noe som medfører at vi har
flere utskrivningsklare fra psykisk helsevern som mangler bolig. Det kjøpes enetiltak fra flere private
leverandører, det opprettes enetiltak i kommunal regi, og det benyttes midlertidige hybler til personer
med behov for tilrettelagte boliger med tjenester.
Oppsummert boliger til ulike målgrupper
De økonomiske konsekvensene ved å ikke ha tilstrekkelig antall boliger, samt utfordringene det
medfører både for de som skal bo/og de som skal gi tjenester i uegnede bygg er en vesentlig
kostnadsdriver i seksjon for oppfølgingstjenester.
Både på kort og lang sikt er det behov for å anskaffe et bredt spekter av boliger, fra
omsorgsbolig/tilrettelagte samlokaliserte boliger, boligklynger, mindre boenheter/småhus mm.

8.5.4. Kultur
Musegt 2/4, kjøp og restaurering (prosjekt 5999)
I forbindelse med k-sak 189/18, Nedleggelse av stiftelsen Tromsø kunstsenter, har Tromsø kommune
overtatt Musegata 2 og 4. Prosjektet må utredes nærmere for å sikre kostnadsoverslag og finansiering
for restaureringsarbeider på bygningen.
Parallelt er det innledet samtaler med Universitet i Tromsø med sikte på mulig salg av bygget, jfr sak i
formannskapet 25. juni 2019. Saken forutsettes realitetsbehandlet i kommunestyret høsten 2019. Om
dette alternativet velges, faller naturlig nok kommunens ansvar for å restaurere bygget bort.

8.5.5. Infrastruktur, samfunnsutvikling og miljø
Kjøp av Slottet
Administrasjonen jobber nå med et utbyggingsprogram for eiendommen på Slottet. Formålet med
utbyggingsprogrammet er å samle operative driftstjenester på ett sted, som i dag er spredt på ulike
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lokasjoner og dermed uhensiktsmessig drift og ikke minst høye leiekostnader. Et såkalt ‘operativt
driftssenter’ skal utnytte synergiene ved å samle funksjoner av samme art på ett sted og oppnå en bedre
samhandling mot tjenester som har et naturlig grensesnitt, til lavere driftskostnader. Gevinster skal
dokumenteres med konkrete og målrettede tiltak.
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Fremdriftsplan for investeringer under utredning
ANSVARSRAMME PROSJEKTNR. PROSJEKT
Skole
Skole
Skole
Barnehage
Helse og omsorg
Helse og omsorg
Helse og omsorg
Helse og omsorg
Helse og omsorg
Helse og omsorg
Helse og omsorg
Helse og omsorg
Helse og omsorg
Helse og omsorg
Helse og omsorg
Kultur
Infrastruktur,
samferdsel, miljø

2044
2048
2999
234099
3999
3999
3999
3999
3999
3999
3999
3002
3999
3999
3999
5999

Ungdomskole Kvaløya (720 elever, flerbrukshall)
Tromsdalen oppvekst og nærmiljøsenter
Mellomvegen 110 (fase II)
Fastlandet sør Bhg
Finnhvalvegen, 8 boliger utv.hemmede
Ørretholmen, personalbase
Inga Sparboes veg, 20 omsorgsboliger
Boliger rus+ ungdomsboliger antall 40
Omsorgsboliger utviklingshemmede antall 40
Møteplass tilknyttet klynger/ 55 frittstående boliger
Kvaløysletta bo-og velferdssenter 160 pl
Kroken bo- og velferdssenter, 160 pl
Sør-Tromsøya utbygg 60 pl, hj,tjen.base
Utbygging Tromsøysund/Otium 15 pl
Bymyra Bo-og velferdssenter 160 pl
Musegt 2/4 - restaurering

6999

Kjøp av Slottet

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

9. Klimabudsjett
9.1. Hva er et klimabudsjett?
Vår tids største utfordring er menneskeskapte klimaendringer. For å motarbeide effekten av
klimaendringene kreves det innsats både fra hver enkelt av oss, næringslivet og det offentlige. I
desember 2015 ble 195 land enige om en ny global klimaavtale i Paris. Landene har forpliktet seg til å
føre en klimapolitikk for å unngå at temperaturen på jorda stiger mer enn 2 grader over førindustriell
tid, og til å gjøre alt man kan for å unngå mer enn 1,5 graders oppvarming. I Norge har Stortinget i 2015
vedtatt nasjonale mål om å redusere klimautslippene med 40 % innen 2030, sammenliknet med 1990nivå.
Som en av landets største kommuner kan Tromsø bidra til reduksjon i utslippet av klimagasser gjennom
sin rolle som lokal planmyndighet, eier av bygg og anlegg, byggherre, grunneier, innkjøper,
tjenesteleverandør, politisk aktør og samfunnsutvikler. Kommunen har en viktig pådriverrolle for å få
gjennomført klimatiltak i Tromsøsamfunnet gjennom støtteordninger, tilskudd og andre insentiver, i
tillegg til å sette krav. Kommunen har også en sentral rolle når det gjelder å formidle kunnskap, drive
holdningsskapende arbeid og motivere til handling, blant annet ved å fremheve gode eksempler. De
valgene den enkelte innbygger tar hver dag er avgjørende for Tromsøs samlede klimafotavtrykk.
Kommunestyret i Tromsø vedtok 31. oktober 2018 (sak 174/18) at kommunen skal utarbeide et
forpliktende klimabudsjett. Klimabudsjettet er et styringsverktøy med konkrete og effektive tiltak for
å redusere utslippene av klimagasser som er forankret i kommunens klima, miljø og energiplan.
Utviklingen av et klimabudsjett er et omfattende prosjekt, og Tromsø kommune utarbeider nå sitt første
klimabudsjett som vil gjelde for neste perioden 2021-2024.
Formålet med klimabudsjettet er å gi en oversikt over utslippsnivået og hvilke tiltak som skal bidra til å
redusere dette, slik at den overordnede målsettingen om utslippsreduksjon nås. Budsjettet vil vise
anslått reduksjon av klimagassutslipp og økonomisk kostnad for de enkelte tiltakene, der dette er mulig
å estimere.
Klimabudsjettet inneholder tiltak for hele Tromsøsamfunnet, både for innbyggerne og kommunens egen
drift. Tiltakene har et lokalt og globalt perspektiv, og omfatter utslipp innenfor Tromsøs grenser (direkte
utslipp), samt utslipp som skjer utenfor Tromsøs grenser som følge av anskaffelser og forbruk gjort av
Tromsøs innbyggere, næringsliv og kommunal virksomhet (indirekte utslipp). Tromsø kommunes
virksomhet står selv for omtrent 1 % av de totale direkte utslippene. Kommunen har derfor en viktig
rolle i utslippsreduksjonen, men har også en viktig rolle i å tilrettelegge for endringer og samarbeide
med byens innbyggere, næringsliv, organisasjoner og andre offentlige aktører for å lykkes, i tillegg til å
redusere sine egne utslipp.
Klimabudsjettet vil følges opp av kommunens avdelinger, seksjoner og enheter. Tydelige forpliktelser på
reduksjon av CO2-utslipp og ansvar for måloppnåelse vil følges opp ved årlig rapportering på status som
en del av årsrapporten.
I dette handlingsprogrammet gis det en oversikt over klimagassutslipp og -utslippskilder og det gis en
oversikt over tiltak som er allerede delvis er satt i gang å motarbeide klimagassutslipp. Kommunens
første klimabudsjett vil være på plass i kommunens neste handlingsprogram.
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9.2. Klimamål
Klimagassutslippene må reduseres raskt. Tromsø har et ambisiøst mål om å redusere de direkte
klimagassutslippene med 50 % innen 2025 og 85 % innen 2030, med utgangspunkt i utslippsnivået fra
referanseåret 2009. Det første delmålet på 50 % i 2025 tilsvarer et totalt direkte utslipp for Tromsø på
98 599 tonn CO2-ekvivalenter (forkortet CO2e). Klimabudsjettet må relateres til dette konkrete målet.
For å nå målet må alle - kommunen, byens fremragende forskningsmiljø, næringslivet, frivillige
organisasjoner og innbyggerne spille på lag.
Tromsø kommune ønsker å gå foran i reduksjon av klimautslippene i alt vi gjør, både som kommunal
myndighet, tjenesteyter, tilrettelegger, innkjøper og eier. Enhver reduksjon i utslippene spiller en rolle.
Stadig flere folk bor i byene, og det er viktig at Tromsø som arktisk hovedstad blir en
foregangskommune i nord.
Målet er i dag knyttet til direkte utslipp og må videreutvikles til å inkludere indirekte utslipp fra innkjøp
av varer og tjenester. For å kunne måle resultater er vi avhengig av indikatorer og oppdaterte
utslippstall som ikke er tilbakedatert med over ett år. Akkurat som et ordinært budsjett må det
rapporteres på klimagassutslipp underveis i perioden for å kunne oppnå fokus og forbedringer i
samfunnet samt i kommuneorganisasjonen.
I handlings- og økonomiplanen for 2020-2023 ble det satt av en årlig sum på 4 millioner kroner som
egenandel til ulike investeringstiltak støttet av Miljødirektoratets klimasatsordning. I 2019 har vi
investert i 19 elsykler og 89 ladestasjoner basert på disse midlene. Dette bidrar til årlige kutt i CO2utslippene i investeringens levetid. Disse midlene er foreslått videreført og vil i perioden kunne benyttes
for å styrke interne prosjekter i en klimavennlig retning.

Side 62 av 138

Handlingsprogram for 2021-2024

9.3. Klimastatistikk
Utslipp av klimagasser per kommune
Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter.

Tabellen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter.

Annen mobil
forbrenning
Avfall og avløp
Energiforsyning
Industri, olje og gass
Jordbruk
Luftfart
Oppvarming
Sjøfart
Veitrafikk
Sum

2009

2011

2013

2015

2016

2017

2018

8 870,6

14 698,3

22 220,3

23 919,1

26 978,5

27 246,3

30 109,2

0,0
0,0
4 207,6
0,0
16 793,2
13 472,0
61 813,2
71 178,2

0,0
0,0
7 368,0
0,0
16 949,6
9 838,3
61 813,2
72 055,2

0,0
0,0
5 156,1
0,0
18 748,2
7 320,2
61 700,2
71 954,6

0,0
0,0
3 083,7
0,0
18 116,9
2 923,8
66 738,1
73 494,0

0,0
0,0
3 101,7
0,0
17 931,4
5 465,4
74 467,3
69 301,2

0,0
23 851,2
3 980,5
0,0
19 082,0
2 271,6
80 934,7
61 086,9

0,0
24 810,4
4 231,6
0,0
19 764,6
2 321,8
80 554,2
66 317,3

176 334,9 182 722,6 187 099,5 188 275,7 197 245,4 218 453,1 228 109,2

Klimagassutslippet i Tromsø har i perioden fra 2015 til 2018 økt fra 202,8 tusen tonn til 242,6 tusen tonn
CO2e. Dette er en økning på cirka 20 %. Økningen kan i stor grad knyttes til igangsettingen av
avfallsforbrenningsanlegget til Kvitebjørn Varme AS i 2016/2017. I denne perioden har utslippet fra
veitrafikk gått ned med cirka 7 tusen tonn, mens utslippet fra sjøfart har gått opp med cirka 14 tusen
tonn CO2e. Veitrafikk og sjøtransport er de største utslippskildene i Tromsø kommune, sammen med
kategorien energiforsyning (avfallsforbrenning) og kategorien “annen mobil forbrenning” samlet, se
tabell og diagram. Dersom vi forutsetter en jevn årlig fordeling av utslippskutt, vil vi måtte kutte 36 000
tonn årlig fram til 01.01.2025 for å nå målene om 50% reduksjon i 2025.
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9.4. Nærmere om de ulike utslippskildene og klimatiltak
Tromsø kommune- klimagassutslipp fra driften av kommunens organisasjon
Tromsø kommune er en del av Klimapartner Troms, og gjennom medlemskapet utarbeides det et
klimaregnskap for kommunen som virksomhet. Klimaregnskapet bygger på kommunens egen KOSTRArapportering. Det vil si at kommunens klimaregnskap bygger på kommunens utgifter, og kroner regnes
om til CO2-ekvivalenter. Verktøyet gjør det mulig å benytte eksisterende regnskapsinformasjon til å
raskt skape seg et oversiktsbilde over hvilke aktiviteter som bidrar mest til virksomhetens
klimafotavtrykk. Modellen er utviklet av Asplan Viak AS.
Bidrag (tonn CO2e)

2016

2017

2018

2019

Energibruk

2967

2940

3582

3263

Varekjøp

10991

13003

11630

10040

Bygg

33209

45216

36511

27716

9562

8828

9525

8895

16572

16803

17844

15627

2017

2198

Transport og reise
Tjenestekjøp
Direkteutslipp
Sum

73300

86789

81110

67738

2016

2017

2018

2019

4,00 %

3,40 %

4,40 %

4,80 %

Varekjøp

15,00 %

15,00 %

14,30 %

14,80 %

Bygg

45,30 %

52,10 %

45,00 %

40,90 %

Transport og reise

13,00 %

10,20 %

11,70 %

13,10 %

Tjenestekjøp

22,60 %

19,40 %

22,00 %

23,10 %

Direkteutslipp

0,00 %

0,00 %

2,50 %

3,20 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Bidrag (tonn CO2e)
Energibruk

Sum

Hoveddelen av utslippene er, slik tabellen viser, knyttet til kommunens byggevirksomhet, 40,9 % i 2019.
For å kutte utslipp internt i kommunen som organisasjon er det essensielt å redusere utslipp ved nybygg
samt ved å bevare og oppgradere eksisterende bygg på en strategisk måte. Dette vil også i mange
tilfeller kunne føre til reduserte drifts og investeringskostnader. Det reduserte investeringsnivået som
følge av økonomisk krise gir strenge føringer som tilsier renovering og Enøktiltak framfor riving og
nybygg i perioden.
Annen mobil forbrenning - Bygg og anlegg
Utslippene skyldes i stor grad bygg- og anleggsvirksomhet, som er en betydelig aktivitet i kommunen. I
dialog med bransjen gjennomføres det nå en omstilling der fossilt drivstoff snarest vil bli erstattet av
bio-drivstoff og elektrisk kraft. I tillegg stimuleres det til mer energieffektive prosesser og omstilling til
utslippsfri drift. Bruk av fjernvarme eller elkraft til oppvarming og tørking av nye bygg i byggefasen gir
betydelig reduksjon i CO2-utslipp.
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Investeringer i energieffektiviserings- eller energiøkonomiseringstiltak i eksisterende bygg er viktige
tiltak for å få ned energibruk og forbedre inneklima. Dette i kombinasjon med satsingen på
rehabilitering og bedre vedlikehold øker bygningenes levetid, som er et meget effektivt klimatiltak i seg
selv.
Vegtrafikk
Det er per i dag ca. 35000 registrerte personbiler i Tromsø kommune, en økning på vel 500 biler fra
2018. Regjeringen har besluttet at salg av nye fossil-biler skal slutte i 2025. Andelen el-biler vil øke, og
det vil kreve investeringer i ladeinfrastruktur, også i det offentlige rom.
Det var ved utgangen av 2019 registrert 1241 stk. elbiler i Tromsø kommune, noe som utgjør en
prosentandel på 3,5% mot en nasjonal andel på 9,3% av alle personbiler. En utvikling av
Lynladestasjoner vil kunne sette fart på salget og det har nylig åpnet lynladeinfrastruktur i prosjektet
Ishavsveien gjennom kraftselskapene i Nord-Troms og Finnmark.
En innføring av bomring gjennom bypakken er et av de kraftigste virkemidlene for å få ned utslipp fra
vegtrafikk og dette vil kunne kutte utslipp både gjennom reduksjon av trafikk og overgang til nullutslipp
ved rabatter til nullutslippskjøretøy.
Det har vært en sterk økning i bruken av el-sykler i Tromsø, og en ytterligere tilrettelegging for dette
transportmidlet vil kunne føre til store utslippskutt uten store investeringer. Dedikerte sykkeltraseer og
trygg parkering er gode virkemidler som bør utvikles.
Seinest i 2025 skal andelen av nullutslippskjøretøy i kommunens egen bilpark være 70%. På en total av
cirka 400 biler betyr dette 280 biler. Ved utgangen av 2020 vil kommunen eie 63 el-biler, herav 12
varebiler. Dette tilsvarer en prosentandel på ca. 18%. For å oppnå målet må det anskaffes ca. 55 elkjøretøy i året fram til 2025. Samtidig bygges ladeinfrastruktur for kommunale tjenestebiler ut. Ved
utgangen av 2020 vil det være installert 89 – 100 ladestasjoner ved kommunale eiendommer. For å
holde tritt med en årlig anskaffelse av cirka 55 el-kjøretøy må også antall ladestasjoner utvides med
minst 55 årlig.
Sjøtransport
Sjøtransport bidrar med 12 – 13 % til kommunens totale utslipp. En stor andel av dette skyldes
forbifarende sjøtransport som kommunen vanskelig kan påvirke. Her er man avhengig av nasjonale og
internasjonale krav og bestemmelser. Tromsø kommune kan påvirke situasjonen i havnene og
tilrettelegge for bygging av nødvendig infrastruktur for avkarbonisering. Tromsø Havn KS og Tromskraft
AS, der kommunen er deleier, er begge i gang og samarbeider med å bygge landstrøm og annen lade- og
kraftinfrastruktur i Tromsøs havner. De har nylig startet et nytt selskap kalt Arctic Energy Ports AS som
skal satse på havna som energihub. Dette vil bidra til elektrifisering og hybridisering av fartøy. Tromsø
havn mottok nylig tilsagn på 7,2 millioner fra Enova for å etablere landstrømsløsninger på to kaier, dette
er viktig siden over 7% av utslippene fra skip skjer når de ligger til kai.
Avfallsforbrenning
Oppstarten av Kvitebjørn Varme sitt fjernvarmeanlegg har gitt en sterk økning av CO2-utslippet i
kommunens statistikk, men har ført til lavere nettoutslipp i et globalt perspektiv. Tidligere ble avfallet
som nå forbrennes hos Kvitebjørn Varme på Tromsøya transportert til Sør-Sverige og forbrent der,
dermed er transportrelatert utslipp nå i stor grad kuttet ut. Forbrenningsvarmen blir brukt til
oppvarming av bygg og gateområder, som igjen fører til mindre strømbruk og fossil forbrenning. Dette
frigir også elektrisk effekt fra bygg, som kan benyttes til blant annet lading av kjøretøy. For å kunne
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kutte utslipp innen denne kategorien er vi avhengig av karbonfangst og lagring (CCS) som er en ny og
kostbar teknologi, eller å benytte CO2 til produksjon av mat eller fôrråvarer (CCU). Økt
materialgjenvinning vil være et positivt bidrag til å redusere utslipp fra denne kategorien. I fremtida
muliggjør fjernvarmeanlegget utnyttelse av restvarme fra andre prosesser som for eksempel
hydrogenproduksjon og kan også knyttes i forbindelse med sjøvannsvarmepumper. I dag er rundt 15%
av energien i fjernvarmenettet fra fossile kilder, noe som bør erstattes med fornybare kilder. Et prosjekt
med lagring av varme i grunnen er under oppstart og vil kunne gi større fleksibilitet med tanke på
variasjon i varmebehovet over året versus en relativt konstant avfallsmengde.
Fly
I flybransjen har interessen for utvikling av hybride og elektriske fly satt fart. Mens forventningen for
større langdistanse fly har en lang tidshorisont, er situasjonen for mindre fly som brukes på
kortbanenettet annerledes. Her er forventningene om ferdig utviklede elektriske fly høyere. Dette vil
føre til lavere CO2-utslipp, men betyr også at kommunen og andre relevante aktører allerede må
forberede seg på utvikling av ny infrastruktur. Den digitale revolusjonen i møte og
konferansevirksomhet forventes å ha en effekt på flymarkedet i lang tid framover.
Direkte utslipp
Tiltakene definert i budsjettet gir et samlet utslippskutt på 73556 tonn i perioden. Tiltakskostnaden er
på 1741 kroner per tonn Co2e som er kuttet, finansiert av rene kommunale midler samlet for perioden.
Akkumulert etterslep i forhold til målet om 50% kutt av direkteutslipp ved utgangen av 2024 er 70968
tonn C02.
Dette viser at satsingen på klima og miljøtiltak må styrkes ytterligere i alle deler av organisasjonen.
Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter og beløp i 1000 kr.

Klimatiltak

Kostnad Totalkostnad
2021
2021-2024

Sektor

Kilde

Reduksjon Reduksjon Reduksjon Reduksjon
2021
2022
2023
2024

1.03 Bypakken

0

60 000 Veitrafikk

Personbiler

0

6700

8040

7638

1.08 Elektrifisering veitrafikk Ladestrategi

0

0 Veitrafikk

Personbiler

500

2000

2500

5000

58 900 Veitrafikk

Personbiler

68

117

138

160

0

0 Veitrafikk

Varebiler

16

29

63

96

2 000

2 000 Veitrafikk

Personbiler

0

90

100

110

0

0 Veitrafikk

Annet

60

60

60

60

Annet

300

300

300

300

1.08-1.10
Elektrifisering veitrafikk – 70% 16 900
ellbiler internt i 2025 og
tilhørende ladestasjoner
1.12 Tjenestereiser i
kommunen – Redusert kjøring
gjennom driftskontroll
1.13 Tjenestereiser i
kommunen - Retningslinjer for
tjenestereiser
1.14 Tjenestereiser i
kommunen - Digitale
møteplasser-Erstatning av
flytrafikk

1 000

4 000

Luftfart

Side 66 av 138

Handlingsprogram for 2021-2024
1.17 Elektrifisering av sjøfart Stille krav om landstrøm nye
arealer oppdrett og havner
1.21 Direkte Utslipp fra
byggeprosjekter-Fossilfri
utbygging internt
1.32 Mobilitet og parkering El-sykler til kommunetjenester
Sum

0

0

Sjøfart

500

2 000

Bygg

300

1 200 Veitrafikk

20700

Andre
aktiviteter
sjøfart
Utslipp og
opptak av
klimagasser
Personbiler

128 100

Mål årlige kutt 2021-2024
Differanse
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4000

5000

14000

15000

50

85

55

20

2,3

3,6

4,9

6,2

4 996,3

14 384,6

25 260,9

28 390,2

36 000

36 000

36 000

36 000

- 31 004

- 21 615

- 10 739

- 7 610
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Kommunens ansvarsrammer

Under hver ansvarsramme er det først en innledende del med informasjon om tjenestene som sorterer
under ansvarsrammen. Deretter vises noen utvalgte KOSTRA-tall for ansvarsrammen om prioritering,
dekningsgrader og produktivitet og kvalitet. Tallene sammenlignes med egen historikk,
landsgjennomsnittet, ASSS-gjennomsnittet (ASSS består av de 10 største kommunene i landet) samt
gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 13, som består av alle norske kommuner med mer enn tjue tusen
innbyggere (i 2013), med unntak av de fire største byene.
Dette følges av et avsnitt om status og utfordringer før hovedmål, delmål og strategier følger. Den
enkelte strategi som skal følges opp i dette handlingsprogrammet er nærmere beskrevet her.
Til slutt er det en tabell som viser driftsbudsjett med endringer, samt beskrivelse av endret aktivitet, nye
tiltak og innsparingstiltak.
Tabellen viser forslag til driftsbudsjettet for 2021-2024. Budsjettet for 2021 tar utgangspunkt
i budsjettet for 2020, inkludert de budsjettreguleringer som er gjort i løpet av året som har effekt for
påfølgende år. Rammene justeres for forventet lønns- og prisvekst fra 2020 til 2021. Når vi legger til
tiltak fra handlingsprogram 2020-2023 som har opp- eller nedtrappingseffekt fra 2021, kommer vi frem
til konsekvensjustert ramme. Alle tall er i faste 2021-priser.
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10. Barnehage
10.1.

Informasjon om ansvarsrammen

Kommunen har ansvar for drift av kommunale barnehager samt ansvar for alle barnehager gjennom
myndighetsoppgaver hjemlet i barnehageloven. Barnehagemyndigheten har blant annet oppgaven å
påse at alle barnehager drives i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Kommunen har også ansvar for
forvaltning av offentlig tilskudd til private barnehager.
Det er totalt 87 barnehager i Tromsø kommune herav 35 kommunale og 52 private. Av de 35
kommunale barnehagene er 28 lokalisert i Tromsø by og 7 i distriktet. Fire barnehager har særskilt
tilrettelagt barnehagedrift. Det er styrket barnehage for barn med nedsatt funksjonsevne, barnehage for
samiske barn, barnehage med samiske baser og mottaksbase for flyktninger.
Kommunen har ansvar for å gi barnehagetilbud til alle barn som fyller ett år innen utgangen av
november i søknadsåret. Tilbudet skal være i tråd med gjeldende lovverk, nasjonale- og lokale føringer.
Stortinget har vedtatt bemanningsnorm for barnehager samt krav til pedagogtetthet. Tromsø kommune
følger pedagognorm og minstekrav i bemanningsnorm.
Ved inngangen til 2020 var det totalt 4 213 barn med barnehageplass i kommunen.
2017

2018

2019

Totalt antall barnehageplasser

4296

4319

4213

Kommunale barnehageplasser

1842

1844

1786

Private barnehageplasser

2454

2475

2427

Totalt antall barnehager

90

90

89

Kommunale barnehager

38

38

37

Private barnehager

52

52

52
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10.2.

Kostra-analyse
Tromsø
2017

Tromsø
2018

Tromsø
2019

Landet

ASSS med Kostragruppe
Oslo
13

16,7 %

15,8 %

16,1 %

14,4 %

16,0 %

15,2 %

156 454,1

158 475,0

163 760,7

164 477,0

156 277,6

159 982,5

101 550

87 372

99 709

67 254

70 898

69 912

53,3

54,4

58,0

63,1

60,8

60,6

158 642

159 114

171 362

180 650

176 912

174 020

205 994

206 442

221 862

227 845

233 646

224 639

93,1 %

93,7 %

93,3 %

84,3 %

84,7 %

84,8 %

98,6 %

99,5 %

98,1 %

97,0 %

97,0 %

97,1 %

41,9 %

42,2 %

44,9 %

40,7 %

40,4 %

41,1 %

Prioritet
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i
prosent av kommunens totale netto
driftsutgifter (B)
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i
kroner, barnehager *) **)

Produktivitet
Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til
førskolebarn (f 211) per barn som får
ekstra ressurser, *)
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per
korrigert oppholdstime i kommunale
barnehager (kr) *)
Korrigerte brutto driftsutgifter til
barnehage (f201) per barn i kommunal
barnehage (kr) *)
Korrigerte brutto driftsutgifter til
barnehager (f201, f211, f221) per barn i
kommunal barnehage (kr *)

Dekningsgrad
1-2 år andel barn i barnehage i forhold til
innbyggere (prosent)
3-5 år andel barn i barnehage i forhold til
innbyggere (prosent)

Kvalitet
Andel barnehagelærere i prosent av
grunnbemanningen (prosent)
*) Inflasjonsjustert med deflator
**) Justert for utgiftsbehov

Ressursbruksindikatoren i ASSS på barnehage er 1,045 (denne er ikke vist i tabellen over). Dette betyr at
Tromsø kommune i 2019 brukte 4,5 % mer ressurser på barnehage enn gjennomsnittet i nettverket (10
kommuner), etter at det er korrigert for ulikt utgiftsbehov. Indikatoren har gått ned fra 1,069 i 2017 og
1,058 i 2018.
Tromsø kommune har høy dekningsgrad i barnehage, både blant de yngste barna (1-2 år) og de eldste
(3-5 år). Vi har dermed et stort omfang på tjenesten relativt sett. Høy dekningsgrad kan reflektere
samfunnsmessige forhold som ung befolkning, høy grad av yrkesdeltagelse, lav arbeidsledighet og
relativt lav andel innvandrere sammenlignet med mange andre byer/ASSS-kommuner.
Andel barnehagelærere i grunnbemanningen er relativt høy i Tromsø, og gikk opp fra 2018 til 2019.
Enhetskostnaden er lavere enn gjennomsnittet - kostnad pr. oppholdstime i kommunale barnehager er
lavere i Tromsø enn sammenligningskommunene.
Vi bruker mer penger på barnehage pr. innbygger 1-5 år enn ASSS-gjennomsnittet. En høyere
dekningsgrad for 1-2 åringer og en høyere andel barnehagelærere er faktorer som tilsier høyere utgifter.
Videre kan dette ha sammenheng med barnehagestrukturen, med en del små distriktsbarnehager som
er relativt sett dyrere å drive. Dette gjør i sin tur at tilskuddet til private barnehager blir høyere.
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10.3.

Status og utfordringer

Barnehagene i Tromsø kommune skal være bærekraftige og sikre innbyggere gode levekår og likeverdige
tjenester.
Det er i hovedsak barnetall som styrer utgiftene i barnehagesektoren, da både pedagognorm og
bemanningsnorm er lovfestet. Usikre prognoser når det gjelder barnetallet i kommunen gjør det
vanskelig å dimensjonere sektoren. Stor barnetallsnedgang de siste årene har medført at det er
overkapasitet på barnehageplasser. Dette gjør at barnehager ikke får fylt opp plasser og det skaper
usikkerhet rundt opptak og økonomi i den enkelte barnehage. Barnetallsnedgang har ført til nedstyring
av kommunale barnehager, stengte avdelinger og personalomstillingsprosesser.
Nye lovendringer som påvirker oppgavene til barnehagemyndigheten:
•

•
•

Lovendring om tilrettelegging for barn med funksjonsnedsettelser har gitt stor økning i
saksmengde knyttet til vedtak om tilrettelagt barnehagetilbud. Saksmengden og behandlingstid
gir utfordringer knyttet til fristbrudd og påvirker således mål om tidlig innsats. Det er stort
behov for å styrke fagområdet og korte ned på behandlingstid samt ivareta de vedtak som
fattes.
Barnehagemyndigheten får nye oppgaver knyttet til å påse at barnehagene sikrer et trygt og
godt barnehagemiljø jfr. nye §§ 41 – 43 i barnehageloven. Kommunen har mottatt midler i
statsbudsjettet, men det er usikkert om dette er tilstrekkelig til å ivareta den nye oppgaven.
Utvidelse av rettighet knyttet til moderasjonsordning for foreldrebetaling har medført økt
saksmengde og behandlingstid. Ordningen som gjelder barnehage utvides nå til å også gjelde 1.
og 2. klasse i SFO, og det antas at saksmengde vil dobles, noe som medfører en betydelig økning
i saksbehandling.

Barnehagesektoren har et høyt sykefravær og det er et mål å redusere sykefraværet i sektoren gjennom
systematisk arbeid med forebygging og helsefremmende arbeidsplasser samtidig med fokus på tett
oppfølging av sykemeldte.

10.4.

Delmål

Hovedmål

Delmål

Delmål

Delmål

Klima- og
miljømessig
bærekraft - redusert
klimaavtrykk

Tromsø vil ha en arealbruk
som styrker samfunnets
klima- og miljømessige
bærekraft

Tromsø vil ta vare på
naturmangfold og
kulturmiljø

Sosial bærekraft medborgerskap og
gode hverdagsliv

Tromsø vil gi barn og unge
et godt utgangspunkt for å
mestre hverdagen og
voksenlivet

Tromsø kommune en robust
organisasjon

Tromsø kommune vil
forvalte kommunens
ressurser på en
hensiktsmessig måte
Tromsø vil at
verdiskapingen skal komme
hele kommunesamfunnet
til gode

Tromsø vil ha aktive
innbyggere som har
mulighet til å ivareta
egen helse, trivsel og
livskvalitet gjennom hele
livet
Tromsø kommune vil
utvikle og gjennomføre
oppgavene sammen med
innbyggerne
Tromsø vil ha en
arealbruk som styrker
samfunnets økonomiske
bærekraft

Tromsø vil være et trygt Tromsø vil være
sted å bo og oppholde
ledende i arbeidet
seg
for et klima- og
miljøvennlig
samfunn
Tromsø vil ha en
Tromsø vil ha
arealbruk som styrker
trygge,
samfunnets sosiale
mangfoldige og
bærekraft
aktive lokalmiljø

Økonomisk
bærekraft kunnskapsbasert
verdiskaping
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Tromsø kommune vil
være en attraktiv
organisasjon og
arbeidsgiver
Tromsø vil videreutvikle
et mangfoldig og
konkurransedyktig
næringsliv

Delmål

Tromsø vil være en
drivkraft i den
regionale,
nasjonale og
arktiske regionen
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10.5.

Strategi for å nå mål

Hovedmål: Sosial bærekraft - medborgerskap og gode hverdagsliv
Arbeide for en inkluderende barnehage og skole med god opplæring, som sikrer barn og unge
kompetanse for framtiden
Tromsø kommunes barnehager skal følge kvalitetsstandarder i tråd med planen «Se meg! Lik meg! Lær
meg! - Inkluderende og helhetlig praksis i barnehage, skole og PPT" samt implementere og følge
strategier og kvalitetsstandardene i Kvalitetsutviklingsplan for barnehage og skole 2021-2025 (KUP).
Utdanningsdirektoratet arrangerer kompetanseutviklingen "Inkluderende barnehage- og skolemiljø" og
kommunen deltar med seks barnehager. Erfaringene fra denne satsningen skal deles med alle
barnehagene slik at de får styrket kompetansen knyttet til inkluderende barnehagemiljø. Det er også
fokus på å videreutvikle digital kompetanse i barnehagene, herunder kompetanse knyttet til pedagogisk
arbeid med bruk av digitale verktøy og digital dømmekraft.

Gi barn og unge trygge møteplasser, som fremmer opplevelsen av fellesskap og tilhørighet
Grunnsteinen i en god barnehage er nok ansatte med god kompetanse. Det vil derfor legges vekt på
å rekruttere og beholde kvalifisert personale til viktige fagstillinger, med særlig fokus på rekruttering til
samisk barnehage. Dette innebærer at barnehagene skal oppfylle nasjonal pedagog- og
bemanningsnorm.
Barnehagene skal gi barn og unge et godt utgangspunkt for mestre hverdagen og voksenlivet ved å
implementere og videreutvikle kvalitet i tjenesten, herunder følge opp nytt lovkrav knyttet et trygt og
godt barnehagemiljø.

Arbeide systematisk for å gi barn og unge like muligheter, med fokus på tverrfaglig hjelp og tidlig
innsats
I det systematiske arbeidet for å gi barn og unge like muligheter skal barnehagene videreføre arbeidet
med «Se meg», en tverrfaglig arbeidsmodell for tidlig innsats overfor barn i barnehage og ICDP
(International Child Development Program), som er et helsefremmende og forebyggende program som
har som mål å styrke omsorg og oppvekst for barn og unge. Det utarbeides en tiltakspakke for sosial
kompetanse hos barn og det er fokus på å styrke arbeide med ressursteam.

Tilrettelegge for at barn og unge kan påvirke egen hverdag og fremtid
Barnehagene skal videreføre arbeidet med å utvikle gode strukturer, strategier og systemer for å ivareta
medvirkning fra foreldre og barn i beslutninger og prosesser.
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10.6.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

2021
Revidert budsjett
Sum Tiltak fra forrige HØP
Demografijustering og endring i aktivitet
Endret behov pga. anslått demografiutvikling
Pensjon i private barnehager - redusert tilskudd og
skjermingsordning
Sum Demografijustering og endring i aktivitet
Tekniske justeringer
Deflator
Justering pensjonssatser
Pris
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett
Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Innsparingskrav barnehage
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2021-2024

Økonomiplan
2022
2023

2024

677 107
17 436

677 107
19 052

677 107
14 496

677 107
14 496

-13 900
-2 800

-27 800
-2 800

-35 200
-2 800

-38 500
-2 800

-16 700

-30 600

-38 000

-41 300

-1 616
988
1 013
385
1 121
678 228

-1 616
988
1 013
385
-11 163
665 944

-1 616
988
1 013
385
-23 119
653 988

-1 616
988
1 013
385
-26 419
650 688

-5 840
-5 840
-5 840
672 388

-6 740
-6 740
-6 740
659 204

-8 680
-8 680
-8 680
645 308

-9 860
-9 860
-9 860
640 828

Demografijustering og endring i aktivitet
Endret behov pga. anslått demografiutvikling
SSBs befolkningsprognoser fra august tilsier en nedgang i antall barn i barnehagealder de neste årene.
Nedgangen i 2021 forventes å være på 38 iht. SSB, men lokale prognoser tilsier en nedgang på mellom
80 og 90 barn (85 barn er anslaget i 2021). Videre utover i handlingsprogramperioden vil det også være
nedgang i barnetallet - 85 i 2022, 45 i 2023 og 20 i 2024 (dvs. totalt 170 ned i 2022 sammenlignet med
dagens barnetall/budsjett, 215 i 2023 sammenlignet med dagens barnetall/budsjett og totalt 235 ned i
2024 sammenlignet med 2020). Dette fører til lavere behov for barnehageplasser.
Kommunedirektøren foreslår å tilpasse barnehagebudsjettet til den demografiske utviklingen. Det er
benyttet sats basert på KOSTRA-tall for netto driftsutgifter pr barn 1-5 år, som er 163 761 kroner. Denne
er sammen med demografitallene benyttet til å beregne endringer i budsjettet.

Pensjon i private barnehager - redusert tilskudd og skjermingsordning
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å nedjustere pensjonstilskuddet til private barnehager fra 1. januar
2021. Nedjusteringen innebærer en reduksjon i pensjonspåslaget fra dagens 13 pst. til 11 pst. av
kommunens lønnskostnader. Årsaken er at private barnehager i gjennomsnitt har lavere
pensjonsutgifter enn de får tilskudd til. For å skjerme barnehager med svak økonomi foreslår regjeringen
å innføre en overgangsordning med gradvis reduksjon i pensjonstilskuddet for enkeltstående
barnehager.
Rammetilskuddet til kommunene er justert for dette. For Tromsø kommune utgjør trekket 2,8 millioner
kroner netto, dvs. inkludert skjermingsordningen. Kommunedirektøren foreslår å redusere
barnehagerammen med 2,8 millioner kroner fra 2021.
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Innsparingstiltak
Innsparingskrav barnehage
Barnehagerammen foreslås redusert med 5,84 millioner kroner. På grunn av lavere deflator og generell
innsparing i de kommunale barnehagene i 2019, reduseres tilskuddene til de private barnehagene fra
2021. Dette er i henhold til forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager, som sier at
gjennomsnittlig kostnad i kommunale barnehage skal danne grunnlaget for tilskuddet til de private. De
kommunale barnehagene har i 2019 hatt redusert vikarbruk, hatt effekt av innkjøpsstopp, samt fått
redusert kompetansebudsjettet.
I det forelåtte rammekuttet er det trukket fra 1,5 millioner kroner for å redusere tidligere kutt i
avdelingsdirektørens stab. Det ble i økonomirapport 1 – 2020 vedtatt en reduksjon i staben som
utgjorde rundt seks årsverk (20 % av totalbudsjettet til stab). Samtidig har man fått en økning i oppgaver
knyttet til saksbehandling av søknader om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne (§ 19g) og
søknader om inntektsgradert foreldrebetaling i barnehage. I tillegg er det fra 1. august 2020 innført
inntektsgradert foreldrebetaling for 1. og 2. klassinger i SFO, og ordningen utvides til også å gjelde 3.
og 4. klassinger fra høsten 2021. Det er derfor behov for å redusere kuttet tilsvarende to årsverk slik at
de nye/økte oppgavene kan ivaretas.

Side 74 av 138

Handlingsprogram for 2021-2024

11. Skole
11.1.

Informasjon om ansvarsrammen

Tromsø kommune har ansvar for å gi et skoletilbud til alle elever i tråd med gjeldende lovverk og
nasjonale læreplaner. Utdanningsdirektoratet har utviklet retningslinjer og veiledningsmateriell for en
rekke ulike fagområder som sektoren retter seg etter. Stortinget har vedtatt 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.
Kvalitetsutviklingsplanen.
Grunnskolen i Tromsø består av 38 skoler fordelt på 35 enheter, inkludert Voksenopplæringen og Læring
gjennom arbeid (LGA). Våren 2020 var det 6030 elever på barnetrinnet og 2817 elever på
ungdomstrinnet, til sammen 8847 elever. Voksenopplæringen hadde 323 elever vår 2020. Minste skole
er Kattfjord skole med 6 elever, og største skole er Tromsdalen skole med 515 elever.

11.2.

Kostra-analyse
Tromsø
2017

Tromsø
2018

Tromsø
2019

Landet

ASSS med Kostragruppe
Oslo
13

88 779

87 039

86 338

92 944

87 873

89 026

113 245

113 504

113 758

118 042

111 622

110 780

139,3

156,9

159,3

138,8

133,5

136,7

17,3 %

16,6 %

16,5 %

12,9 %

12,2 %

12,9 %

23,9 %

24,5 %

21,8 %

19,9 %

18,3 %

19,9 %

29,3 %

28,9 %

26,9 %

20,4 %

20,4 %

20,6 %

9,7 %

8,9 %

8,3 %

7,7 %

7,3 %

7,4 %

3,5

3,5

3,4

3,4

3,8

3,7

3,8

3,8

0,0
0,0
0,0

15,3
17,6
19,8

14,1
15,5
19,3

Prioritet
Netto driftsutgifter til grunnskole (202),
per innbygger 6-15 år (B) *) **)
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor
(202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15
år (B) *) **)

Produktivitet
Årstimer til spesialundervisning per elev
med spesialundervisning (antall)

Dekningsgrad
1.-4. trinn Andel timer
spesialundervisning av antall lærertimer
totalt (prosent)
5.-7. trinn Andel timer
spesialundervisning av antall lærertimer
totalt (prosent)
8.-10. trinn Andel timer
spesialundervisning av antall lærertimer
totalt (prosent)
Andel elever i grunnskolen som får
spesialundervisning

Kvalitet
Elevunders. 10. trinn - Elevdemokrati og
medvirkning
Elevunders. 7. trinn - Elevdemokrati og
medvirkning

Grunnlagsdata (Nivå 3)
1.-4. trinn Gruppestørrelse 2 (antall)
5.-7. trinn Gruppestørrelse 2 (antall)
8.-10. trinn Gruppestørrelse 2 (antall)
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14,0
16,6
18,0

14,6
18,0
19,2

14,7
17,6
19,1
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*) Inflasjonsjustert med deflator
**) Justert for utgiftsbehov

Ressursbruksindikatoren i ASSS på grunnskole er 1,03 (denne er ikke vist i tabellen over). Dette betyr at
Tromsø kommune i 2019 brukte 3 % mer ressurser på grunnskole enn gjennomsnittet i nettverket (10
kommuner), etter at det er korrigert for ulikt utgiftsbehov. Indikatoren har gått ned fra 1,058 i 2017 og
1,038 i 2018.
Tromsø kommune har lavere utgift pr. innbygger 6-15 år enn landsgjennomsnittet, ASSS og KOSTRAgruppe 13 når det gjelder selve grunnskoleundervisningsutgiftene (funksjon 202).
Dersom vi inkluderer skolefritidstilbud (SFO, funksjon 215), drift og vedlikehold av skolelokaler (funksjon
222) og skoleskyss (funksjon 223) har Tromsø kommune høyere utgift pr. innbygger 6-15 år en ASSSgjennomsnittet og KOSTRA-gruppe 13.
Andelen elever som får spesialundervisning har gått nedover de siste tre årene i Tromsø.
Tromsø har hatt en reduksjon over tre år på 1,4 % på spesialundervisning, samtidig gir har vi høyt antall
timer spesialundervisning til elevene som mottar et slikt tilbud.
Tromsøelevenes resultater på nasjonale prøver i lesing og regning er over gjennomsnittet.

11.3.

Status og utfordringer

Flere skoler melder at det er utfordrende å ivareta lovpålagte oppgaver i henhold til opplæringsloven og
kommunalt vedtatte målsettinger i Kvalitetsutviklingsplanen (KUP). Det uttrykkes en bekymring for en
negativ utvikling av det psykososiale miljøet (§9A), og at det kan generere økt forekomst av mobbing og
svekke utviklingen av gode læringsresultater. Når mange rektorer har valgt å redusere lederressursen
(§9.1) for selv å påta seg undervisning i klasserommet, reduseres muligheten for å ivareta lovkravet om
forsvarlig faglig og administrativ ledelse.
Et forsvarlig opplæringstilbud består av en rekke komponenter, blant annet lovpålagt lærernorm og
avtalefestede krav. Enkelte skoler har nedprioritert avtalefestede funksjoner - jfr. SFS2213 - som
elevråd, digital veiledningsressurs og bibliotekar. Mange skoler har også avviklet funksjonen
trivselsleder. GSI-rapporteringen per 1. oktober 2020 viser at seks skoler har utfordringer med
lærernormen. På grunn av kuttet i skolerammen på 40 millioner kroner fra skoleåret 2020/2021, er
budsjettene til skolene nå svært trange. En ytterligere reduksjon kan derfor medføre at enda flere skoler
får problemer med å ivareta lærernormen og andre avtalefestede funksjoner.
I løpet av de siste skoleårene er ressursbruk til spesialundervisning blitt noe redusert. Det er bekymring
for at tiltak for tidlig innsats og tilpasset opplæring nå må nedprioriteres, noe som ikke er i tråd med
statlige og lokalt fastsatte føringer. Konsekvensen er at dette kan øke behovet for spesialundervisning.
I forbindelse med at skolene har redusert antallet stillinger meldes det om stor slitasje for det
pedagogiske personalet. Det er færre å fordele arbeidsoppgavene på, noe som vil bli en utfordring
dersom sykefraværet øker.
De framtidige utfordringene fremover er knyttet til fagfornyelsen og den store nedgangen i elevtallet:
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•

•

Fagfornyelsen innebærer at alle skolefag får nye læreplaner. Dette innføres gradvis fra 1.
august 2020 og 3 år fremover, noe som medfører at elevene må ha nye læremidler i alle fag.
Innkjøp av nye læremidler vil medføre betydelige merkostnader for skolene, men kommunen
har ennå ikke endelig oversikt over den eksakte kostnaden.
Den store nedgangen i elevtallet medfører at man må vurdere skolestrukturen for å tilpasse oss
demografiske endringer i form av lavere elevtall.

11.4.

Delmål

Hovedmål

Delmål

Delmål

Delmål

Klima- og
miljømessig
bærekraft - redusert
klimaavtrykk

Tromsø vil ha en arealbruk
som styrker samfunnets
klima- og miljømessige
bærekraft

Tromsø vil ta vare på
naturmangfold og
kulturmiljø

Sosial bærekraft medborgerskap og
gode hverdagsliv

Tromsø vil gi barn og unge
et godt utgangspunkt for å
mestre hverdagen og
voksenlivet

Tromsø kommune en robust
organisasjon

Tromsø kommune vil
forvalte kommunens
ressurser på en
hensiktsmessig måte
Tromsø vil at
verdiskapingen skal komme
hele kommunesamfunnet
til gode

Tromsø vil ha aktive
innbyggere som har
mulighet til å ivareta
egen helse, trivsel og
livskvalitet gjennom hele
livet
Tromsø kommune vil
utvikle og gjennomføre
oppgavene sammen med
innbyggerne
Tromsø vil ha en
arealbruk som styrker
samfunnets økonomiske
bærekraft

Tromsø vil være et trygt Tromsø vil være
sted å bo og oppholde
ledende i arbeidet
seg
for et klima- og
miljøvennlig
samfunn
Tromsø vil ha en
Tromsø vil ha
arealbruk som styrker
trygge,
samfunnets sosiale
mangfoldige og
bærekraft
aktive lokalmiljø

Økonomisk
bærekraft kunnskapsbasert
verdiskaping

11.5.

Tromsø kommune vil
være en attraktiv
organisasjon og
arbeidsgiver
Tromsø vil videreutvikle
et mangfoldig og
konkurransedyktig
næringsliv

Delmål

Tromsø vil være en
drivkraft i den
regionale,
nasjonale og
arktiske regionen

Strategi for å nå mål

Hovedmål: Sosial bærekraft - medborgerskap og gode hverdagsliv
Arbeide for en inkluderende og barnehage og skole med god opplæring, som sikrer barn og unge
kompetanse for framtiden
I tråd med Kvalitetsutviklingsplanen for barnehage og skole 2021-2025 (KUP) skal skole arbeide for en
god tidlig innsats og tilpasset undervisning innenfor rammen av fellesskapet. Det vil være et spesielt
fokus på elever som ligger på eller under kritisk grense for kartleggingsprøver 1.-4. trinn.
Grunnsteinen i en god skole er nok ansatte med god kompetanse, og det vil derfor legges vekt på
å rekruttere og beholde kvalifisert personale til viktige fagstillinger i skolen. Dette innebærer at
tromsøskolen skal oppfylle nasjonal lærenorm med kvalifisert personell på alle skoler samt følge
forpliktelser jf. Arbeidstidsavtalen SFS 2213. Et særskilt fokus innen rekruttering vil i tråd med
sametingsavtalen være på rekruttering av lærere til samisk opplæring.
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Tilrettelegge for at barn og unge kan påvirke egen hverdag og framtid
Barn og unge som har blitt sett og hørt i oppveksten vil ha et godt utgangspunkt for å være en aktør i
eget liv som voksne. I alle saker som angår barn og unge på individ- og systemnivå skal derfor elever
involveres i tråd med Grunnlovens §104 og Barnekonvensjonens artikkel 3 og 12. På systemnivå vil det
arbeides med en videreutvikling som øker elevers medvirkning i barnas– og ungdommens
kommunestyre. Et grunnleggende fokus i all samhandling med våre elver vil være å ivareta kommunens
verdier: respekt, åpenhet, mot, anerkjennelse og tillit (RÅMAT).
Arbeide systematisk for å gi barn og unge like muligheter, med fokus på tverrfaglig hjelp og tidlig
innsats
Alle planverk som blir utarbeidet knyttet til elevers behov skal inneholde etterprøvbare indikatorer på
hva som tilkjennegjør god kvalitet, og ha en forpliktende ansvarsfordeling mellom ulike aktører. For å gi
barn et helhetlig og kvalitativt godt tilbud vil det bli tatt utgangspunkt i noen sentrale modeller og
verktøy. Arbeidet med tverrfaglig innsats skal skje i samsvar med modellen Bedre Tverrfaglig Innsats
(BTI).
Kommunikasjon rundt barn med særskilte behov skal videre skje ved hjelp av kommunikasjonsverktøyet
SAMPRO. Dette vil gi alle sentrale aktører, inklusive foresatte, full oversikt på arbeidet rundt eleven. Alle
skoler skal også følge kvalitetsstandarder for skole og PPT i tråd med planen "Se meg, lik meg, lær meg".
Det vil også bli arbeidet med å styrke arbeidet på tverrfaglig og tidlig innsats i form av en
ståstedsanalyse for den enkelte skole, og i tråd med funn fra analyseverktøyet Conexus Insight. Funn i
Conexus Insight og ståstedsanalysen vil også ligge til grunn for skoleeiers kvalitetsoppfølging i tråd med
§13-10 i opplæringsloven.

Hovedmål: Tromsø kommune - en robust organisasjon
Forvalte økonomien i tråd med vedtatte handlingsregler, for å ivareta det økonomiske
handlingsrommet over tid
I tråd med politisk bestilling fra kommunestyret i sak 9/20 vil det bli skrevet et prinsippnotat for en
effektiv skolestruktur som tar høyde for elevtallsutviklingen. Dette prinsippnotatet vil deretter være
utgangspunktet for fremtidige skolebehovsplaner.
Arbeide systematisk med medarbeidermedvirkning, helse- miljø- og sikkerhet og organisasjons- og
lederutvikling
Et overodnet fokus vil være på ansattes nærvær på arbeidsplassen. Et viktig hensyn i dette arbeidet vil
være tilpassing og oppfølging fra arbeidsgiver for å tilrettelegge for arbeid. Fra skoleeiers side vil det bli
fokusert på at vi har skoleledere med god kjennskap til regelverket for oppfølging av sykemeldte.
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11.6.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

2021
Revidert budsjett
Sum Tiltak fra forrige HØP
Demografijustering og endring i aktivitet
Endret behov pga. anslått demografiutvikling
Flytting til budsjettmidler for husleie Strandgata 41
Ny gjennomføringsløsning for prøver og eksamener
Sum Demografijustering og endring i aktivitet
Tekniske justeringer
Deflator
Justering pensjonssatser
Pris
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett
Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Elevtallsnedgang og innsparing
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Gratis SFO for elever på 5.-7. trinn med særskilte behov
Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1. og 2. trinn
Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 3. og 4. trinn
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2021-2024

Økonomiplan
2022
2023

2024

806 597
-19 555

806 597
-19 021

806 597
-19 955

806 597
-19 955

-3 900
-4 215
-100
-8 215

-6 000
-8 430
-100
-14 530

-16 500
-8 430
-100
-25 030

-26 100
-8 430
-100
-34 630

-1 345
-4 991
2 644
-3 692
-31 462
775 135

-1 345
-4 991
2 644
-3 692
-37 243
769 354

-1 345
-4 991
2 644
-3 692
-48 677
757 920

-1 345
-4 991
2 644
-3 692
-58 277
748 320

-7 000
-7 000

-8 080
-8 080

-10 410
-10 410

-11 820
-11 820

413
1 145
342
1 900
-5 100
770 035

413
1 145
821
2 379
-5 701
763 653

413
1 145
821
2 379
-8 031
749 889

413
1 145
821
2 379
-9 441
738 879

Demografijustering og endring i aktivitet
Endret behov pga. anslått demografiutvikling
SSBs befolkningsprognoser fra august tilsier en nedgang i antall barn i grunnskolealder de neste årene.
Nedgangen i 2021 forventes å være på 45 iht. SSBs befolkningsframskrivninger. Videre utover i
handlingsprogramperioden vil det også være nedgang i antall skolebarn- 24 i 2022, 122 i 2023 og 111i
2024 (dvs. totalt 69 ned i 2022 sammenlignet med dagens barnetall/budsjett, 191 i 2023 sammenlignet
med dagens barnetall/budsjett og totalt 302 ned i 2024 sammenlignet med 2020). Dette vil føre til
lavere behov for grunnskoletjenester.
Kommunedirektøren foreslår å tilpasse skolebudsjettet til den demografiske utviklingen. Det er benyttet
sats basert på KOSTRA-tall for netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år, som er 86 338 kroner. Denne
er sammen med demografitallene benyttet til å beregne endringer i budsjettet.

Flytting til budsjettmidler for husleie Strandgata 41
Voksenopplæringen er per i dag lokalisert i leide lokaler i Strandgata 41, men vil fra andre halvår 2021
være lokalisert i kommunalt eid bygg (Mellomveien 110).
Leiekontrakten i Strandgata 41 har varighet til 1.11.2027. Kommunedirektøren foreslår å flytte
budsjettmidlene for husleie i Strandgata 41 fra skolerammen til sentralt budsjettområde - 4,215
millioner kroner i 2021 (halvårseffekt), med helårseffekt på 8,43 millioner kroner fra 2022.
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Ny gjennomføringsløsning for prøver og eksamener
Iht. statsbudsjettet 2021 skal det innføres en universelt utformet gjennomføringsløsning for prøver og
eksamener. Dette skal avlaste kommunene for 7,4 millioner kroner. Rammetilskuddet er justert
tilsvarende. For Tromsø kommune utgjør dette en forventet besparelse på 0,1 millioner kroner.
Ansvarsramme 2000 Skole foreslår redusert med dette beløp.

Innsparingstiltak
Elevtallsnedgang og innsparing
Skolerammen foreslås redusert med 7 millioner kroner. Deler av kuttet kan dekkes av større
elevtallsnedgang fra høsten 2020 enn tidligere antatt. Resterende kutt vil medføre trekk i rammene til
skolene tilsvarende 5,5 årsverk. Som det fremgår under «Status og utfordringer» har enkelte
skoler utfordringer i forhold til lovpålagte oppgaver. Et ytterligere kutt i lærerårsverk vil kunne medføre
at enda flere skoler får utfordringer med å oppfylle krav til lærernorm. Det foreslås derfor at resterende
kutt tas gjennom omorganisering, effektivisering og endret oppgaveløsning med fokus på samordning av
merkantile ressurser.

Nye tiltak
Gratis SFO for elever på 5.-7. trinn med særskilte behov
I statsbudsjettet for 2020 ble det innført gratis SFO for elever på 5.–7. trinn med særskilte behov, fra
skoleåret 2020/ 2021. Skolerammen ble tilført 0,271 millioner kroner på bakgrunn av dette.
Tiltaket får helårseffekt i 2021, men dette ble ikke synliggjort i handlings- og økonomiplan 2020-2023.
Kommunedirektøren foreslår å tilføre skolerammen 0,413 millioner kroner fra 2021, utover det som ble
tilført i 2020.

Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1. og 2. trinn
Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2020 ble det besluttet å innføre en nasjonal ordning med
inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1. og 2. trinn fra skoleåret 2020/2021. Skolerammen ble tilført
0,751 millioner kroner i 2020-budsjettet.
Endringen får helårseffekt i 2021, og skolerammen foreslås derfor økt med ytterligere 1,145 millioner
kroner fra 2021.

Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 3. og 4. trinn
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 20201 å utvide ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling
i SFO til også å omfatte 3.-4. trinn fra skoleåret 2021/2022. Som kompensasjon økes rammetilskuddet i
2021 med 25 millioner kroner. Helårseffekten er på 60 millioner kroner.
Kommunedirektøren foreslår å tilføre skolerammen 0,342 millioner kroner i 2021, og 0,821 millioner
kroner fra 2022.
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12. Barn og familie
12.1.

Informasjon om ansvarsrammen

Innenfor ansvarsrammen Barn og familie ivaretas tverrfaglige tjenestetilbudet for barn og unge fra 0-23 i
kommunen. Fokuset er tidlig innsats, bedre samordning og tverrfaglig samhandling på alle nivå. Det er
et mål at barn og unge skal være i sentrum i kommunens tjenester. Tjenestene er regulert gjennom
opplæringsloven og lov om tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.
Ansvarsrammen omfatter Ressurssenteret for barn og unge, Barneverntjenesten, Forebyggende
helsetjenester, PP-tjenesten (PPT) og 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.

12.2.

Kostra-analyse
Tromsø
2017

Tromsø
2018

Tromsø
2019

Landet

ASSS med Kostragruppe
Oslo
13

54,9 %

55,8 %

52,6 %

55,7 %

56,5 %

55,8 %

5,9 %

6,8 %

7,6 %

12,1 %

10,4 %

12,5 %

39,2 %

37,4 %

39,8 %

32,1 %

33,1 %

31,7 %

2 789

2 870

3 196

2 989

3 220

2 925

137 451

146 295

141 760

135 182

148 055

130 466

89,0 %

85,0 %

74,0 %

89,0 %

88,6 %

88,0 %

1,7 %

1,8 %

1,7 %

2,6 %

2,2 %

2,5 %

31,3 %

33,8 %

40,9 %

26,6 %

27,6 %

27,0 %

4,5 %

4,7 %

5,1 %

4,8 %

4,5 %

4,8 %

70,0

71,8

74,2

84,4

76,3

83,0

31,1

31,9

34,7

44,5

36,4

40,2

5,5

6,0

5,8

5,1

5,3

4,9

Prioritet
Andel netto driftsutgifter til barn som er
plassert av barnevernet (f.252)
Andel netto driftsutgifter til barn som
ikke er plassert av barnevernet (f.251)
Andel netto driftsutgifter til
saksbehandling (funksjon 244)
Netto driftsutg til forebygging,
helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 020 år (B) *) **)
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251,
252) per barn i barnevernet *)

Produktivitet
Andel undersøkelser med behandlingstid
innen 3 måneder

Dekningsgrad
0-22 år Andel barn med barnevernstiltak
per 31.12.
Andel barn i institusjon og fosterhjem av
barn med tiltak (B)
Barn med undersøkelse ift. antall
innbyggere 0-17 år
Årsverk av helsesøstre pr. 10 000
innbyggere 0-5 år. Funksjon 232

Kvalitet
Avtalte årsverk i helsestasjons- og
skolehelsetjenesten per 10 000
innbyggere 0-20 år (årsverk)
Stillinger med fagutdanning per 1 000
barn 0-17 år
*) Inflasjonsjustert med deflator
**) Justert for utgiftsbehov

Ressursbruksindikatoren i ASSS på barnevern er 1,08 (denne er ikke vist i tabellen over). Dette betyr at
Tromsø kommune i 2019 brukte 8 % mer ressurser på barnevern enn gjennomsnittet i nettverket (10
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kommuner), etter at det er korrigert for ulikt utgiftsbehov. Indikatoren har gått opp fra 0,955 i 2017 og
1,016 i 2018.

12.3.

Status og utfordringer

Kommunestyret vedtok i sak 193/17 etablering av Seksjon for barn og familie. Etableringen ble vedtatt å
skje i to faser. Fokus har vært å bygge en god organisasjon som leverer kvalitet på tjenester.
Det er en målsetting å få en bedre samordning og samhandling på alle nivå i arbeidet med utsatte barn
og unge. I henhold til fase 1 er samlokalisering av tjenester i enheten Tverrfaglig ressurs gjennomført og
Ressurssenteret er opprettet. Ressurssenteret har siden august 2020 vært lokalisert på Rådhuset, og
består nå av 3 årsverk.
Utredning av Fase 2 igangsettes oktober 2020. Her vil det bli vurdert om øvrige hjelpetjenester for barn
og unge under 23 år skal overføres fra Avdeling helse og omsorg og Kultur til Oppvekst og utdanning.
Dette gjelder blant annet støttekontaktordning, barnebolig, institusjonsavlastning, ansvar for private
avlastere, brukerstyrt personlig assistent (BPA) og Fritid. En eventuell overføring av tjenester vil medføre
tilsvarende behov for omdisponering av ressurser og personell mellom avdelingene.
PPT har pr. i dag venteliste og fristbrudd når det gjelder individrettet sakkyndighetsarbeid. I tillegg får
tjenesten tilmeldt et økende antall systemsaker. Barnehager og skoler melder om stort behov for
veiledning og kompetanse når det gjelder mobbing, atferd og fraværsproblematikk/skolevegring.
Barneverntjenesten har utfordringer knyttet til høyt arbeidspress, vakante stillinger, høy turnover og
høyt sykefravær. Utfordringer knyttet til kapasitet fører til at barneverntjenesten ikke kan utføre
lovpålagte oppgaver innen frist. Dersom antall nye undersøkelser holder seg på dagens nivå samt at
bemanningen er stabil, kan man forvente at lovpålagte oppgaver på sikt kan utføres innen frist. Det vil si
at tjenesten holder tidsfrister for undersøkelser, systematisk oppfølging av hjelpetiltak og gjennomføring
av oppfølgings- og tilsynsbesøk i fosterhjem. Nylige dommer i den Europeiske
menneskerettighetsdomstolen (EMD) innebærer tettere oppfølging av samvær med barn og foreldre,
noe som kan medføre behov for økt bemanning.
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.) Ved vakanser og nedstyring så prioriteres de yngste barna og tilbudet i
skolehelsetjenesten reduseres. For skolehelsetjenesten mangler det to årsverk for å innfri normkrav.
For enheten Tverrfaglig ressurs har det vært en økning av søknader om helse -og omsorgstjenester til
barn og unge, spesielt når det gjelder utviklingsforstyrrelser, atferdsutfordringer, psykisk helse og hjelp i
hjemmet. Det er en utfordring å følge opp lovkrav og gi rett hjelp til rett tid. Det er en økning av unge
voksne som står uten tilbud på dagtid. Nedstyring av arbeids- og aktivitetstilbud kan også føre til økt
behov for kompenserende tjenester i hjemmet.
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12.4.

Delmål

Hovedmål

Delmål

Delmål

Delmål

Klima- og
miljømessig
bærekraft - redusert
klimaavtrykk

Tromsø vil ha en arealbruk
som styrker samfunnets
klima- og miljømessige
bærekraft

Tromsø vil ta vare på
naturmangfold og
kulturmiljø

Sosial bærekraft medborgerskap og
gode hverdagsliv

Tromsø vil gi barn og unge
et godt utgangspunkt for å
mestre hverdagen og
voksenlivet

Tromsø kommune en robust
organisasjon

Tromsø kommune vil
forvalte kommunens
ressurser på en
hensiktsmessig måte
Tromsø vil at
verdiskapingen skal komme
hele kommunesamfunnet
til gode

Tromsø vil ha aktive
innbyggere som har
mulighet til å ivareta
egen helse, trivsel og
livskvalitet gjennom hele
livet
Tromsø kommune vil
utvikle og gjennomføre
oppgavene sammen med
innbyggerne
Tromsø vil ha en
arealbruk som styrker
samfunnets økonomiske
bærekraft

Tromsø vil være et trygt Tromsø vil være
sted å bo og oppholde
ledende i arbeidet
seg
for et klima- og
miljøvennlig
samfunn
Tromsø vil ha en
Tromsø vil ha
arealbruk som styrker
trygge,
samfunnets sosiale
mangfoldige og
bærekraft
aktive lokalmiljø

Økonomisk
bærekraft kunnskapsbasert
verdiskaping

12.5.

Tromsø kommune vil
være en attraktiv
organisasjon og
arbeidsgiver
Tromsø vil videreutvikle
et mangfoldig og
konkurransedyktig
næringsliv

Delmål

Tromsø vil være en
drivkraft i den
regionale,
nasjonale og
arktiske regionen

Strategi for å nå mål

Hovedmål: Sosial bærekraft - medborgerskap og gode hverdagsliv
Arbeide systematisk for å gi barn og unge like muligheter, med fokus på tverrfaglig hjelp og tidlig
innsats
Tverrfaglig innsats gjøres gjennom å bygge laget rundt barnet. Arbeidet med tverrfaglig innsats skal skje
i samsvar med modellen Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). Kommunikasjon rundt barn med særskilte
behov skal videre skje ved hjelp av kommunikasjonsverktøyet SAMPRO. Dette vil gi alle sentrale aktører,
inklusive foresatte, full oversikt på arbeidet rundt barnet.
Planer som blir utarbeidet skal være knyttet til barns behov og ha indikatorer som er etterprøvbare på
hva som er god kvalitet. PPT skal følge kvalitetsstandarder i tråd med "Se meg! Lik meg! Lær meg!"
For å gi barn et helhetlig og kvalitativt godt tilbud vil det bli tatt utgangspunkt i noen sentrale modeller
og verktøy, blant annet "Se meg" som er en tverrfaglig arbeidsmodell for tidlig innsats overfor barn
i barnehage videreføres.
Familiens hus og Åpen barnehage merker pågang etter foreldreveiledning. Det er nødvendig å fortsette
implementering av anbefalte veiledningstilbud. Det videreføres derfor arbeid med ICDP (International
Child Development Program) - et helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke
omsorgen og oppveksten for barn og unge. Foreldrestøttende tiltak driftes og utvikles ut fra en lav
terskel.
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Gjennom kompetanseplaner og målrettet utviklingsarbeid skal vi sikre rett kompetanse ved å rekruttere
og beholde kvalifisert personale til viktige fagstillinger, særlig med fokus på å redusere turnover i
barnevernet.
Ressurssenteret er opprettet for bedre samordning og samhandling mellom tjenestene for barn og
unge. «Ei dør inn» til kommunen tjenester for barn og unge er viktig.Ressurssenteret er et sted der
innbyggere kan stille spørsmål rundt barn og unge og tjenestetilbudet i kommunen, få råd veiledning og
annen hjelp.
Gi rask, rett og lett tilgjengelig hjelp med tyngde på tidlig innsats for å styrke den enkeltes
livsmestring
Det er fokus på å holde tidsfrister og hjelpetiltak i alle deler av tjenesten. I perioden 2017–2024
gjennomføres det et kvalitets- og kompetanseløft i de kommunale barneverntjenestene. Tiltakene skal
bidra til at barn, unge og familier møter ansatte med høy faglig kompetanse og tjenester av god kvalitet.
Barneverntjenesten har utarbeidet plan for implementering. Gjennom dette arbeidet sikres det at
Barneverntjenesten holder tidsfrister for undersøkelse, har systematisk oppfølging av hjelpetiltak og et
godt ettervern og gjennomfører oppfølgings- og tilsynsbesøk i fosterhjem.
Det mangler fortsatt stillinger for å kunne innfri normkravet både for helsesykepleiere og jordmødre i
nasjonal retningslinje for helsestasjons-, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom og
barselomsorg. Forebyggende helsetjenester må prioritere sin innsats og prioriterer oppfølging av spedog småbarnsfamilier.
Det utvikles tiltak og hjelpetilbud knyttet til rus og vold hos grupper i ungdomsmiljøet. Det er satt i gang
prosjekt på utredning av Fact-team ung og U16-prosjekt.
Tilrettelegge for at barn og unge kan påvirke egen hverdag og framtid
Barn og unge som har blitt sett og hørt i oppveksten vil ha et godt utgangspunkt for å være en aktør i
eget liv som voksne. I alle saker som angår barn og unge på individ- og systemnivå skal derfor barn
involveres i tråd med Grunnlovens §104 og Barnekonvensjonens artikkel 3 og 12. Vi utvikler tiltak,
rutiner og systemer for hvordan vi ivaretar barn og foresattes medvirkning. Dette etter råd fra barn i
samarbeid med Forandringsfabrikken.

Hovedmål: Tromsø kommune - en robust organisasjon
Arbeide systematisk med medarbeidermedvirkning, helse- miljø- og sikkerhet og organisasjons- og
lederutvikling
Et overordnet fokus vil være på ansattes nærvær på arbeidsplassen. Et viktig hensyn i dette arbeidet vil
være tilpassing og oppfølging fra arbeidsgiver for å tilrettelegge for arbeid. Det å reduserer «turn over» i
tjenester vil ha et særlig fokus.
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12.6.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

2021
Revidert budsjett
Sum Tiltak fra forrige HØP
Demografijustering og endring i aktivitet
Avslutte leieforhold - flytting til Mellomveien 110
Utvidet aldersgrense for rett til ettervern i barnevernet
Sum Demografijustering og endring i aktivitet
Tekniske justeringer
Deflator
Justering pensjonssatser
Pris
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett
Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Innsparing barn og familie
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med
nedsatt funksjonsevne
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2021-2024

Økonomiplan
2022
2023

2024

281 027
-82

281 027
-82

281 027
-82

281 027
-82

-3 700
325
-3 375

-4 900
325
-4 575

-4 900
325
-4 575

-4 900
325
-4 575

39
125
1 384
1 549
-1 908
279 119

39
125
1 384
1 549
-3 108
277 919

39
125
1 384
1 549
-3 108
277 919

39
125
1 384
1 549
-3 108
277 919

-2 420
-2 420

-2 790
-2 790

-3 600
-3 600

-4 090
-4 090

650

0

0

0

650
-1 770
277 349

0
-2 790
275 129

0
-3 600
274 319

0
-4 090
273 829

Demografijustering og endring i aktivitet
Avslutte leieforhold - flytting til Mellomveien 110
Barnevernstjenesten er per i dag i leide lokaler, men skal flytte til kommunalt bygg fra mars 2021. Dette
vil gi en besparelse på ca. 3,7 millioner kroner i 2021, med en helårseffekt på 4,9 millioner kroner fra
2022.

Utvidet aldersgrense for rett til ettervern i barnevernet
Ved behandlingen av Prop. 84 L (2019–2020) sluttet Stortinget seg til å utvide aldersgrensen for rett til
ettervern i barnevernet fra 23 til 25 år. Som kompensasjon for kommunenes merutgifter
er rammetilskuddet til kommunene økt med 24 millioner kroner i 2021.
Kommunedirektøren foreslår å tilføre ansvarsramme 3000 Barn og familie 0,325 millioner kroner fra
2021 med bakgrunn i ovenstående.

Innsparingstiltak
Innsparing barn og familie
Ved å digitalisere arbeidsprosesser knyttet til dokumentbehandling, samt effektivisering og endret
oppgaveløsning i Seksjonen for barn og familie, foreslås det å ta ned en merkantil stilling i PP-tjenesten i
tillegg til ytterligere en merkantil stilling i seksjonen. Tiltakene forventes å gi en økonomisk effekt på 1,2
millioner kroner.
Videre jobber Barnevernstjenesten aktivt for at plasseringer skal unngås, ved å komme tidligere inn med
forebygging og andre tiltak. Resultater per oktober 2020 viser en svak nedgang i antall
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institusjonsplasseringer, noe som vil gi en reduksjon i kostnadene fremover. Det er noe usikkert knyttet
til dette, da man ikke vet hvilke utfordringer ungdomsmiljøet i årene fremover vil ha. Tjenesten vil
fortsatt ha et sterkt fokus på disse tiltakene, i tillegg til intern effektivisering av driften, som vil gi
besparelser på transport, innkjøp av tjenester og gjennom endret oppgaveløsning. Forventet effekt i
2021 er anslått til 1,22 millioner kroner.
Det foreslås å ta ned en merkantil stilling i PP-tjenesten (PPT) og en pedagogstilling i Familiens hus
(Forebyggende helsetjenester), noe som utgjør ca. 1,2 millioner kroner. I tillegg foreslås det å ta ned
1,22 millioner kroner i 2021 knyttet til institusjonsplasseringer i Barneverntjenesten. Beløpet reduseres
ytterligere i økonomiplanperioden, og utgjør 2,89 millioner kroner i 2024.
Det forutsettes økt digitalisering i forhold til dokumentbehandling ved PPT, noe som gir mulighet til å ta
ned en merkantil stilling.
Familiens hus er et lavterskeltilbud som er et svært viktig tiltak i det forebyggende arbeidet i
kommunen. Konsekvensen av å ta ned en pedagogstilling blir et redusert tilbud for små barn og deres
familier. Muligheten til å fange opp utsatte barn reduseres.
Barnevernet jobber for at plasseringer skal unngås ved å komme tidligere inn med forebygging og andre
tiltak. Resultat hittil i 2020 viser at det er en svak nedgang i antall institusjonsplasseringer. Dersom
denne trenden fortsetter de neste årene, vil det gi en reduksjon i kostnadene knyttet til
institusjonsplasseringer. Dette er noe usikkert, da man ikke vet hvilke utfordringer det vil være i
ungdomsmiljøet i 2021 og i årene fremover.
Det foreslås ingen kutt for enheten Tverrfaglig ressurs. Antall barn og unge med utfordringer innenfor
rus og psykiatri er økende, og behovet for lovpålagte helse- og omsorgstjenester utført av
Miljøtjenesten for barn og unge har steget jevnt de siste to årene. Enheten har utfordringer med å ta
ned årsverk for å tilpasse seg dagens ramme, samtidig som behovet for tjenester øker.

Nye tiltak
Habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne
Smitteverntiltakene i forbindelse med utbruddet av covid-19 har gitt økt belastning for pårørende av
barn og unge med nedsatt funksjonsevne. I statsbudsjettet er det foreslått å øke rammetilskuddet med
100 millioner kroner som en engangsbevilgning begrunnet med behovet for å gi et godt habiliterings-og
avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Midlene gis med en særskilt fordeling
(tabell C). For Tromsø kommune utgjør tiltaket 1,3 millioner kroner. Kommunedirektøren foreslår å
tilføre 0,65 millioner kroner av dette til barn og familie, og resten til helse og omsorg.
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13. Kultur
13.1.

Informasjon om ansvarsrammen

Kulturfeltet i Tromsø kommune består av enhetene Bibliotek og byarkiv, Kulturskolen, Kulturhuset og
Kulturenheten. Høsten 2020 ble det vedtatt å opprette en kulturseksjon som legges til Avdeling for
oppvekst, utdanning og kultur.
Kommunens kulturoppgaver og samfunnsoppdrag er nedfelt i Kulturloven, i kommuneplanens
samfunnsdel, Kommunedelplan for kultur og Strategisk oppvekstplan. Andre lover som styrer
virksomheten er Bibliotekloven, Arkivloven og Stedsnavnloven. Kulturloven slår fast at kommunene
sammen med stat og fylkeskommuner har ansvar for at kulturlivet har forutsigbare
utviklingsvilkår, fremmer profesjonalitet og kvalitet i kulturtilbudene, legger til rette for folks deltakelse,
samt bidrar med økonomisk støtte og andre tiltak.
Kommunens satsing på kultur inngår også i en økonomisk verdiskapingskjede som omfatter kunstnere,
frilansere, artister, festivaler, produsenter og kulturarrangører m.fl. Denne verdikjeden utgjør «hjertet»
og motoren i det som skapes av kultur i Tromsø, som festivalene og kulturarrangementene, det frivillige
kulturlivet og barn og unges aktiviteter. Kommunens bidrag i form av tilskudd og kulturscener og
kulturbygg utløser ressurser i form av andre økonomiske bidrag, inntekter og frivillig innsats, og legger
grunnlag for kulturnæringene. Kompetanseutvikling – fra kulturskole, kulturfag i skolen og
kunstutdanninger ved UiTø - Norges arktiske universitet inngår også i denne verdikjeden.

13.2.

Kostra-analyse
Tromsø
2017

Tromsø
2018

Tromsø
2019

Landet

ASSS med Kostragruppe
Oslo
13

21 557

19 193

22 230

20 745

23 147

21 693

5,2 %

4,4 %

3,9 %

3,1 %

3,5 %

3,2 %

14,6 %

15,0 %

14,8 %

13,3 %

11,0 %

10,9 %

7,7
2,9

7,3
2,9

7,5
2,9

4,9
2,8

5,6
2,7

4,8
2,7

3 152

3 377

3 275

3 003

3 271

3 174

22 690

21 124

21 070

22 410

24 152

22 896

160

101

109

527

359

478

Produktivitet
Korrigerte brutto driftsutgifter til
kommunale musikk- og kulturskoler, per
bruker (B) *)

Dekningsgrad
Andel barn i gr.skolealder på venteliste til
komm musikk- og kulturskole, av barn i
alderen 6-15 år
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole
(prosent)
Besøk i folkebibliotek per innbygger (B)
Utlån alle medier fra folkebibliotek per
innbygger (B)
Årsverk, antall innbyggere per årsverk i
folkebibliotek

Kvalitet
Brutto driftsutgifter til kommunale
musikk- og kulturskoler, per bruker *)
Årlig totale åpningstimer i kommunale
fritidssenter per 1000 innbyggere 6-20 år
*) Inflasjonsjustert med deflator

Side 87 av 138

Handlingsprogram for 2021-2024

13.3.

Status og utfordringer

Tromsø kommune har tre hovedutfordringer som er viktige for utforming av framtidas tjenester og tiltak
innen kulturfeltet.
Tjenester som er ment å nå alle innbyggerne, som bibliotek, kulturskole, barne- og ungdomsaktiviteter
og kulturopplevelser, er ulikt fordelt geografisk, og for noen er avstanden stor. Ungdataundersøkelsene
fra 2014 og 2018 bekrefter store forskjeller mellom bydeler når det gjelder ungdoms deltakelse, og at
dette har sammenheng med hvilke tilbud som fins i bydelene. Undersøkelsen viser at Kroken over tid
har hatt en populær ungdomsklubb som er godt brukt, mens andre bydeler mangler ungdomsklubb. 25
% av Sommerlystungdommene bruker kulturskolen, mens i de andre bydelene varierer bruken mellom 6
og 14 %. Ungdom fra Kvaløya har det dårligste tilbudet både innen idrett, fritidsklubb og øvrige
kulturtilbud. "Ungdata" fra 2014 viser at for distriktene er ungdomsdeltakelse i kultur- og idrettstilbud
mye lavere enn for resten av kommunen. Tromsø kommune vil fremover har fokus på kultur og
aktiviteter i nærmiljøene, økt tilgjengelighet og universell utforming slik at alle kan delta.
Kunst- og kulturlivet og Tromsø kommune må samarbeide om å bygge en solid grunnmur for å utvikle
det mangfoldige kulturtilbudet i Tromsø. Dette er hovedinnholdet i Kulturloven. Kommunen bidrar inn i
den kulturelle verdiskapingskjeden med kulturarenaer/kulturbygg, økonomiske tilskudd og kompetanse;
det siste bl.a. gjennom Kulturskolen, fritidsklubber og kultursentre og bibliotek. Oppbygging av den
kulturelle grunnmuren krever forutsigbarhet, profesjonalitet og kompetansedeling. Den kulturelle
verdikjeden er sårbar, og er nå særlig hardt rammet av koronapandemien.
Gode samarbeidsløsninger er nødvendige, men sårbare i økonomiske nedgangstider. Slikt samarbeid er
nedfelt som sentralt både i KPS, Kulturplanen, Strategisk oppvekstplan og den kommende
Folkehelseplanen. Etterlevelse krever en bevisst satsing for å få uttelling av samarbeid. Vi må
eksempelvis satse sammen på det gode liv i alle livsfaser og åpne sykehjem og omsorgssentre med tid og
rom for kultur, samt generell kompetansedeling og arbeidet med å gjøre Tromsø sentrum til en
møteplass og et kultursenter for befolkningen og besøkende. Satsing på slikt samarbeid er sårbart, men
spesielt viktig i økonomisk stramme tider.

13.4.

Delmål

Hovedmål

Delmål

Delmål

Delmål

Klima- og
miljømessig
bærekraft - redusert
klimaavtrykk

Tromsø vil ha en arealbruk
som styrker samfunnets
klima- og miljømessige
bærekraft

Tromsø vil ta vare på
naturmangfold og
kulturmiljø

Sosial bærekraft medborgerskap og
gode hverdagsliv

Tromsø vil gi barn og unge
et godt utgangspunkt for å
mestre hverdagen og
voksenlivet

Tromsø kommune en robust
organisasjon

Tromsø kommune vil
forvalte kommunens
ressurser på en
hensiktsmessig måte
Tromsø vil at
verdiskapingen skal komme
hele kommunesamfunnet
til gode

Tromsø vil ha aktive
innbyggere som har
mulighet til å ivareta
egen helse, trivsel og
livskvalitet gjennom hele
livet
Tromsø kommune vil
utvikle og gjennomføre
oppgavene sammen med
innbyggerne
Tromsø vil ha en
arealbruk som styrker
samfunnets økonomiske
bærekraft

Tromsø vil være et trygt Tromsø vil være
sted å bo og oppholde
ledende i arbeidet
seg
for et klima- og
miljøvennlig
samfunn
Tromsø vil ha en
Tromsø vil ha
arealbruk som styrker
trygge,
samfunnets sosiale
mangfoldige og
bærekraft
aktive lokalmiljø

Økonomisk
bærekraft kunnskapsbasert
verdiskaping
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13.5.

Strategi for å nå mål

Hovedmål: Sosial bærekraft - medborgerskap og gode hverdagsliv
Sikre at alle barn og unge kan delta i fritids-, kultur- og idrettsaktiviteter
Gode kultur- og fritidsarenaer i bydeler og distrikt der barn og unge bor er det viktigste satsingsfeltet i
programperioden. Disse må utvikles og tilrettelegges for økt deltakelse. Det er viktig å samarbeide med
frivillige, organisasjoner og kulturaktører om lavterskeltilbud, kvalitet og mangfold og god
tilgjengelighet. Det skal arbeides aktivt med inkludering av barn fra andre land og tilrettelegging for barn
og unge med funksjonsnedsettelser.
Det skal satses på varierte og desentraliserte kulturskoleplasser der barna bor og fritidssentre i
bydelene. Alle barn og unge i Tromsø skal ha tilgang på kulturskole, noe som forutsetter at flere tilbud
lokaliseres i bydeler og distrikt. I tillegg vil vi styrke kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge i distriktTromsø.
Gi barn og unge trygge møteplasser, som fremmer opplevelsen av fellesskap og tilhørighet
Kommunen trenger gode lokaler til aktiviteter i nærmiljøene. Det er derfor viktig at samarbeidet med
skolene om aktiviteter og åpne skolebygg fortsetter. Når nye skolebygg etableres vil man også vurdere
samlokalisering av kultur- og fritidsaktiviteter som del av prosjektene. Videre vil eksempelvis
fritidssenteret i Kroken, som holder til i leide lokaler, vurderes samlokalisert med ungdomsskolen da
dagens lokaler er utdatert. Det samme gjelder Kvaløysletta fritidssenter.
Samtidig finnes gode møteplasser som fremmer opplevelsen av fellskap og tilhørighet i fritidsklubber og
aktivitetssentra. Eksempler på dette er Tvibit, Stakkevollan, Kroken og Kvaløysletta aktivitets- og
fritidssentre, Alfheim aktivitetssenter, Kulta m.fl.. Disse må opprettholdes og videreutvikles, og de skal i
større grad tilrettelegges for barn og unge med funksjonsnedsettelser.
Tromsø kommunestyre fattet følgende vedtak til kulturplanen: "Skolene i Tromsø skal ha status som
åpne kultur- og aktivitetssentre i nærmiljøene. Det opprettes et arbeidsutvalg med deltakere fra
avdelingene for Kultur- og idrett, utdanning og oppvekst og Byggforvaltningen som skal utarbeide nye
retningslinjer og foreslå tiltak for å tilrettelegge for kultur- og fritidsaktiviteter utenom skoletid."
Legge til rette for frivillighet og et aktivt lokaldemokrati for framtida med høy deltakelse
Det er viktig å legge til rette for gode åpne møteplasser og lokaler for aktiviteter i hele
kommunen. Organisasjoner og frivillige må få gratis/billig tilgang på lokaler i skoler og kommunale
kulturbygg. Det må arbeides aktivt med inkludering av folk fra andre land og tilrettelegging for
mennesker med funksjonsnedsettelser.
Stimulere til økt samskaping mellom innbyggere, frivillig sektor, næringsliv og kommunen
Stimulering til samskaping skjer først og fremst gjennom aktiv bruk av tilskudd og bidrag til aktiviteter,
festivaler og arrangementer; felles samarbeidsprosjekter og god og billig/gratis tilgang til kulturscener
og kulturbygg. Videre må det legges opp til økt samarbeid mellom fritidsklubber og aktivitetssentre og
foreninger og frivillige og profesjonelle aktører om et utvidet tilbud til barn og unge i nærmiljøene.
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Legge til rette for inkludering og kulturelt mangfold på møteplasser og i samfunnsutviklingen
Bibliotekene er en åpen møteplass og det mest brukte kulturtilbudet i Tromsø. De er en møteplass for
debatt og opplysning, og en plass der byens befolkning får gratis tilgang til kunnskap og litteratur. Dette
er en av de viktigste forutsetningene for et opplyst demokrati, og er et tilbud til alle uavhengig av
økonomi. Bibliotekene bidrar til meningsfull fritid og aktive nærmiljø der de finnes. Bibliotek bygger ned
fattigdomsbarrierer og er en av få plasser i samfunnet der man møtes på tvers av alle samfunnslag: det
er et lavterskel møtested. Bibliotekene i Tromsø er svært mye brukt, med over en halv million besøk i
året. Signalbygget i sentrum er fylt med aktiviteter og arrangement i tillegg til sine gode samlinger. I
2021 har Bibliotek og byarkiv 150 årsjubileum.
Det arbeides aktivt med inkludering og kulturelt mangfold for barn og unge i fritidsklubber, Tvibit, Kulta,
Alfheim aktivitetshus og andre kommunale kultursentre. Alle festivalene og arrangementer som Tromsø
Global, Barnas dager m.fl. er viktig for inkludering og mangfold.
Styrke møteplasser som skaper en opplevelse av trygghet og tilhørighet
Dette skal vi få til ved å styrke samarbeidet mellom skolene og kultursektoren, om aktiviteter og mer
åpne skolebygg. Fritidssentrene brukes i dag for å styrke møteplassene, men et styrket samarbeid vil
skape ytterligere møtearenaer.
Forebygge og bekjempe rasisme, vold, terrorisme og kriminalitet
Dette vil vi oppnå ved å øke barn- og unges deltakelse i aktiviteter ved å tilrettelegge for gode kultur- og
fritidsarenaer i hele kommunen. Stikkord for disse arenaene må være medbestemmelse,
lavterskeltilbud, kvalitet og mangfold, og god tilgjengelighet som inkluderer alle. Det må arbeides aktivt
med bred rekruttering. I tillegg til fritidsklubber, aktivitetshus og ungdomsarenaer, er desentraliserte
kulturskoletilbud og åpne bibliotek viktig.
Legge til rette for omgivelser og aktiviteter som fremmer folkehelse, hverdagsmestring og aktiv
samfunnsdeltakelse for alle innbyggere
Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken bidrar med å formidle kunst og kultur til alle
innenfor sine målgrupper. Det er viktig å videreutvikle disse ordningene. Tromsø kommunes
kunstordning formidler kunst til hele befolkningen som dermed er med på å gi et innhold for aktiv
samfunnsdeltakelse. Kulturskolen fritidsklubbene, Alfheim aktivitetshus, Kulta, Tvibit og
tilskuddsordninger er viktige tiltak for å fremme folkehelse, mestring og aktiv samfunnsdeltakelse.
Eksperimentere med og utvikle nye måter å involvere innbyggere i prosesser og beslutninger i
kommunen
Ved bruk av kunst og kultur der kunstnere er involvert i prosesser, kan nye metoder bidra til å bringe
nye perspektiver og samarbeid og involvering.
I håndboka for kunst og byrom i Tromsø sjøfront pekes det på et bredt spekter av metoder for
involvering av innbyggere i Tromsø, som dialogbaserte metoder, ulike verksteder, performativ
utforsking og felles byggeprosjekter gjennom uttesting, og etterhvert gjennomføring av konkrete
kunstprosjekt. I prosjektet kunst og byrom langs Sjøfronten, er det blitt jobbet med å involvere
innbyggerne i utviklinga av sjøfronten, og med særlig fokus på barn og unge, og andre brukergrupper
som ikke har gode steder å møtes på i dag.
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En videreføring av disse eksperimentelle prosessene vil bidra til nye måter å involvere innbyggere både i
prosesser og beslutninger. Dette er et viktig samarbeid mellom kommunen, kunstnere, innbyggere,
næringsliv og ulike samfunnsaktører.
Legge til rette for sosial inkludering og reduksjon av ulikheter i samfunnet ved at alle innbyggere har
et arbeid å gå til
Aktiv bruk av tilskudd og bidrag til at festivaler og arrangementer, kulturscener og kulturbygg er
også virkemidler for sosial inkludering og reduksjon av ulikhet og nye arbeidsplasser. Kommunens ulike
tilskuddsordninger stimulerer ulike grupper til mangold og deltakelse. Det bidrar også til
nettverksbygging og etablering av nye kulturnæringer.
Bidra til at eldre, syke, og innbyggere med funksjonsnedsettelse mestrer egen hverdag, kan bo lengst
mulig i eget hjem, integrert i øvrig bomiljø, og delta aktivt i samfunnet
Den kulturelle spaserstokken gir over 100 tilbud til 4500 eldre på alle sykehjemmene og
omsorgssentrene. Ordningen vi fremover utvikles også til å gjelde hjemmeboende og på arenaer i
nærmiljøene.
Vi skal i større grad tilrettelegge for at mennesker med funksjonsnedsettelser kan delta i kunst- og
kulturaktiviteter, og her med et spesielt fokus på barn og unge med funksjonsnedsettelser, slik at de kan
delta i kultur- og fritidsaktiviteter sammen med andre.
Fremme et variert og profesjonelt kunst- og kulturliv som avspeiler mangfoldet i den arktiske regionen
Den kulturelle verdiskapingskjeden må styrkes gjennom aktiv bruk av tilskudd og bidrag til festivaler og
arrangementer, kulturscener og kulturbygg. Det er særlig et behov for å dreie tilskudd til profesjonell
kunst og kultur i Tromsø.
I samarbeid med Tromsø kunstforening og andre kunstnerorganisasjoner og miljøer arbeides det med
en plan for opprustning av Muségata 2 som Kunstens hus i Tromsø.

Være pådriver for å videreutvikle samisk språk, kultur og kompetanse
Tromsø kommune jobber aktivt for å videreutvikle samisk språk, kultur og kompetanse. Gjennom
samhandling med samiske foreninger, kunstnere og kulturaktører, Sametinget og Troms og Finnmark
fylkeskommune bidrar samisk språksenter m.fl. til å holde et godt fokus på videreutviklingen av det
samiske i Tromsø kommune. Sammen med eksterne og interne aktører fremmer Tromsø kommune
samiske interesser både i distriktet og i byen.
Rette tyngden av kommunale nyinvesteringer slik at de bidrar til velfungerende lokalsentre
Den viktigste satsingen framover skjer gjennom samlokalisering av kultur- og fritidsaktiviteter i nye og
gamle skolebygg. Et hvert nybygg og tilbygg til skoler vil bli vurdert som sambrukslokaler for fritidsklubb,
kulturskole, kombinert skole- og folkebibliotek, bydelsscene mm. Også eksisterende skolebygg bør
tilrettelegges bedre og åpnes opp for flere aktiviteter enn de er i dag.
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Hovedmål: Økonomisk bærekraft - kunnskapsbasert verdiskaping
Legge til rette for å øke antallet arbeidsplasser og etableringer som svarer på lokale, så vel som
globale, samfunnsutfordringer
Arbeid med kulturnæringer videreføres gjennom aktiv bruk av tilskudd og god tilgang til kulturbygg. De
to viktigste kulturbyggene for kulturnæringer som kommunen arbeider med nå, er Kunstens hus i
Muségata 2 og Rådstua teaterhus for det frie profesjonelle teatermiljøet.

Bidra til utvikling og verdiskaping gjennom prosjekter og partnerskap med næringsliv, forskning og
offentlige aktører
Tromsø kommune bidrar til den kulturelle verdiskapingskjeden gjennom aktiv bruk av tilskudd og bidrag
til festivaler og arrangementer, kulturscener og kulturbygg. Kulturlivet i Tromsø åpner seg gradvis og
skal bygge seg opp igjen etter en lang periode med koronastillstand. Kommunens satsing innebærer å
styrke det som er grunnlaget for kulturverdikjeden gjennom tilskudd og tilgang på kulturbygg, og å sørge
for at kunst- og kulturtilbud når ut til mange.
Kulturaktørene trenger scener og gode bygg. Kommunen overtok i 2019 Muségata 2 som huser Tromsø
kunstforening og det visuelle kunstmiljøet i Tromsø. Det arbeides nå med en plan for mulig opprustning
og bruk av dette verdifulle bygget. Rådstua teaterhus og Verdensteatret er to andre kommunale
kulturbygg som huser det frie teatermiljøet, samt Tromsø internasjonale filmfestival og Cinemateket.
Samarbeid og partnerskap med næringsliv og andre samfunnsaktører, finansielt og gjennom prosjekter,
er og vil bli en større del av den videre satsingen i Kultur-Tromsø.
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Synliggjøre og videreutvikle kvaliteter som gjør kommunen og næringslivet attraktive for studenter og
unge i etableringsfasen
Bibliotekene er en åpen møteplass for debatt og opplysning, og en plass der byens befolkning får gratis
tilgang til kunnskap og litteratur. Dette er en av de viktigste forutsetningene for et opplyst demokrati, og
er et tilbud til alle uavhengig av økonomi.
Først og fremst gjøres Tromsø attraktiv for studenter og for andre gjennom alle festivalene, kunst- og
kulturtilbudende og muligheter for aktiviteter for både barn, voksne og eldre. Universitetsbyen Tromsø
konkurrerer her med større universitetsbyer med mer kulturtilbud. Det må tas igjen gjennom vilje til
satsing, åpenhet, aktualitet og nyskaping.
Særlig viktig er det å merke seg betydningen av Kunstakademiet, Musikkonservatoriet, studier innen
kunst og litteratur, samt planer om høyere utdanningstilbud innen scenekunst. Disse fagene er helt
avhengig av at det fins aktive og godt skodde kunstmiljøer innenfor disse sjangrene og cross-oversjangre
i Tromsø. Rådstua teaterhus og det som skal bli Kunstens hus er hjørnesteiner for slike nettverk og
miljøer.
Posisjonere landsdelen nasjonalt og internasjonalt i samarbeid med regionens aktører
Regional, nasjonal og internasjonal posisjonering, samarbeid og nettverk skjer gjennom festivaler som
Tromsø internasjonale filmfestival, Nordlysfestivalen, Ordkalotten internasjonale litteraturfestival,
Insomnia, Vårscenefest, og videre gjennom kunst og kulturinstitusjoner som Hålogaland teater, Arktisk
symfoni, Perspektivet museum, Tromsø kunstforening, Rådstua teaterhus og de øvrige kunstmiljøer i
Tromsø. De er avgjørende for Tromsøs rolle som arktisk hovedstad og senter i nordområdene. Det
samiske kunst- og kulturmiljøet er også sentralt her.
For Tromsø kommune handler dette om å samarbeid og om å styrke den kulturelle verdikjeden gjennom
aktiv bruk av tilskudd og tilgang på kulturbygg, samt å sørge for at kunst- og kulturtilbud når ut til
mange.
Delta i internasjonalt- og storbysamarbeid for å bygge kompetanse, styrke nettverk og få tilgang til
utviklingsressurser.
Tromsø kommune deltar i storbysamarbeid om kunst og kultur, og om bibliotek, kulturskole og barne og
ungdomsarbeid. Kommunens satsing på dette feltet skjer for øvrig gjennom samarbeid og partnerskap
med kulturlivet i Tromsø. Festivalene, kulturinstitusjonene og mange av kunstnerne og artistene er store
mottakere kulturmidler fra staten, fylkeskommunen og etter hvert også noen stiftelser og
næringsaktører.
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13.6.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

2021
Revidert budsjett
Sum Tiltak fra forrige HØP
Demografijustering og endring i aktivitet
Flytting av midler - Frivillighetsmillion
Flytting av midler - utvikling av nærmiljø og frivillighet i
Tromsø
Frivilligsentral - endring til øremerket tilskudd
Sum Demografijustering og endring i aktivitet
Tekniske justeringer
Deflator
Justering pensjonssatser
Pris
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett
Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Innsparing Kultur
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2021-2024

Økonomiplan
2022
2023

2024

110 099
-328

110 099
-328

110 099
-328

110 099
-328

-515
-985

-515
-985

-515
-985

-515
-985

-854
-2 354

-854
-2 354

-854
-2 354

-854
-2 354

-261
303
839
881
-1 801
108 298

-261
303
839
881
-1 801
108 298

-261
303
839
881
-1 801
108 298

-261
303
839
881
-1 801
108 298

-3 960
-3 960
-3 960
104 338

-4 100
-4 100
-4 100
104 198

-4 420
-4 420
-4 420
103 878

-4 620
-4 620
-4 620
103 678

Demografijustering og endring i aktivitet
Flytting av midler - Frivillighetsmillion
Midler til frivillighetsmillion (0,515 millioner kroner) foreslås flyttet fra ansvarsramme 4000 Kultur til
ansvarsramme 7000 Infrastruktur, samfunnsutvikling og miljø.

Flytting av midler - utvikling av nærmiljø og frivillighet i Tromsø
Midler til utvikling av nærmijlø og frivillighet i Tromsø (0,985 millioner kroner) foreslås flyttet fra
ansvarsramme 4000 Kultur til ansvarsramme 7000 Infrastruktur, samfunnsutvikling og miljø.

Frivilligsentral - endring til øremerket tilskudd
Ved behandlingen av kommuneproposisjonen for 2021, jf. Innst. 383 S (2019–2020), ba Stortinget
regjeringen sørge for at finansieringen av frivilligsentraler overføres til et øremerket tilskudd fra
2021. Det overføres derfor 206,8 mill. kroner fra rammetilskuddet til kap. 315, post 60 på
Kulturdepartementets budsjett.
Med bakgrunn i dette foreslår kommunedirektøren å trekke inn midler fra ansvarsramme 4000 Kultur
som gjelder frivilligsentral, fra 2021. Dette utgjør 0,854 millioner kroner.

Innsparingstiltak
Innsparing Kultur
Kulturrammen foreslås redusert med 3,96 millioner kroner i 2021. Reduksjonen må sees i sammenheng
med innsparingskrav sektoren fikk i 2020.
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For å tilpass seg ny ramme må samtlige enheter redusere antall årsverk og driftsutgifter, samt at
tilskudd til kulturformål reduseres.
Bibliotek og byarkiv
Tjenesten reduseres med 3-4 årsverk. Innsparingen vil medføre reduserte åpningstider, og det vil i
planperioden vurderes å legge ned ett av to bydelsbibliotek. Innkjøpsstopp av bøker
vurderes fortløpende.
Kulturskolen
Enheten reduseres med to årsverk. Dette medfører færre elevplasser og dertil tap av inntekter. Hvor
mange elevplasser som reduseres avhenger av hvilke konkrete tilbud som skaleres ned. Eksempelvis vil
reduksjon av enkeltundervisning i musikk utgjøre om lag 156 elevplasser. For å kompenser for noe av
inntektsbortfallet foreslås elevbetaling økt med vel 12 %.
Kulturenheten
Kulturenheten reduseres med fire årsverk. I tillegg må driftsutgiftene reduseres ytterligere. Det vil skje
gjennom omorganisering av seksjonen, effektivisering og endret oppgaveløsning.
Kulturhuset
Enheten reduseres med et halvt årsverk knyttet til markedsføring av arrangementer. Dette kan medføre
økt risiko for større inntektstap.
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14. Helse- og omsorgstjenester
14.1.

Informasjon om ansvarsrammen

Tromsø kommunes helse- og omsorgstjenester skal jobbe for et bærekraftig Tromsø i tråd med
kommuneplanens samfunnsdel. Målet er et sosialt, miljømessig og økonomisk bærekraftig samfunn.
Arbeidet har tett kobling mot FN’s bærekraftsmål nr. 3 «god helse» som skal sikre god helse og fremme
livskvalitet for alle, uansett alder.
Det siste året er det tatt aktive grep for å ta ned aktiviteten i tjenesten. Fokus er på forebygging og tidlig
innsats, mestring og selvhjulpenhet og ressurseffektive tjenester. I tillegg er digitalisering, e-helse og ny
teknologi viktige innsatsområder.
Ansvarsrammen omfatter institusjonstjenester (langtidsplasser, korttidsplasser og
avlastning) og hjemmebaserte tjenester til innbyggere under 67 år og innbyggere over 67 år. I tillegg
består rammen av dagaktivitetstilbud til ulike målgrupper, habiliterings- og rehabiliteringstjenester og
allmennlegetjenester

Framtidens tjenester
Kommunens hovedgrep den neste fire årsperioden kan deles inn i tre strategiske fokusområder med
underliggende tiltak. Fokusområdene er retningsgivende for en ønsket vridning av velferdstappen. Fokus
er på forebygging og tidlig innsats, mestring og selvhjulpenhet og ressurseffektive tjenester.
Innsatsområdene kan skisseres i følgende modell.

I tillegg er digitalisering, e-helse og ny teknologi viktige innsatsområder. For å lykkes med satsningen
ligger følgende forutsetninger til grunn. Dette er områder det må jobbes videre med også utover denne
handlingsprogramperioden:
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•
•
•
•

Bygg-bolig og formålsbygg – sikre rett innretning på boligtrappen (bygg, boliger,
formålsbygg) som frigir fordyrende tjenester og underbygger ønsket
tjenesteprofil/velferdstrappen.
IT- støttesystemer, e-helse tjeneste løsninger, nye arbeidsmetoder som styrker mulighet
for tjenestetildeling/tjenesteprosesser som bidrar til selvstendiggjøring/ mestring
Rekruttering/beholde helsepersonell- nærværsarbeid og styrke lederutøvelsen.
Styringsverktøy som synliggjør produksjon og resultat og internkontroll

14.2.

Kostra-analyse
Tromsø
2017

Tromsø
2018

Tromsø
2019

Landet

ASSS med Kostragruppe
Oslo
13

8 812

9 200

9 164

7 328

7 677

7 153

11 733

12 862

12 631

10 177

10 408

10 182

56

51

38

248

301

255

170 732

180 452

174 428

127 937

144 226

125 718

649 990

693 632

665 225

458 828

482 558

440 770

68,4

65,2

59,8

66,6

61,4

65,1

15,3

17,3

18,0

16,4

17,8

17,0

41,0 %

42,3 %

43,4 %

31,9 %

36,2 %

31,4 %

10,7 %

10,4 %

11,0 %

7,4 %

7,5 %

7,7 %

29,2 %

29,1 %

30,8 %

19,4 %

21,1 %

18,9 %

16,6 %

18,3 %

19,7 %

15,9 %

15,8 %

15,4 %

16,2 %

15,4 %

16,0 %

15,1 %

13,3 %

14,8 %

0,9 %

1,0 %

1,1 %

0,7 %

0,8 %

0,6 %

5,0 %

5,0 %

4,1 %

3,6 %

2,1 %

3,2 %

33,6 %

30,0 %

28,7 %

30,0 %

27,1 %

28,1 %

14,5 %

14,7 %

13,0 %

12,1 %

13,5 %

11,1 %

15

15

15

22

19

22

68,1 %

70,9 %

71,5 %

77,5 %

77,4 %

77,3 %

Prioritet
Helse- og omsorgstjenester i institusjon
nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) *)
**)
Helse- og omsorgstjenester til
hjemmeboende nettodriftsutgifterbeløp
pr innb (kr) *) **)
Netto driftsutgifter per innbygger (233)
annet forebyggende helsearbeid (B) *)
**)
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr.
innbygger 67 år og over (B) *) **)
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr.
innbygger 80 år og over (B) *)

Dekningsgrad
67-79 år Heimeteneste Omsorgstjenester
- brukere per 1000 innbyggere (antall)
67-79 år Institusjonstenester
Omsorgstjenester - brukere per 1000
innbyggere (antall)
Andel av alle brukere som har
omfattende bistandsbehov (B)
Andel hjemmeboere med høy
timeinnsats
Andel hjemmetj.mottakere med
omfattende bistandsbehov, 0-66 år (B)
Andel hjemmetj.mottakere med
omfattende bistandsbehov, 67-79 år (B)
Andel hjemmetj.mottakere med
omfattende bistandsbehov, 80 år og over
(B)
Andel innbyggere 67-79 år med
dagaktivitetstilbud (prosent)
Andel innbyggere 80 år og over i bolig
med heldøgns bemanning
Andel innbyggere 80 år og over som
bruker hjemmetjenester (prosent)
Andel innbyggere 80 år og over som er
beboere på institusjon
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000
innbyggere 0-66 år (B)

Kvalitet
Andel brukerrettede årsverk i
omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning
(prosent)
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Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av
lege siste år

Tromsø
2017

Tromsø
2018

Tromsø
2019

Landet

ASSS med Kostragruppe
Oslo
13

46,0 %

54,2 %

64,9 %

66,0 %

70,1 %

68,0 %

368 618

399 999

372 120

285 438

283 243

289 771

1 363 301

1 377 429

1 541 395

1 264 033

1 245 414

1 296 859

Kommunekasse
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker
av hjemmetjenester (i kroner) (B)
(Kommunekasse) *)
Korrigerte brutto driftsutgifter,
institusjon, pr. kommunal plass (B)
(Kommunekasse) *)
*) Inflasjonsjustert med deflator
**) Justert for utgiftsbehov

Ressursbruksindikatoren i ASSS på helse og omsorg i 2019 er 1,236 (denne er ikke vist i tabellen over).
Dette betyr at Tromsø kommune i 2019 brukte 23,6 % mer ressurser på helse og omsorg enn
gjennomsnittet i nettverket (10 kommuner), etter at det er korrigert for ulikt utgiftsbehov. Indikatoren
har gått ned fra 1,262 i 2017 og 1,315 i 2018.
Tromsø kommune har høyere utgifter enn landsgjennomsnittet og ASSS både innen institusjon og
hjemmetjenester, målt pr innbygger og målt pr bruker/plass (enhetskostnad).
Dekningsgraden er høy innenfor innbyggere over 67 år innenfor institusjon. Den viser en fallende trend
for innbyggere over 80 år, mens trenden er økende for innbyggere 67-79 år. Innenfor hjemmetjenester
er dekningsgraden fallende både for innbyggere 67-79 år og 80 år og over.
For innbyggere under 67 år er dekningsgraden lavere.
Kommunen har en høyere andel hjemmetjenestemottakere med omfattende bistandsbehov og høy
timeinnsats, innenfor alle aldersgrupper, enn landsgjennomsnittet og ASSS-gjennomsnittet.
Tromsø kommune har lavere andel brukrettede årsverk med helsefagutdanning enn landet og ASSS.
Imidlertid har andel gått litt opp fra 2018 til 2019.

14.3.

Status og 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. Handlingsprogrammet peker på mål og satsningsområder som er
nødvendig for å videreføre snuoperasjonen.

Økonomi
Regnskapet for 2019 viste en utflating i kostnadene sammenlignet med foregående år. I 2020 har det
omfattende arbeidet med å få driften i samsvar med budsjett blitt videreført. Dette har bidratt til at det
i økonomirapport 2-2020 rapporteres at kostnadene går ned i inneværende år dersom man trekker ut
koronarelaterte merkostnader. På tross av dette rapporteres det et merforbruk i 2020 på 85,6 mill.
kroner som ikke er koronarelatert.
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For å kunne gå inn i 2021 med et driftsnivå i samsvar med budsjett er det nødvendig at
innsparingstiltakene som er iverksatt i inneværende år får den effekten som var planlagt ved inngangen
til 2020. I økonomirapport 2-2020 rapporteres det at den forventede effekten av tiltakene utover det
som er innarbeidet i prognosen er begrenset. Usikkerheten knyttet til den økonomiske effekten av
iverksatte tiltak innebærer da automatisk en usikkerhet for driften i 2021.
I tidligere handlingsprogram har det ligget inne flere innsparingstiltak på budsjettrammen til helse og
omsorg. Budsjettrammen må sees opp mot forventet driftsnivå. Sett opp mot prognosen i
økonomirapport 2-2020 mener kommunedirektøren det er hensiktsmessig å reversere disse
innsparingstiltakene.
Foreslått budsjettramme for 2021 er 76 millioner kroner lavere enn prognosen for 2020 i
Økonomirapport 2 - 2020, gitt at estimerte merkostnader knyttet til koronapandemien holdes utenfor.
Det foreslåtte budsjettet er dermed svært stramt, og fordrer at vi lykkes med alle planlagte
innsparingstiltak i sektoren.
Med utgangspunkt i budsjettrammen og forventet driftsnivå ved inngangen til 2021 kan det
ikke iverksettes tiltak i 2021 som medfører økt kapasitet/kostnader sammenlignet med 2020.
Budsjettmidler som frigjøres på grunn av for eksempel endret brukerbehov eller innsparingstiltak skal
omdisponeres med tanke på å redusere driftsnivået vi forventer å gå inn med i 2021.
Innsparingstiltakene som er iverksatt i 2020 iht.økonomirapportene videreføres i 2021 dersom det
foreligger urealisert innsparingspotensial. Tiltaket med størst økonomisk potensiale er utfasingen av
Kvaløysletta sykehjem. Øvrige tiltak innebærer i hovedsak bemanningsreduksjoner som følge av
effektivisering av driften, reduksjon av kostnadsdrivende kjøp av tjenester og økte inntekter.

Ressursbruk i ASSS-sammenheng
Ressursbruksindikatoren (ASSS) innen pleie og omsorg ble redusert fra 1,32 til 2018 til 1,24 i 2019, noe
som indikerer en positiv trend i retning av en bærekraftig økonomi i avdelingen.
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,
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.

Legetjenesten
1. mai 2020 kom ny Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024. Planen skal bidra til å styrke,
utvikle og bevare en fastlegeordning som gir pasientene allmennlegetjenester av høy kvalitet. Dette vil
også kreve ekstra ressurser. En helhetlig plan for hvordan kommunen skal løse sine plikter innen
området skal utarbeides i 2021.
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Fastlegen er en viktig samarbeidspart og premissleverandør for helsetjenester til våre innbyggere. Det er
ønskelig å dra deres fagkunnskap inn i utvikling av tjenesten som foregår i kommunen, samt i utforming
av flere samarbeidsområder. 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.

Legevakten
Legevakten har over tid vært i en krevende driftsmessig situasjon, og dette skaper utfordringer for
akuttberedskapen i helsetjenesten.
Kommunedirektøren vil fra 2021 omdisponere midler fra fastleger i legevakt til 4 faste legeårsverk ved
legevakten. En slik organisering vil utløse refusjon fra Helfo, slik at dette ikke vil påføre kommunen økte
utgifter.
Ordningen vil gi mer stabil bemanning og føre til færre utforutsette utgifter, som vikarutgifter.

Økning av hjelpebehov i befolkningen
Den demografiske utviklingen tilsier at antallet mottakere av helse- og omsorgstjenester vil øke de
kommende årene, noe som vil gi økte demografikostnader. Antall yngre eldre (67-69 år) og spesielt
antall innbyggere 80-89 år vil øke kraftig i perioden 2020 til 2024 (28 %). Utviklingen er i tråd med
tidligere prognoser.
De demografiske prognosene tilsier at behovet for tjenester endres, og dette får betydning for
budsjetteringen i 2021-2024.

Tilgang på helsepersonell
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 høy turnover og høyt sykefravær vil dette være en stor utfordring for sektoren.
Tromsø kommune befinner seg i et område med stor konkurranse på fagutdannet arbeidskraft.
Over en periode på 4 år har behovet for antall praksisplasser i avdeling for helse og omsorg økt
betydelig. 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.
Behovsplanen for bygg og bolig er førende for det videre arbeidet.
En absolutt forutsetning for å lykkes med «venstreforskyvning» av velferdstrappen er en tilsvarende
justering av boligporteføljen slik den underbygger ønsket justering i tjenesteprofilen. Det må være en
samstemming mellom boligtilbudet og tjenesten på de enkelte trinn i velferdstrappen. Det betyr at i
kommunens boligportefølje må det være tilstrekkelig tilbud av utleieboliger (velferdsboliger),
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seniorboliger, boliger nært base, boliger med baseheldøgns omsorgs i boliger, samt differensierte
plasser i institusjon.
Boligbehovet i helse og omsorg er bekymringsverdig stort. Mangel av boliger på de laveste trinnene gjør
at innbygger som kunne fått tjenester i en tilrettelagt bolig «presses» oppover i velferdstrappen med en
fordyrende tjeneste for kommunen. Bolig er en av fire grunnpilarer til den norske velferdsmodellen. For
at flere skal kunne klare seg selv, uten tjenester eller med få tjenester fra kommunen, må kommunen
sørge for etablering av flere boliger til alle målgruppene innen helse og omsorg, herunder:
•
•
•
•
•

Øke antallet plasser i omsorgsbolig og andre kommunalt disponerte boliger
Ivareta behovet for bygging, vedlikehold av omdisponering av bygg til helse og
omsorgsformål
Sikre målrettet anskaffelser av velferdsboliger basert på kommunens behov
Hindre unødvendige leiekostnader
Stimulere til offentlig/privat samarbeid i bygg- og boligformål

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.
Kommunen må dreie ressursene mot tidlig innsats, hverdagsmestring, trygghetsskapende tiltak og
rehabilitering. Det vil si tjenester som i stor grad kan gjøres hjemme hos brukerne og sørge for at
tjenestebehovet utsettes og reduseres.
Lav rehabiliteringskapasitet- og kompetanse øker behovet for kostnadskrevende behandling og pleie i
sykehus og sykehjem, og redusere innbyggernes muligheter til å fremme egen helse, forebygge
forverring av sykdom og til å klare seg selv.

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»
Beredskap
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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 når det gjelder
beredskap iht. det internasjonale helsereglementet (IHR). Kommunen mangler både IHRberedskapsplan, utstyr, personell og opplæring/trening for å ivareta IHR-forpliktelsene.
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.

14.4.

Delmål

Hovedmål

Delmål

Delmål

Delmål

Klima- og
miljømessig
bærekraft - redusert
klimaavtrykk

Tromsø vil ha en arealbruk
som styrker samfunnets
klima- og miljømessige
bærekraft

Tromsø vil ta vare på
naturmangfold og
kulturmiljø

Sosial bærekraft medborgerskap og
gode hverdagsliv

Tromsø vil gi barn og unge
et godt utgangspunkt for å
mestre hverdagen og
voksenlivet

Tromsø kommune en robust
organisasjon

Tromsø kommune vil
forvalte kommunens
ressurser på en
hensiktsmessig måte
Tromsø vil at
verdiskapingen skal komme
hele kommunesamfunnet
til gode

Tromsø vil ha aktive
innbyggere som har
mulighet til å ivareta
egen helse, trivsel og
livskvalitet gjennom hele
livet
Tromsø kommune vil
utvikle og gjennomføre
oppgavene sammen med
innbyggerne
Tromsø vil ha en
arealbruk som styrker
samfunnets økonomiske
bærekraft

Tromsø vil være et trygt Tromsø vil være
sted å bo og oppholde
ledende i arbeidet
seg
for et klima- og
miljøvennlig
samfunn
Tromsø vil ha en
Tromsø vil ha
arealbruk som styrker
trygge,
samfunnets sosiale
mangfoldige og
bærekraft
aktive lokalmiljø

Økonomisk
bærekraft kunnskapsbasert
verdiskaping

14.5.

Tromsø kommune vil
være en attraktiv
organisasjon og
arbeidsgiver
Tromsø vil videreutvikle
et mangfoldig og
konkurransedyktig
næringsliv

Delmål

Tromsø vil være en
drivkraft i den
regionale,
nasjonale og
arktiske regionen

Strategi for å nå mål

Hovedmål: Sosial bærekraft - medborgerskap og gode hverdagsliv
Bidra til at eldre, syke, og innbyggere med funksjonsnedsettelse mestrer egen hverdag, kan bo lengst
mulig i eget hjem, integrert i øvrig bomiljø, og delta aktivt i samfunnet
St.meld. Leve Hele Livet er regjeringens satsning på eldre og utvikling av aldersvennlig samfunn de neste
fem årene 2019-2023).
Tromsø kommune jobber 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,
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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.
Satsninger:
•
•
•
•
•

Robust Helse og omsorg med fokus på forbedring av tjenesteprosesser og tjenestetildeling med
utgangspunkt i innbyggerens behov
Utvikle nye tverrfalige samarbeidsmodeller i utforming av fremtidens hjemmetjeneste I
hjemmet
Videreføre satsning med klinisk farmasøyt i hjemmetjenesten i samarbeid med USHT
Styrke trygg akuttmedisin i hjemmebasert omsorg gjennom kursing av ansatte i
KlinObsKommune i samarbeid med USHT
Styrking av dagsentertilbud, også for personer med demens

Tjenesteprofil sier noe om hvordan man har satt sammen tjenestetilbudet. Dette kan illustreres ved
hjelp av en velferdstrapp. Gitt LEON- prinsippet (laveste effektive omsorgsnivå) er det ønskelig å legge til
rette for at innbyggerne kan bo hjemme lengst mulig. Et vesentlig poeng med en slik
«venstreforskyvning» av velferdstrappen er at de fleste innbyggerne vil oppleve en bedre hverdag
dersom de kan få hjelp på et lavere nivå i trappen. Tiltakene på de lavere trinnene er mindre
inngripende i den enkelte persons liv, og dermed gjør det at den enkelte beholder større kontroll over
eget liv.

For kommune vil økt tildeling av tjenester på lavere trinn være både sosialt og økonomisk bærekraftig.
På et lavere trinn vil man kunne tildele tjenester til flere innbyggere tilsvarende kostnaden pr
tjenestemottaker på høyere trinn i trappen, og man oppnår mest mulig helse pr. krone i befolkningen. I
arbeidet har kommunen fokus på spesielt fem områder som er beskrevet under.
Leve hele livet trygt hjemme
Det er et mål å legge til rette for at innbyggerne kan bo hjemme lengst mulig. Kommunen har siden
2019 jobbet med «framtidens helsetjeneste til hjemmeboende». Målet er å utvikle nye arbeidsmetoder
med fokus på mestring og større graf av tverrfaglig innsats for å forebygge behov for
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institusjonsopphold. Arbeidet følger nasjonale anbefalinger i «Leve hele livet» kvalitetsreform med
særlig fokus på ernæring, aktivitet og fellesskap for eldre. I tillegg vektlegges bruken av legemidler til
hjemmeboende i samarbeid med farmasøyt, lege og tjenesten. Kommunen ønsker å styrke dette
arbeidet de neste 4 årene. Arbeidet er en viktig forutsetning for å kunne redusere dekningsgraden på
institusjonstjenesten.
Mest mulig selvstendig liv
Arbeid og aktivitet er det beste virkemiddelet for å øke egenmestring og selvstendiggjøring i hverdagen.
I tjenesten til mennesker med nedsatt funksjonsevne jobbes det med utvikling av arbeidsmetoder med
fokus på mestring og større grad av tverrfaglig innsats. Gjennom veiledning, miljøtiltak, tilrettelagt
arbeid og aktivitet skal tjenesten bidra til å forberede flytting for denne gruppen fra foreldrehjem til
egen bolig og fremme mulighet for å leve en selvstendig tilværelse. Dagaktivitetstilbud vil i større grad
være gruppebasert.
Treffsikre plasser til heldøgns omsorg
Det er ønsket strategi å vri ressursbruken fra institusjonstjenesten til tjenester på lavere trinn i
velferdstrappen. Gjennom utfasingen av Kvaløysletta sykehjem vil dekningsgraden i institusjonstjeneste
reduseres og være mer i samsvar med andre ASSS-kommuner.
I årene fremover forventer vi at antall innbyggere med demens vil gå opp. For denne gruppen er det
vanskelig å legge til rette for å kunne leve livet ut i egen bolig. Det er derfor behov for flere
differensierte plasser til denne målgruppen i institusjon. Tradisjonelt har somatikk i hovedsak vært
tilrettelagt i institusjonstjenesten. Når denne gruppen i større grad vil få tilbud i eget hjem må
institusjonstjenesten i større grad tilrettelegge for målgrupper innen psykiske lidelser, rus,
funksjonsnedsettelser, komplekse nevrologiske lidelser og andre.
Gi rask, rett og lett tilgjengelig hjelp med tyngde på tidlig innsats for å styrke den enkeltes
livsmestring
Målet med gjennomgang av tjenestetildeling og vedtak er å sikre at kommunens innsats bidrar til økt
selvstendighet og at kommunen som en konsekvens av det faktisk reduserer tidsbruk hos innbyggeren.
Gjennom målrettet miljøarbeid skal vi sørge for at innbyggerne får den hjelpen de trenger til å kunne
mestre egen hverdag i størst mulig grad. Slik vil tjenestetilbudet evalueres og justeres til et mer
bærekraftig nivå og samtidig bidra til å gi innbyggerne gode og selvstendige liv. Dette skjer ved å
fokusere på hva som er viktig for brukeren mht. selvstendighet og mestring, samt å se om tjenesten kan
gis på en annen måte for eksempel ved hjelp av velferdsteknologi.
Arbeidet med tjenestetildeling er definert som eget prosjekt «Robust helse og omsorg», påstartet våren
2020, og er en videreføring av implementering av ny forvaltningsmodell, tillitsreformen. 1. februar 2020
ble tidligere Tildelingskontoret avviklet og erstattet med seksjonsvise forvaltningskontor med strengere
krav til sammenheng mellom vedtak og utøvende tjeneste og økonomi. Fokus er på strategisk dreining
mot tildeling av tjenester på lavest effektive omsorgsnivå, medborgerskap og økonomisk bærekraft. I
arbeidet med utmåling av vedtak legger man til grunn nasjonale premisser i tråd med NOU 2018:16
«Det viktigste først»; nyttekriteriet, ressurskriteriet, alvorlighetskriteriet.

Stimulere til økt samskaping mellom innbyggere, frivillig sektor, næringsliv og kommunen
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Det er behov for å rekruttere flere frivillige til helse- og omsorgsfeltet, både når det gjelder tilbud
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
uforløst potensial 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 skal utarbeides en plan for frivillighet i kommunen.

Hovedmål: Tromsø kommune - en robust organisasjon
Ha helhetlig styring som sikrer at drifts- og utviklingsoppgaver sees i sammenheng og at langsiktige
mål følges opp i underliggende planer
Organisatorisk styring og ledelse er på mange måter «limet» i utøvelsen av tjenesten. Den daglige
praksis former tjenesten til enhver tid som bestemmes av ansattes normer, holdninger og kultur. Med
andre ord innholdet i tjenesten som gis til våre innbyggere skapes i samhandlingen mellom ledelse,
organisatoriske rammebetingelser og ansatte selv.
For å endre praksis er det viktig at lederne viser retning og forklarer ovenfor sine ansatte hvorfor og
hvordan man må innrette arbeidet for å nå målene. Det er viktig med styringsvirkemidler som hjelper
ledere og ansatte til å måle produksjonen, se sammenheng mellom produksjon og økonomi og bidra til å
synliggjøre effekt av egen innsats. Innenfor helse og omsorg skal det utarbeides måleindikatorer for
produksjonen som grunnlag til drift- og virksomhetsanalyser.
I tillegg skal vi styrke fokuset på nærværsarbeid og kompetansehevende tiltak med utgangspunkt i
kompetanse- og rekrutteringsplan 2018- 2022.
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14.6.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

2021
Revidert budsjett
Sum Tiltak fra forrige HØP
Demografijustering og endring i aktivitet
Endret behov pga. anslått demografiutvikling
Sum Demografijustering og endring i aktivitet
Tekniske justeringer
Deflator
Justering pensjonssatser
Pris
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett
Konsekvensjustert ramme
Nye tiltak
Ansvar Visma ressursstyring
Fordeling av budsjett for støttekontakter m.m.
Habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med
nedsatt funksjonsevne
Implementering av velferdsteknologi
Omstilling personell fra Bemanningskontor
Reversering av tiltak fra HØP 2020 - 2023
Skjerming av utsatte grupper ved nytt egeandelstak
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2021-2024

Økonomiplan
2022
2023

2024

1 269 741
-17 557

1 269 741
-17 734

1 269 741
-17 914

1 269 741
-17 914

5 000
5 000

20 000
20 000

35 000
35 000

50 000
50 000

-3 312
834
9 251
6 773
-5 784
1 263 957

-3 312
834
9 251
6 773
9 039
1 278 780

-3 312
834
9 251
6 773
23 859
1 293 600

-3 312
834
9 251
6 773
38 859
1 308 600

-2 100
-930
650

-2 100
-930
0

-2 100
-930
0

-2 100
-930
0

2 350
-1 300
17 557
622
16 849
16 849
1 280 806

0
-1 300
17 734
622
14 026
14 026
1 292 806

0
-1 300
17 914
622
14 206
14 206
1 307 806

0
-1 300
17 914
622
14 206
14 206
1 322 806

Demografijustering og endring i aktivitet
Endret behov pga. anslått demografiutvikling
SSBs befolkningsprognoser fra august tilsier en økning i antall innbyggere over 67 år de neste årene.
Frem mot 2024 vil det bli 28 % flere innbyggere i aldersgruppen 80-90 år, og 14 % flere innbyggere i
aldersgruppen 67-79 år.
Selv med økt fokus på egenmestring og tidlig innsats vil de demografiske endringene føre til økt behov
for helse- og omsorgstjenester, og behov for økt budsjettramme.

Nye tiltak
Ansvar Visma ressursstyring
Ansvaret for Visma ressursstyring overføres til Seksjon for IT og arkiv.

Fordeling av budsjett for støttekontakter m.m.
Utgifter til omsorgsstønad, støttekontakt, privat avlastning og brukerstyrt personlig assistent (BPA) har
vært ført på Koordinerende forvaltningskontor. Det er ønskelig at budsjettmidlene overføres til
forvaltningskontorene på seksjonene. Dette gjør det nødvendig å flytte noen midler mellom
ansvarsrammene.
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Habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne
Smitteverntiltakene i forbindelse med utbruddet av covid-19 har gitt økt belastning for pårørende av
barn og unge med nedsatt funksjonsevne. I statsbudsjettet er det foreslått å øke rammetilskuddet med
100 millioner kroner som en engangsbevilgning begrunnet med behovet for å gi et godt habiliterings-og
avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Midlene gis med en særskilt fordeling
(tabell C). For Tromsø kommune utgjør tiltaket 1,3 millioner kroner. Kommunedirektøren foreslår å
tilføre 0,65 millioner kroner av dette til helse og omsorg, og resten til barn og familie.

Implementering av velferdsteknologi
Det ble satt i gang et digitaliseringsprosjekt i 2019 for å implementere velferdsteknologi.
Prosjektet har en kostnadsramme på 5 millioner kroner. Prosjektet ble finansiert av digitaliseringsfondet
(disposisjonsfondet) i 2019 og 2020, med til sammen 2,65 millioner kroner. Prosjektet skal avsluttes i
2021.
Kommunedirektøren foreslår å bevilge 2,35 millioner kroner i 2021, finansiert av
digitaliseringsfondet/disposisjonsfondet.

Omstilling personell fra Bemanningskontor
Bemanningskontoret er lagt ned, og personellet er blitt omstilt. Omstillingen medfører at det er
nødvendig å flytte budsjettmidler mellom ansvarsrammer.

Reversering av tiltak fra HØP 2020 - 2023
I tidligere handlingsprogram/økonomiplaner har det ligget inne innsparingstiltak i form av
budsjettreduksjoner på helse og omsorg. Sett i lys av hva dagens driftsnivå er iht. økonomirapport 22020 er det ikke hensiktsmessig å redusere rammen for 2021. Kommunedirektøren foreslår derfor å
reversere disse tiltakene for 2021-2024.

Skjerming av utsatte grupper ved nytt egeandelstak
I statsbudsjettet for 2021 fremkommer det at egenandelstak 1 og 2 for frikort for helsetjenester slås
sammen til ett nytt egenandelstak fra 1. januar 2021. For å sette kommunene i stand til å skjerme
utsatte grupper som vil kunne få utfordringer med høyere egenbetaling, er rammetilskuddet økt med 50
millioner kroner i 2021.
Kommunedirektøren foreslår å tilføre helse- og omsorgsrammen 0,622 millioner kroner med bakgrunn i
dette.
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15. Velferd, arbeid og inkludering
15.1.

Informasjon om ansvarsrammen

Innenfor ansvarsramme Velferd, arbeid og inkludering leveres tjenester til et bredt spekter av
innbyggere i kommunen. Tjenestene omfatter forvaltning av boligutleie, tildeling av startlån, oppfølging
i boliger, oppfølging av arbeid og aktivitet rettet mot nybosatte flyktninger og arbeidsledige for øvrig,
oppfølging av innbyggere med psykiske lidelser og avhengighet, i tillegg til bosetting og oppfølging av
voldsutsatte kvinner.
Alle tjenestene innen velferd, arbeid og inkludering skal jobbe for et bærekraftig Tromsø i tråd med
kommuneplanens samfunnsdel. Målet er et sosialt, miljømessig og økonomisk bærekraftig samfunn.
Tjenestene skal bidra til at vanskeligstilte får økt sin konkurransekraft i Tromsø-samfunnet, og til at den
enkelte kan komme inn i arbeidslivet, på boligmarkedet, i utdanningsinstitusjonene og kunne oppsøke
helsevesenet ved behov.

15.2.

Kostra-analyse
Tromsø
2017

Tromsø
2018

Tromsø
2019

Landet

ASSS med Kostragruppe
Oslo
13

6 894

7 137

6 779

6 165

5 582

5 918

409,9

661,1

693,2

718,4

864,8

542,6

2 319

2 390

2 192

2 030

1 788

2 151

36,0 %

34,0 %

39,0 %

19,0 %

20,5 %

21,0 %

37,0 %

20,0 %

35,0 %

19,0 %

23,1 %

29,0 %

12,0 %

10,0 %

13,0 %

5,0 %

6,7 %

5,0 %

27,0 %

27,0 %

25,0 %

49,0 %

39,6 %

53,0 %

32,0 %

33,5 %

34,3 %

41,8 %

43,6 %

44,6 %

4,4 %

0,0 %

4,3 %

4,1 %

3,3 %

4,0 %

4,5

4,5

4,5

2 260,4

6,7

349,2

17

18

18

20

19

18

0,7

0,0

2,4

3,2

3,3

3,0

2 074

2 110

2 237

1 564

1 809

1 418

Prioritet
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr.
innbygger 20-66 år (B) *) **)
Netto driftsutgifter til tilbud til personer
med rusproblemer pr. innbyggere 18-66
år (kr) *) **)
Netto driftsutgifter til økonomisk
sosialhjelp pr innbygger 20-66 år (B) *)
**)

Dekningsgrad
Andel husstander i midlertidige botilbud i
mer enn 3 måneder (prosent)
Andel husstander med barn i midlertidige
botilbud i mer enn 3 mnd (prosent)
Andel husstander med barn midlertidige
botilbud
Andel kommunale boliger som er
tilgjengelige for rullestolbrukere
Andel mottakere med sosialhjelp som
hovedinntektskilde (B)
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold
til innbyggere i alderen 20-66 år (B) **)
Gjennomsnittlig stønadslengde for
mottakere med sosialhjelp som
hovedinntekt (måneder)
Kommunalt disponerte boliger per 1000
innbyggere *)
Mottakere av kvalifiseringsstønad per
1000 innbyggere 20-66 år (B) **)

Økonomi
Korrigerte brutto driftsutgifter per
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Tromsø
2017

Tromsø
2018

Tromsø
2019

Landet

ASSS med Kostragruppe
Oslo
13

2,1

1,1

1,0

1,0

92,0 %

87,8 %

88,9 %

92,8 %

12,1 %

12,7 %

13,1 %

17,6 %

567

518

627

innbygger, Kommunale boliger *)

Andre nøkkeltall
Bosatte flyktninger per 1000 innbyggere
(B)
Flyktninger - Faktisk bosetting - Prosent
av anmodning
Innvandrere i prosent av befolkningen

0,7

0,8

Kommunekasse
Netto driftsutgifter pr. innbygger til
Kommunale boliger (B) (Kommunekasse)
*) **)

211

321

184

*) Inflasjonsjustert med deflator
**) Justert for utgiftsbehov

15.3.

Status og utfordringer

Tromsø kommune leverer samlet sett gode tjenester innenfor velferd, arbeid og inkludering.
Sammenlignet med andre kommuner scorer de sosiale tjenestene gjennomgående godt på de fleste
indikatorene. Over år har overgangen til arbeid og utdanning for flyktninger ligget høyt og innenfor
psykisk helse og rus har tjenestene utviklet seg i tråd med signalene fra sentrale myndigheter. Det
jobbes godt på Boligkontoret med overgang til eiet bolig ved hjelp av startlån fra husbanken og det
inngås tilvisningsavtaler med utbyggerne.
Arbeid, bolig, utdanning og helse er fire viktige velferdspilarer i det norske samfunn. Disse pilarene har
gjensidig påvirkning på hverandre. Den største utfordringen i Tromsø kommune er den store
boligmangelen.

Økonomi
I Økonomirapport 2 - 2020 rapporteres det at driften samlet sett går i balanse når det korrigeres
for koronarelaterte merkostnader.
I tidligere handlingsprogram har det ligget inne flere innsparingstiltak på budsjettrammen til velferd,
arbeid og inkludering.
Deler av budsjettkuttet er knyttet til redusert utbetaling introduksjonsstønad, og reflekterer en
forventet nedgang i kostnadene i tråd med at det bosettes færre flyktninger enn tidligere. Resten er et
generelt innsparingstiltak som har vist seg vanskelig å realisere.
Budsjettrammen må alltid sees opp mot forventet driftsnivå. Sett opp mot prognosen i økonomirapport
2-2020 mener kommunedirektøren det er hensiktsmessig å reversere de genererelle
innsparingstiltakene.
Foreslått budsjettramme for 2021 er 12 millioner kroner lavere enn prognosen for 2020 i
økonomirapport 2-2020, gitt at estimerte merkostnader knyttet til koronapandemien holdes utenfor.
Det foreslåtte budsjettet er dermed svært stramt, og fordrer at vi lykkes med alle planlagte
innsparingstiltak i sektoren.
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Med utgangspunkt i budsjettrammen og forventet driftsnivå ved inngangen til 2021 kan det
ikke iverksettes tiltak i 2021 som medfører økt kapasitet/kostnader sammenlignet med 2020.
Budsjettmidler som frigjøres på grunn av for eksempel endret brukerbehov eller innsparingstiltak skal
omdisponeres med tanke på å redusere driftsnivået vi forventer å gå inn med i 2021.

Særlig om boligbehovet
Behovsplan for bygg og bolig for helse og velferd er vedtatt i Helse og velferdsutvalget 13. oktober
2020. Planen viser behovet for boliger til alle målgrupper.
Det er ikke etablert boliger siden 2009 til mennesker med utfordinger innenfor psykisk helse og
rusavhengighet. Øremerkede boliger til rusavhengige er redusert 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 og psykiske lidelser er bostedsløse får, som eneste
mulighet, tilbud om midlertidig botilbud fra NAV. 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.
Det er også stort behov for kommunale utleieboliger til sosialt og økonomisk vanskeligstilte. De senere
årene er det kjøpt flere kommunale boliger i utbyggingsprosjekt, som har gitt flere gode boliger. Det er
likevel store behov, særlig for boliger utenfor utbyggingsprosjektene, som kan gi boliger til de som har
større utfordringer med å bo tett på andre. Det er særlig til disse personene behov for å sikre godt
vedlikehold og renovering av eksisterende boliger, slik at alle de kommunale boligene er tilgjengelig for
utleie.
Fra 2019 omfattet 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 denne pasientgruppen. 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.

Arbeid
Arbeidsledigheten i Tromsø har de seneste år vært blant landets laveste. Dette har gitt utslag i lave
utbetalinger på sosialhjelp, høy overgang til arbeid for alle grupper og et inkluderende arbeidsliv.
Tromsø har et næringsliv som har tatt imot kandidater for arbeidstrening og inkludert mennesker med
funksjonsevner inn i arbeidsplassene.
Koronasituasjonen har gitt Tromsø en utfordring. Da landet stengte ned i mars 2020, økte NAV Tromsø
sin brukerportefølje fra 4 000 til 10 000 arbeidsledige. Svært mange ble permittert eller mistet sitt
ståsted i arbeidslivet. På høsten 2020 er mange tilbake i arbeid, men det er fortsatt mange permitterte,
særlig innenfor reiselivsnæringen. Det er særlig personer med lav formell kompetanse som blir stående
utenfor arbeidslivet. Hvordan denne utviklingen vil bli fremover og hvordan det vil påvirke utbetaling av
sosialhjelp, behov for oppfølging, muligheten for å skaffe seg bolig og helsesituasjonen til de som
rammes er usikker. Dersom ledigheten vedvarer, vil konsekvensene vises om et år eller to.

Psykisk helse og rus
Opptrappingsplanen for psykisk helse og rus har de senere årene vært regjeringens satsing på tidlig
innsats på området. Satsingsfeltene har gitt kommunene opptrappingsmidler, hvor det forventes at
kommunene skulle overta finansieringen etter en periode. Satsing på tidlig innsats på dette feltet er
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en viktig del av venstreforskyvingen i helse og omsorg. Å utvikle arbeids- og aktivitetstilbud til denne
gruppen vil være et viktig arbeid i handlingsprogramperioden.

15.4.

Delmål

Hovedmål

Delmål

Delmål

Delmål

Klima- og
miljømessig
bærekraft - redusert
klimaavtrykk

Tromsø vil ha en arealbruk
som styrker samfunnets
klima- og miljømessige
bærekraft

Tromsø vil ta vare på
naturmangfold og
kulturmiljø

Sosial bærekraft medborgerskap og
gode hverdagsliv

Tromsø vil gi barn og unge
et godt utgangspunkt for å
mestre hverdagen og
voksenlivet

Tromsø kommune en robust
organisasjon

Tromsø kommune vil
forvalte kommunens
ressurser på en
hensiktsmessig måte
Tromsø vil at
verdiskapingen skal komme
hele kommunesamfunnet
til gode

Tromsø vil ha aktive
innbyggere som har
mulighet til å ivareta
egen helse, trivsel og
livskvalitet gjennom hele
livet
Tromsø kommune vil
utvikle og gjennomføre
oppgavene sammen med
innbyggerne
Tromsø vil ha en
arealbruk som styrker
samfunnets økonomiske
bærekraft

Tromsø vil være et trygt Tromsø vil være
sted å bo og oppholde
ledende i arbeidet
seg
for et klima- og
miljøvennlig
samfunn
Tromsø vil ha en
Tromsø vil ha
arealbruk som styrker
trygge,
samfunnets sosiale
mangfoldige og
bærekraft
aktive lokalmiljø

Økonomisk
bærekraft kunnskapsbasert
verdiskaping

15.5.

Tromsø kommune vil
være en attraktiv
organisasjon og
arbeidsgiver
Tromsø vil videreutvikle
et mangfoldig og
konkurransedyktig
næringsliv

Delmål

Tromsø vil være en
drivkraft i den
regionale,
nasjonale og
arktiske regionen

Strategi for å nå mål

Hovedmål: Sosial bærekraft - medborgerskap og gode hverdagsliv
Legge til rette for sosial inkludering og reduksjon av ulikheter i samfunnet ved at alle innbyggere har
et arbeid å gå til
Arbeid (inntektssikring) og utdanning er viktig for at innbyggerne skal mestre sin hverdag. Begge gir
opplevelsen av mestring og mening i livet, som fører til økt livskvalitet og god helse.
Det er behov for å forsterke innsatsen med å få ungdom, unge voksne og flyktninger ut i arbeid og
utdannelse. Kommunen har behov for arbeidskraften disse kan tilby. Tidlig innsats for å forebygge lang
ledighet er viktig.
Tilrettelegge for trygge og stabile bomiljø med variert boligsammensetting, for eie og leie i alle
livsfaser
Bolig, inntekt, helse og utdanning nevnes ofte som de fire velferdspilarer. En trygg og god bolig er
kanskje den viktigste trygghetsskapende pilaren i folks liv, både for barns trygge oppvekst og de voksnes
mulighet for å utvikle seg og ha god helse. Ofte kan boligen være nøkkelen til at helsesituasjonen
opprettholdes og bedres.
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Det må være sammenheng mellom boligtilbudet og tjenesten på de enkelte trinn i velferdstrappen.
I kommunens boligportefølje må det være tilstrekkelig tilbud av utleieboliger (velferdsboliger),
seniorboliger, boliger nært base, boliger med baseheldøgns omsorg, samt differensierte plasser i
institusjon. Videre må det være tilstrekkelig tilgang på startlån og tilskudd for den gruppen som kan eie
selv, med bistand fra kommunen.
Boligbehovet i helse og omsorg er bekymringsverdig stort. Mangel på hensiktsmessige boliger på de
laveste trinnene gjør at innbyggere som kunne fått tjenester i en tilrettelagt bolig «presses» oppover i
velferdstrappen med en fordyrende tjeneste for kommunen. For at flere skal kunne klare seg selv uten
tjenester, eller med få tjenester fra kommunen, må vi sørge for å etablere flere boliger til alle
målgruppene i befolkningen, herunder:
•
•
•
•
•

Øke antallet plasser i omsorgsbolig og andre kommunalt disponerte boliger
Ivareta behovet for bygging, vedlikehold og omdisponering av bygg til helse- og omsorgsformål
Sikre målrettet anskaffelser av velferdsboliger basert på kommunens behov
Stimulere og legge til rette for offentlig/privat samarbeid i bygg- og boligformål
Øke antall husstander som får hjelp til å eie sin egen bolig gjennom startlånsordningen

Gi rask, rett og lett tilgjengelig hjelp med tyngde på tidlig innsats for å styrke den enkeltes
livsmestring
Gode tjenester som gis på lave trinn i omsorgstrappen kan føre til at færre får behov for mer
omfattende tjenester lengre opp i trappen. Et vesentlig poeng med en slik «venstreforskyvning» av
velferdstrappen er at de fleste innbyggerne vil oppleve en bedre hverdag dersom de kan få hjelp på et
lavere omsorgsnivå. Tiltak på de lavere trinnene er mindre inngripende i den enkelte persons liv, og gjør
dermed at den enkelte beholder større kontroll over eget liv.
Bolig, inntekt, helse og utdanning nevnes ofte som de fire velferdspilarer. En trygg og god bolig er
kanskje den viktigste trygghetsskapende pilaren i folks liv, både for barns trygge oppvekst og de voksnes
mulighet for å utvikle seg og ha god helse. Ofte kan boligen være nøkkelen til at helsesituasjonen
opprettholdes og bedres.
For å yte gode samlete tjenester er det behov for godt samarbeid og samordning i samtid mellom
kommunens ulike aktører.
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15.6.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

2021
Revidert budsjett
Sum Tiltak fra forrige HØP
Tekniske justeringer
Deflator
Justering pensjonssatser
Pris
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett
Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Etablering og tilpasning av bolig
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Fordeling av budsjett for støttekontakter m.m.
Omstilling personell fra Bemanningskontor
Reversering av tiltak fra HØP 2020 - 2023
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2021-2024

Økonomiplan
2022
2023

2024

313 752
-13 717

313 752
-25 217

313 752
-25 217

313 752
-25 217

-2 991
399
3 877
1 286
-12 431
301 321

-2 991
399
3 877
1 286
-23 931
289 821

-2 991
399
3 877
1 286
-23 931
289 821

-2 991
399
3 877
1 286
-23 931
289 821

-5 155
-5 155

-5 155
-5 155

-5 155
-5 155

-1 155
-1 155

930
1 300
1 843
4 073
-1 082
300 239

930
1 300
2 466
4 696
-459
289 362

930
1 300
2 286
4 516
-639
289 182

930
1 300
2 286
4 516
3 361
293 182

Innsparingstiltak
Etablering og tilpasning av bolig
Fra 2020 ble det øremerkete tilskuddet til etablering i egen bolig og tilskudd til tilpasning av bolig fra
Husbanken innlemmet i rammetilskuddet. Dette utgjorde 5,155 millioner i kommunens budsjett for
2020.
Pr. inngangen til 2020 var det 11,697 millioner på bundet fond som følge av ubrukte øremerkete
tilskudd fra årene før 2020.
Kommunedirektøren foreslår at tilskudd til etablering i egen bolig og tilpasning av bolig i 2021 og 2022
og 2023 finansieres av resterende fondsmidler, hvilket utgjør 3,9 millioner kroner årlig. Dette tilsvarer
nivået på tilskuddsutbetalingene i 2018 og 2019. Fra 2024 tilbakeføres 4 millioner kroner til rammen,
dvs. 1,155 millioner kroner lavere enn 2020-nivået.

Nye tiltak
Fordeling av budsjett for støttekontakter m.m.
Utgifter til omsorgsstønad, støttekontakt, privat avlastning og brukerstyrt personlig assistent (BPA) har
vært ført på Koordinerende forvaltningskontor. Det er ønskelig at budsjettmidlene overføres til
forvaltningskontorene på seksjonene. Dette gjør det nødvendig å flytte noen midler mellom
ansvarsrammene.

Side 113 av 138

Handlingsprogram for 2021-2024

Omstilling personell fra Bemanningskontor
Bemanningskontoret er lagt ned, og personellet er blitt omstilt. Omstillingen medfører at det er
nødvendig å flytte budsjettmidler mellom ansvarsrammer.

Reversering av tiltak fra HØP 2020 - 2023
I tidligere handlingsprogram/økonomiplaner har det ligget inne innsparingstiltak i form av
budsjettreduksjoner på helse og omsorg. Sett i lys av hva dagens driftsnivå er iht. økonomirapport 22020 er det ikke hensiktsmessig å redusere rammen for 2021. Kommunedirektøren foreslår derfor å
reversere disse tiltakene for 2021-2024.

Side 114 av 138

Handlingsprogram for 2021-2024

16. Infrastruktur, samfunnsutvikling og miljø
16.1.

Informasjon om ansvarsrammen

Innenfor ansvarsammen Infrastruktur, samfunnsutvikling og miljø er det et bredt 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.
Ansvaret for drift av all kommunal infrastruktur ligger på denne ansvarsrammen.
Ansvarsrammen dekker alle oppgaver og tjenester som sorterer under avdeling for Bymiljø, som består
av følgende seksjoner; vann og avløp, byutvikling, drift og forvaltning, utbygging og eiendom.
Seksjon for vann og avløp skal sikre at innbyggerne får trygt og godt drikkevann, og at avløpsvannet
håndteres forskriftsmessig og til det beste for miljøet.
Seksjon for byutvikling innehar seks fagenheter som jobber med utgangspunkt i kommuneplanens
samfunnsdel med tilhørende arealstrategi.
Seksjon for drift og forvaltning har ansvar kommunens bygningsmasse, med mål om å sikre at
byggene er tilpasset brukerbehovet, gjennom hele byggets levetid. Seksjonen drifter også kommunens
vegnett, parker, friluftsområder og uteareal.
Seksjon for utbygging skal gjennom kontinuerlig forbedring av kvalitet, effektivitet i
tjenesteproduksjonen og gjennomføringsevne i sitt arbeid levere nye eller oppgraderte bygg og anlegg,
som innfrir kommunens bærekraftmål.
Seksjon for eiendoms hovedfokus er å sikre kommunens juridiske- og økonomiske interesser innenfor
eiendomsfeltet.

16.2.

Kostra-analyse
Tromsø
2017

Tromsø
2018

Tromsø
2019

Landet

ASSS med Kostragruppe
Oslo
13

2

2

3

11

8

11

925

873

876

785

629

688

1 474

3 016

2 367

1 505

1 381

1 138

286 119

302 103

323 540

150 816

269 985

192 743

4,5

4,4

4,6

4,8

4,1

4,4

Prioritet
Antall km tilrettelagt for syklende som
kommunen har ansvaret for pr. 10 000
innb
Brutto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i
kr pr. innbyggere for komm. vei er og
gater (B) *)
Brutto investeringsutgifter i kr pr.
innbyggere, komm. veier og gater *)
Netto driftsutgifter til kommunale veier
og gater per km (kr) *)
Samlet areal på formålsbyggene i
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Tromsø
2017

Tromsø
2018

Tromsø
2019

Landet

4,2

4,1

4,1

4,5

3,7

4,1

4,0 %

4,3 %

5,1 %

14,6 %

22,6 %

20,4 %

89,6 %

91,8 %

94,6 %

61,5 %

96,7 %

81,1 %

5,32

5,11

5,08

7,40

3,71

5,38

7,9 %

7,9 %

3,5 %

28,5 %

14,9 %

24,7 %

590

647

714

613

688

599

173

178

175

170

176

174

73

101

64

112

143

108

kvadratmeter per innbygger (B)
Samlet areal på formålsbyggene
kommunen eier i kvadratmeter per
innbygger (B)

ASSS med Kostragruppe
Oslo
13

Dekningsgrad
Andel km tilrettelagt for syklende som
kommunen har ansvaret for i prosent av
alle kommunale veier og gater
Andel kommunale veier og gater med
belysning i prosent av alle kommunale
veier og gater
Antall kilometer kommunal vei og gate
per 1000 innbygger
Utgifter til vedlikehold av kommunale
veier og gater av totale nto. dr.utg. til
kommunale veier og gater (prosent)

Økonomi
Utgifter til driftsaktiviteter Formålsbygg,
kommune Utgifter per kvadratmeter
bygg (kr) *)
Utgifter til renholdsaktiviteter
Formålsbygg, kommune Utgifter per
kvadratmeter bygg (kr) *)
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter
(kr) *)
*) Inflasjonsjustert med deflator

ASSS-tallene viser at Tromsø har høyt veivolum pr innbygger sammenliknet med de andre kommunene.
Samlet sett ligger ressursbruken pr lengdeenhet 21 % lavere enn nettverkssnitt. Relativt sett er særlig
vinterdrift prioritert høyt, mens veidekke og trafikksikkerhet ligger lavest. Investeringsnivået ligger 19 %
under nettverkssnitt.
Tromsø har 5,08 km vei pr 1000 innbyggere, som er langt over de andre ASSS-kommunene. Kommunen
ligger lavere enn nettverkssnittet mtp andel vei tilrettelagt for syklende.
Tromsø kommune har lavere prioritering av eiendomsdrift enn både ASSS og landet. Samtidig er
arealnivået høyere enn gjennomsnittet i ASSS og KOSTRA-gruppe 13. Dermed settes driftsressursene
under press.

16.3.

Status og utfordringer

Tromsø kommune må gjennom sitt samfunnsoppdrag forholde seg til mange lovpålagte oppgaver,
politiske føringer og store forventninger fra Tromsøsamfunnet. For å opprettholde og videreutvikle
samfunnsoppdraget kreves det stabile rammevilkår over tid, noe som har vist seg krevende grunnet
kommunens økonomiske situasjon.
Tromsø kommune har i dag et betydelig vedlikeholdsetterslep på flere formålsbygg og kommunale
boliger. Bygningsdriften gå hovedsakelig til å lukke avvik og tilfredsstille krav til innemiljø og sikkerhet i
våre bygg, og planlagt vedlikehold må derfor nedprioriteres. Utsatte vedlikeholdstiltak bidrar til å øke
etterslepet ytterligere. Det anslås i dag at vedlikeholdsetterslepet på formålsbygg og kommunale boliger
ligger på vel 2500 millioner kroner.
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Som kommune i Arktis har Tromsø utfordringer knyttet til klimatiske forhold, i tillegg til
tjenesteutførelse over et stort geografisk område i by og distrikt. Uforutsigbare vintre gir økte kostnader
med rydding, bortkjøring og deponering av snø. I tillegg er ofte sidearealet ikke tilstrekkelig langs våre
veier og gater, noe som vanskeliggjør kostnadseffektiv vinterdrift.
I likhet med andre profesjoner er det også i kommunens tekniske driftstjenester tidvis vanskelig å
rekruttere tilstrekkelig med fagpersonell. Dette skyldes blant annet begrensede lønnsmidler, men også
utfordringer knyttet til å besette sesongbaserte stillinger. I tilknytning til dette ser vi eksempelvis at
markedsbaserte brøytekontrakter de siste fem årene har økt med vel 50 %, mens sektorindeksen har økt
med 15 %.
Tromsø kommune tar aktiv del i det grønne skiftet. Nye klimatiltak iht. klima-, miljø- og energiplan 2018
- 2025 vil trolig øke utgiftsnivået til kommunen, noe som synes særdeles utfordrende med tanke på
kommunens økonomiske situasjon.

16.4.

Delmål

Hovedmål

Delmål

Delmål

Delmål

Klima- og
miljømessig
bærekraft - redusert
klimaavtrykk

Tromsø vil ha en arealbruk
som styrker samfunnets
klima- og miljømessige
bærekraft

Tromsø vil ta vare på
naturmangfold og
kulturmiljø

Sosial bærekraft medborgerskap og
gode hverdagsliv

Tromsø vil gi barn og unge
et godt utgangspunkt for å
mestre hverdagen og
voksenlivet

Tromsø kommune en robust
organisasjon

Tromsø kommune vil
forvalte kommunens
ressurser på en
hensiktsmessig måte
Tromsø vil at
verdiskapingen skal komme
hele kommunesamfunnet
til gode

Tromsø vil ha aktive
innbyggere som har
mulighet til å ivareta
egen helse, trivsel og
livskvalitet gjennom hele
livet
Tromsø kommune vil
utvikle og gjennomføre
oppgavene sammen med
innbyggerne
Tromsø vil ha en
arealbruk som styrker
samfunnets økonomiske
bærekraft

Tromsø vil være et trygt Tromsø vil være
sted å bo og oppholde
ledende i arbeidet
seg
for et klima- og
miljøvennlig
samfunn
Tromsø vil ha en
Tromsø vil ha
arealbruk som styrker
trygge,
samfunnets sosiale
mangfoldige og
bærekraft
aktive lokalmiljø

Økonomisk
bærekraft kunnskapsbasert
verdiskaping

16.5.

Tromsø kommune vil
være en attraktiv
organisasjon og
arbeidsgiver
Tromsø vil videreutvikle
et mangfoldig og
konkurransedyktig
næringsliv

Delmål

Tromsø vil være en
drivkraft i den
regionale,
nasjonale og
arktiske regionen

Strategi for å nå mål

Hovedmål: Klima- og miljømessig bærekraft - redusert klimaavtrykk
Utvikle et lavutslippssamfunn gjennom kunnskapsbaserte tiltak
Tromsø kommune skal redusere transportbehovet gjennom samordning av bolig-, areal- og
transportplanlegging (SBAT). Vi skal også tilrettelegge for at vekst i persontransporten skal skje gjennom
gange, sykkel og kollektiv. Videre ønsker vi å ha tydelige mål på kutt i klimagassutslipp, hvorav egne
klimamidler både for drift og investeringer som også kutter driftskostnader.
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Kommunen skal sørge for en tydelig satsing på landbruksnæringa som er viktig for selvforsyningsgraden
i Tromsø og ha en sterkere plan og prosesskrav for klima og miljø med fokus på gjenbruk, ombruk,
effektive prosesser og klimatiltak.
Kommunen vil også ha økt miljøfokus ved tilsyn på å bl.a innrette anskaffelser slik at den bidrar til å
redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger der det er relevant. Det er videre
ønskelig med tilstrekkelig og forutsigbart nivå på reinvestering for utskiftning av biler, maskiner og utstyr
som er oppdaterte med seneste Euro-/Stegklasser. Dette med bl.a å være oppdatert på utviklingen
innen elektrifisering av tyngre kjøretøy og elektrifisering av småbilparken jfr. vedtatt Klima, miljø- og
energiplan 2018 – 2025,
Tromsø ønsker å få videreført bruk av metangassen fra Ørndalen til drift av vaskehall og oppvarming av
varmgarasjer i den lange vintersesongen. Det skal også brukes lite salt på veinettet, og ingen
giftsprøyting av sideareal, samt at asfalt og brøytestikk gjenbrukes så langt som mulig. Videre skal vi ha
kosting av støv og sand på veinettet hver vår samt klipping av gress hver sommer. Det er også viktig at
det stilles miljø- og etiske krav i anskaffelser og legge dette til grunn for internt og eksternt samarbeid.
Kommunen skal også prioritere klimatiltak som bidrar til å redusere luftforurensing, miljøgifter og
forsøpling på våre byggeplasser ved å bl.a vurdere transformasjon og gjenbruk av bebygde arealer før
nye utbyggingsarealer tas i bruk.
Jobbe med samfunnssikkerhet på tvers av sektorer for å redusere risiko for tap av liv eller skade på
helse, miljø og materielle verdier
Tromsø kommune har som mål at ingen sykdomsutbrudd skal kunne relateres til drikkevann. Vi skal
derfor trygge byens vannforsyning ved bla. forlengelse av høytrykksforbindelsen fra toppen
av Røstbakken via sjøledning til fastlandet. Videre skal utslipp fra avløpsrenseanlegg tilfredsstille
kravene i utslippstillatelsen. Vi skal også planlegge etablering av nødvendig mottaksanlegg for ulike
slamfraksjoner samt tilhørende containerlager og ferdigstille og implementere KDP Vann og avløp. Her
er det viktig at vi deltar faglig og økonomisk i REMIKS sitt prosjekt for å finne bærekraftig måter å
håndtere våtorganisk avfall herunder også slam fra avløpsrenseanlegg og septik. Hvor vi også bidrar til
økt bærekraft ved bidrag til utvikling av og bruk av nye metoder, eksempelvis
NODIG og fossilfrie byggeplasser.
Videre ønsker vi å øke innsatsen innen energiøkonomisering og energiproduksjon i vann- og
avløpssystemene, samt sørge for etablering av et riktigere gebyrsystem for vannmålerabonnenter.
Tromsø kommune skal også å redusere lekkasjer og beregne mest mulig korrekt vanntapsprosent, ved å
få bedre vannforbruksdata i alle vannmålersoner, samt levere i henhold til Drikkevannsforskriften og
sikre at kravene i utslippstillatelsen innfris.
Dette vil da også sørge for ingen leveranser av vann skal bryte drikkevannsforskriften mht. bakteriologi,
hvorav for eksempel ikke-planlagte avbrudd skal ikke overstige 20 000 innbyggertimer. Vi skal også påse
at utslipp fra avløpsrenseanlegg skal tilfredsstille kravene i utslippstillatelsen, og at antall akutte
pumpestopp skal ikke overstige 20 stk.
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Forvalte naturmangfold, kulturmiljø (kulturminner og landskap) på en måte som bidrar til å oppfylle
nasjonale og egne målsettinger
Tromsø kommune skal ta vare på naturmangfold og unngå unødvendige naturinngrep ved å legge førevar-prinsippet til grunn for planlegging, utbygging og tilpasning til klimaendringer.

Hovedmål: Sosial bærekraft - medborgerskap og gode hverdagsliv
Fremme folkehelse gjennom tiltak som kommer levekårsutsatte grupper særlig til gode
Tromsø kommune skal forsterke sentrum som befolkningens viktigste møteplass og legge til rette for
utvikling av lokale senter i bydelene og distriktet ved å bl.a sikre god infrastruktur og allmenhetens
tilgang til natur, grøntområder og fjæra. Vi ønsker å vektlegge barn og unges oppvekstmiljø og universell
utforming i all planlegging. Videre skal svake grupper i samfunnet skal få ekstra oppmerksomhet og
kommunen skal ha fokus på tiltak som legger til rette for bedre folkehelse som bidrag til god sosial
bærekraft.
Kommunen skal også ha fokus på utbygging / driftsovertakelse av etablerte aktivitets- og møteplasser
for innbyggerne ute i nærliggende natur sommer og vinter. Vi skal etablere og drifte ferdselsårer for
transport, friluftsliv og trening for myke trafikanter, særlig i sentrumsnære områder.
Kommunen skal også utvikle bygg der brukerne er i stand til å mestre sin egen hverdag, ut fra egne
forutsetninger og vi skal i våre bygg og anlegg ivareta universell utforming for å tilpasse ulike grupper av
brukere og ansatte.
Ha et helsefremmende perspektiv og en tverrsektoriell innsats for å styrke folkehelsen
Tromsø kommune skal levere et kostnadseffektivt renhold av riktig kvalitet som ivaretar miljøhensyn og
som fremmer et friskt inneklima, helse og trivsel samt ivaretar de aktuelle bygg og lokaler. Vi skal ha
kontinuerlig oppfølging av medarbeidere, kompetanseheving, nærværsarbeid samt øke stoltheten for
renholdsfaget og befeste posisjonen som den ledende leverandør av renhold i kommunen.
Vi vil være en synlig og positiv ambassadør for Tromsø kommune som med stolthet fremmer kvalitet og
miljø både i renholdsleveransen og i arbeidsprosesser, samt fremme et positivt mangfold av
medarbeidere hvor samfunnsbidraget synliggjøres med stolthet.

Hovedmål: Økonomisk bærekraft - kunnskapsbasert verdiskaping
Legge til rette for å øke antallet arbeidsplasser og etableringer som svarer på lokale, så vel som
globale, samfunnsutfordringer
Tromsø kommune skal sikre viktige produksjonsarealer for bl.a landbruk, reindrift, reiseliv,
fiske, oppdrett, marine- og mineralske næringer. Vi skal også ha aktivt samarbeid med innbyggere, lag
og foreninger, kunst- og kulturlivet og næringslivet om samfunnsutvikling og gode løsninger. Hvor vi
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sikrer reell medvirkning og bred involvering av innbyggere og folkevalgte i kommunens planarbeid og
samarbeide med relevante aktører regionalt og nasjonalt.
Videre skal Tromsø kommune videreutvikle en kultur for læring, deling og tverrsektorielt samarbeid.
Kommunen skal også forenkle og klargjøre lokale bestemmelser og regler i saksbehandlingsprosessene
ved bl.a gode og informative nettsider.
Kommunen skal delta i storbysamarbeid for å bygge kompetanse, styrke nettverk og få tilgang til
utviklingsressurser.
Utvikle eksisterende og nye næringsarealer med henblikk på sambruk, samlokalisering, god
arealutnyttelse og redusert transportbehov
Tromsø kommune skal befeste seg som en langsiktig, profesjonell og aktiv eiendomsforvalter, som skal
sikre verdier og utvikle eiendomsmassen til det beste for eiere, brukere og ansatte. Dette innebærer et
aktivt og forutsigbart eierskap, samt en tett dialog mellom brukere og eier. Ambisjonsnivået skal derfor
være realistisk i forhold til bevilget ramme med fokus på langsiktighet i bevilgningsnivå. Vi må derfor
sikre at den gode effektiviteten og produktiviteten som er opparbeidet over mange år videreføres.

Hovedmål: Tromsø kommune - en robust organisasjon
Aktivt samarbeid med innbyggere, lag og foreninger, kunst- og kulturlivet og næringslivet om
samfunnsutvikling og gode løsninger
Tromsø kommune skal gjennomføre oppdrag som er politisk vedtatt. På den ene
siden gjennomføres prosjekter med eiendomsutvikling for kommunale byggebehov og for salg i
markedet. På den andre siden prioriteres nødvendig grunnerverv kontinuerlig, for å sikre framdrift i
andre prosjekter. Det er også et prioritert område å fase ut dyre kontrakter på innleide bygg, og
planlegge tilrettelegging for bruk av egne, kommunalt eide bygg. Dette vil medføre
kostnadsreduksjoner.

16.6.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

2021
Revidert budsjett
Sum Tiltak fra forrige HØP
Demografijustering og endring i aktivitet
Flytting av midler - Frivillighetsmillion
Flytting av midler - utvikling av nærmiljø og frivillighet i
Tromsø
Gründerhjelpa - flytting av midler
Sum Demografijustering og endring i aktivitet
Tekniske justeringer
Deflator
Justering pensjonssatser
Pris
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett

Økonomiplan
2022
2023

2024

429 189
-3 597

429 189
4 945

429 189
3 675

429 189
5 977

515
985

515
985

515
985

515
985

250
1 750

250
1 750

250
1 750

250
1 750

-1 897
796
8 608
7 507
5 660

-1 897
796
8 608
7 507
14 202

-1 897
796
8 608
7 507
12 932

-1 897
796
8 608
7 507
15 234
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Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Innsparing
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
FDV avlastningsboliger Sommerlystvegen
FDV Fergeveien
FDV Kvinnehuset
FDV Mellomvegen 110
FDV Normalhall Storelva
FDV Ryavegen omsorgsboliger
Overføring FDV til Tromsø brann og redning KF
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2021-2024

2021

2022

2023

2024

434 849

443 391

442 121

444 423

-3 730
-3 730

-4 300
-4 300

-5 540
-5 540

-6 300
-6 300

0
750
0
4 775
2 400
0
-2 424
5 501
1 771
436 620

1 000
750
375
4 775
4 800
0
-2 424
9 276
4 976
448 367

1 000
750
750
4 775
4 800
375
-2 424
10 026
4 486
446 607

1 000
750
750
4 775
4 800
750
-2 424
10 401
4 101
448 524

Demografijustering og endring i aktivitet
Flytting av midler - Frivillighetsmillion
Midler til frivillighetsmillion (0,515 millioner kroner) foreslås flyttet fra ansvarsramme 4000 Kultur til
ansvarsramme 7000 Infrastruktur, samfunnsutvikling og miljø.

Flytting av midler - utvikling av nærmiljø og frivillighet i Tromsø
Midler til utvikling av nærmiljø og frivillighet i Tromsø (0,985 millioner kroner) foreslås flyttet fra
ansvarsramme 4000 Kultur til ansvarsramme 7000 Infrastruktur, samfunnsutvikling og miljø.

Gründerhjelpa - flytting av midler
Kommunedirektøren foreslår å flytte midler til prosjekt Gründerhjelpa fra ansvarsramme 9100
Organisasjon, ledelse og styring til ansvarsramme 7000 Infrastruktur, samfunnsutvikling og miljø. Dette
beløper seg til 0,25 millioner kroner.

Innsparingstiltak
Innsparing
Tromsø kommune har i løpet av 2020 sett en markant reduksjon i strømforbruket på kommunale bygg.
Dette skyldes blant annet mindre aktivitet grunnet koronapandemien, men også svært lave priser i
strømmarkedet, i tillegg til etablering av ISO-standardisert energiledelsessystem. Det forventes at dette
også i 2021 vil gi kommunen reduserte kostnader. Ytterligere kostnadsreduserende tiltak tas gjennom
intern effektivisering og endret oppgaveløsning.

Nye tiltak
FDV avlastningsboliger Sommerlystvegen
Det skal bygges barne- og avlastningsboliger i Sommerlystvegen. Utgifter til forvaltning, drift og
vedlikehold (FDV) forventes fra 2022.
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FDV Fergeveien
Fergeveien bofellesskap vil være i drift fra 2021. Utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
forventes fra 2021.

FDV Kvinnehuset
Innenfor psykisk helse og rus planlegges det å bygge spesialtilpassede boliger for kvinner. Utgifter til
forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) forventes fra tredje kvartal 2022.

FDV Mellomvegen 110
Tromsø kommune har kjøpt Mellomvegen 110 (gamle lærerhøyskolen), og tok over bygget 1. oktober
2020. Barnevernstjenesten, Voksenopplæringen og PPT-tjenesten skal lokaliseres her i løpet av 2021.
Kommunedirektøren foreslår å legge inn midler til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) på
Mellomvegen 110, til sammen 4,775 millioner kroner knyttet til arealene som nevnte enheter skal
disponere.

FDV Normalhall Storelva
Storelvahallen ferdigstilles sommeren 2021. Utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) forventes
fra tredje kvartal 2021.

FDV Ryavegen omsorgsboliger
Det er planlagt ni omsorgsboliger i Ryavegen. Utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) forventes
fra fjerde kvartal 2023.

Overføring FDV til Tromsø brann og redning KF
Tromsø Brann og redning ble stiftet som kommunalt foretak 26. februar 2020 (k-sak 16/20). Midler til
forvaltning, drifts- og vedlikeholdsutgifter (FDV) overføres foretaket som overtar drifts- og
vedlikeholdsansvaret for egne anleggsmidler.
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17. Kirker og gravlunder
17.1.

Informasjon om ansvarsrammen

Ansvarsrammen omfatter tilskudd til Tromsø kirkelige fellesråd. Tilskuddet til kirkelig fellesråd omfatter
bygging, drift og vedlikehold av kirker, gravlunder og krematoriet mv. hjemlet i Kirkeloven.
Når det gjelder tilskudd til trossamfunn trer ny tros- og livssynslov i kraft 1. januar 2021. Den nye loven
innebærer et endelig skille mellom stat og kirke, og at staten overtar ansvaret for hele
tilskuddsordningen. Frem til og med 2020 har trossamfunnene mottatt tilskudd fra både stat og
kommune. Fra 2021 er ikke oppgaven lengre kommunal, og midler er trukket ut av rammetilskuddet til
kommunen.

17.2.

Kostra-analyse
Tromsø
2017

Tromsø
2018

Tromsø
2019

Landet

ASSS med Kostragruppe
Oslo
13

464

472

501

679

639

606

7,4 %

7,7 %

7,9 %

12,6 %

15,4 %

13,2 %

0,8 %

0,8 %

0,8 %

1,1 %

1,1 %

1,0 %

Prioritet
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kirke
(B) *) **)

Dekningsgrad
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn
utenfor Den norske kirke i prosent av
antall innbyggere
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av
totale netto driftsutgifter (prosent)
*) Inflasjonsjustert med deflator
**) Justert for utgiftsbehov

17.3.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

2021
Revidert budsjett
Demografijustering og endring i aktivitet
Overføring av oppgave til staten - tilskudd til trossamfunn
Sum Demografijustering og endring i aktivitet
Tekniske justeringer
Deflator
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett
Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Innsparingskrav HP 2021-2024
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2021-2024

Økonomiplan
2022
2023

2024

33 752

33 752

33 752

33 752

-2 156
-2 156

-2 156
-2 156

-2 156
-2 156

-2 156
-2 156

891
891
-1 265
32 487

891
891
-1 265
32 487

891
891
-1 265
32 487

891
891
-1 265
32 487

-300
-300
-300
32 187

-340
-340
-340
32 147

-440
-440
-440
32 047

-500
-500
-500
31 987
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Demografijustering og endring i aktivitet
Overføring av oppgave til staten - tilskudd til trossamfunn
Ny tros- og livssynslov ble vedtatt den 14.april 2020, og trer i kraft 1. januar 2021. Den nye loven
innebærer et endelig skille mellom stat og kirke, og at staten overtar ansvaret for hele
tilskuddsordningen. Frem til og med 2020 har trossamfunnene mottatt tilskudd fra både stat og
kommune. Fra 2021 er ikke oppgaven lengre kommunal, og midler er trukket ut av rammetilskuddet til
kommunen.
I 2020 utgjorde tilskudd til trossamfunn i Tromsø kommune 2,156 millioner kroner (opprinnelig
budsjett). Kommunedirektøren foreslå å trekke inn disse midlene fra 2021 fra ansvarsramme 8000
Kirker og gravlunder.
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18. Folkevalgte
18.1.

Informasjon om ansvarsrammen

Ansvarsrammen Folkevalgte omfatter kommunestyrets virksomhet og andre politiske råd og utvalg
under kommunestyret. Herunder drift av formannskap, utvalg og råd. Utgifter knyttet til ordfører og
politisk ledelse og kommunerevisjonen hører også til her.
Tromsø kommune er organisert etter formannskapsmodellen, og består av følgende utvalg og råd:

Side 125 av 138

Handlingsprogram for 2021-2024
Kommunestyret er det øverste besluttende organ i kommunen. Det treffer vedtak på vegne av
kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.
Kommunestyret 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 kommunedirektøren rapporterer til etter nærmere retningslinjer.
Tromsø kommune har fem hovedutvalg; Oppvekst- og utdanningsutvalget, Kultur-, idretts- og
friluftsutvalget, Helse- og velferdsutvalget, Kommune- og byutviklingsutvalget og Miljø-, klima- og
samferdselsutvalget.
Hovedutvalgene har avgjørelsesmyndighet i saker som gjelder deres ansvarsområder, begrenset av de
rammer og retningslinjer som er vedtatt av kommunestyret. Hovedutvalgene avgir innstilling til
kommunestyret i løpende saker som er tillagt deres arbeidsområde/saksfelt. For øvrig avgir utvalgene
uttalelser til formannskapet om kommunedirektørens budsjett- og økonomiplanforslag.
I tillegg til dette har Tromsø kommune andre politiske utvalg og råd. Disse er klageutvalget,
administrasjonsutvalget, arbeidsmiljøutvalget, kontrollutvalget, integreringsutvalget,
studentutvalget, likestillingsutvalget, ungdomsrådet, økonomiutvalget, gruppelederutvalget, valgstyret,
eldrerådet og kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

18.2.

Kostra-analyse
Tromsø
2017

Tromsø
2018

Tromsø
2019

Landet

ASSS med Kostragruppe
Oslo
13

315

258

336

443

357

363

243

199

259

314

219

253

Prioritet
Netto driftsutgifter per innbygger (100)
politisk styring (B) *) **)
Politisk styring Lønn ekskl. sykelønn
Beløp pr innb (kr) *)
*) Inflasjonsjustert med deflator
**) Justert for utgiftsbehov
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18.3.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

2021
Revidert budsjett
Sum Tiltak fra forrige HØP
Tekniske justeringer
Deflator
Justering pensjonssatser
Pris
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett
Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Innsparingskrav HP 2021-2024
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2021-2024

Økonomiplan
2022
2023

2024

23 320
-143

23 320
-134

23 320
-337

23 320
-337

133
32
38
202
59
23 379

133
32
38
202
68
23 388

133
32
38
202
-135
23 185

133
32
38
202
-135
23 185

-200
-200
-200
23 179

-240
-240
-240
23 148

-310
-310
-310
22 875

-350
-350
-350
22 835
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19. Organisasjon, ledelse og styring
19.1.

Informasjon om ansvarsrammen

De ulike stabsfunksjonene i Tromsø kommune består av:
•
•
•
•

Kommunedirektør
Selvstendige enheter under kommunedirektør: Bedriftshelsetjeneste, kommuneadvokat
Stab for politisk og administrativ ledelse
Stab for organisasjon og utvikling
Stab for økonomi og IT

Tromsø kommune er inne i en omstillingsprosess som innebærer en vurdering av stabsfunksjonene. Som
del av prosessen ses det på skillet mellom strategi-/utviklingsarbeid og støtte-/driftsoppgaver.
Strategioppgaver er for eksempel virksomhetsstyring, planarbeid og analyse. Støtteoppgaver er for
eksempel regnskap, lønn og arkiv. I tillegg håndterer stabene kostnader som frikjøp av tillitsvalgte og
hovedverneombud, abonnementer, lisenser og forsikringer.
I 2020 ble det vedtatt en ny KPS (overordnet strategi) for Tromsø kommune. Hovedmålet i denne er å
skape et bærekraftig samfunn. For å bygge opp under målsettingene i KPS har stabene valgt å fokusere
på tre områder i 2021-2022:
1. Strategi og samfunnsutvikling
Innebærer hvordan vi jobber strategisk og samhandler med kommunesamfunnet for å anvende
samfunnets ressurser bedre (både sosiale og økonomiske ressurser).
2. Virksomhetsstyring
Innebærer hvordan vi jobber internt i organisasjonen for å anvende de interne ressursene
bedre. Virksomhetsstyringen skal sørge for sammenhenger mellom strategi og måleindikatorer,
samt at organisasjonen har internkontroll og systemer for en sikker drift.
3. Ledelse
En suksessfaktor for fokusområde 1 og 2 er at kommunen har trygge og dyktige ledere på alle
ledd i organisasjonen. Ledelse er et verktøy for å nå målet om en robust organisasjon, som sikrer
innbyggerne gode tjenester og mobiliserer medarbeiderne som vår viktigste ressurs.

19.2.

Kostra-analyse
Tromsø
2017

Tromsø
2018

Tromsø
2019

Landet

ASSS med Kostragruppe
Oslo
13

2 157

2 566

2 728

2 669

2 545

2 480

4,8 %

5,6 %

5,9 %

5,2 %

5,4 %

5,1 %

2 998

3 574

3 615

3 677

3 497

3 549

97

107

109

124

127

135

Prioritet
Administrasjon Lønn ekskl. sykelønn
Beløp pr innb (kr) *)
Administrasjon lønnsutgifter fratrukket
sykelønnsrefusjon andel av totale utgifter
(prosent)
Administrasjon nettodriftsutgifterbeløp
pr innb (kr) *) **)
Netto driftsutgifter per innbygger (325)
tilrettelegging og bistand for næringslivet
(B) *) **)
*) Inflasjonsjustert med deflator
**) Justert for utgiftsbehov
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19.3.

Status og utfordringer

Strategi og samfunnsutvikling
Tromsøs attraktivitet og gode tjenester for innbyggerne er en sentral del av vårt eksistensgrunnlag.
Tromsøs eksisterende rolle som senter for kunnskap, utdanning, helsetilbud, kultur og innovasjon må
videreutvikles for å øke tilflytting, etableringer og investeringer. Kommunen fokuserer derfor på fortsatt
å befeste vår posisjon som den Arktiske hovedstaden.
Tromsø som Arktisk hovedstad ble i 2020 satt på det internasjonale kartet gjennom etableringen av
Arctic Mayors Forum.

Bærekraftig verdiskaping
Kommunen skal arbeide for et økonomisk bærekraftig Tromsø, som samarbeider tett med næringslivet
og tilrettelegger for næringsutvikling. Det er viktig å støtte opp om våre fremste eksportrettede
næringer; sjømat, reiseliv og rom/jord. Derfor er det viktig å samarbeide tett med våre nabokommuner
gjennom regionrådet og i gjennomføringsprosjektet til regional strategisk næringsplan.
Kommunen vil også bidra til oppnåelse av klima og miljømessige målsettinger gjennom økt fokus på
samarbeid med både næringsliv og offentlige aktører i anskaffelser. Kommunen skal tilstrebe å benytte
innovative anskaffelser, og dele opp anbudene slik at mindre, lokale aktører kan delta i konkurranser.

Samfunnsutvikling
Kommunen må ivareta en rekke samfunnsgjennomgripende funksjoner, som krever involvering og
medvirkning av befolkningen. Noen sentrale felter er:
•

•

•

•

Folkehelse
Folkehelsearbeidet innebærer alle innbyggere og sektorer i kommunen, og bidrar til en
langsiktig, positiv samfunnsutvikling. Forebygging av plager, egenmestring og tidlig innsats er
vesentlig for fremtidens kommune og tjenestetilbud. Kommunen jobber med utarbeidelse av en
folkehelseplan og analyser av folkehelsen for å iverksette faktabaserte tiltak.
Kommunikasjon
Fremtidens samfunn, tjenester og kommuneorganisasjon må skapes sammen med
befolkningen. Det er også vesentlig at kommunen sikrer riktig og sikker informasjon til
innbyggerne og bidrar til å fortelle historien om Tromsø. Kommunikasjon er et av de fremste
verktøyene for å skape attraktivitet og involvere befolkningen.
Beredskap og Covid-19
Kommunens rolle som samfunnsaktør og regional beredskapsenhet er aktualisert i 2020, og vist
behovet for fortsatt arbeid med beredskapsplaner. Kommunen har en rolle for å ivareta egen
befolkning, men også regionalt og besøkende gjennom vår internasjonale havn og flyplass.
Tverrfaglighet og tydelig kommunikasjon i beredskapsinnsatsen har vist å ha effekter for
mobilisering både av egen organisasjon, men også i befolkningen.
Kunnskap gjennom samarbeid
Kommunen har flere samarbeider som gir tilgang på viktig kunnskap og innsikt. Noen av disse er
storbysamarbeidet, ASSS, storbysamarbeid for FoU og samarbeidsavtalen med UiT.

Virksomhetsstyring
Virksomhetsstyringen skal gi systemer for en målbar og sikker drift av organisasjonen. Herunder også at
kommunen ledes demokratisk og politisk og oppfyller krav til offentlighet og god forvaltningsskikk. Det

Side 129 av 138

Handlingsprogram for 2021-2024
skal tilrettelegges for god samhandling mellom politisk og administrativ ledelse. Det jobbes med riktig
kvalitet i saksutredningen og aktiv oppfølging av politiske vedtak.

Planlegging og analyse
Analyser og planmessig arbeid skal sikre kunnskapsbaserte beslutninger. For eksempel skal årsrapporter
fra ASSS og KOSTRA legges til grunn for kunnskapsutviklingen. Den langsiktige kommuneplanleggingen
skal også kobles med prioriteringer i handlingsprogrammet. Utbyggingsprogrammet er et eksempel på
slik kobling, som sikrer at strategiske satsinger gir konkrete tiltak og utvikling i ønsket retning.

Måloppnåelse
Hele organisasjonen må knytte egne målbare mål mot KPS. Kommunen har tatt i bruk systemet Framsikt
som verktøy for å gjøre dette i praksis. Implementeringen av Framsikt skal gi en oversiktlig målstruktur
og bidra til gode økonomiprosesser.

Kontinuerlig forbedring
Internkontroll som funksjon er vesentlig for det kontinuerlige forbedringsarbeidet. Dette skal støttes av
en digital transformasjon og bedre teknologisk støtte i hverdagen. I tillegg fokuseres det på
støttefunksjoner som bidrar til måloppnåelse. For eksempel ivaretakelse av personvern, IT-sikkerhet,
avvikshåndtering, kvalitetssikre anskaffelser og arkiv. Digital transformasjon er et prosjekt under IT for å
bedre digitaliseringen i kommunen.

Ledelse
Ledelse og lederskap er et av kommunens fremste virkemidler for å sørge for sikker drift av
organisasjonen. Ledelse i Tromsø kommune skal utøves i tråd med kommunes arbeidsgiverstrategi. I
tillegg vil det fokuseres på arbeid innenfor:
•
•
•

Verdibasert lederskap
Ledelse skal utøves i tråd med kommunens verdigrunnlag (RÅMÅT), og det skal sikres gode
prosesser som støtter lederne i deres hverdag.
Lederstøtte
Det vil fortsatt jobbes med å tydeliggjøre lederrollen, implementering og opplæring i
støttesystemer og arenaer som strategisk ledernettverk.
Styringsverktøy
Kommunen vil benytte styringsverktøy som virksomhetsplaner, målstyring og sentrale KPI’er for
å kunne ha bedre innsikt og bidra til utvikling.

Involvering av tillitsvalgte er en forutsetning for god omstilling i Tromsø kommune. Dette medfører et
behov for økt fokus på funksjonene tilknyttet HR, sykefraværsoppfølging, HMS, prosesstøtte og
samarbeid med tillitsvalgte. Det sentrale for kommunen er omstillingsarbeidet ivaretar medarbeiderne
så vel som å sikre nødvendige resultater. Tromsø kommune ønsker å legge vekt på et helsefremmende
og forebyggende arbeidsmiljø også i en krevende omstillingstid. Arbeidsmiljøtjenesten er et viktig
verktøy i dette arbeidet. Via kommunens lærlingeordning vil vi hjelpe unge gjennom å øke antall
lærlinger, som et ledd i rekruttering av faglært arbeidskraft. Godt personalarbeid er vesentlig for
kommunens attraktivitet både internt og for fremtidig rekruttering.
Gjennom arbeidet med kommunikasjon, innbyggerservice og ny nettside skal vi gjøre innbyggerne godt
informert og i best mulig i stand til å finne digitale løsninger på sine behov. Tromsø kommune ønsker
samtidig å styrke innbyggermedvirkningen slik at vi kan samarbeide med befolkningen om oppgavene
som må løses. En attraktiv kommune og organisasjon er sentralt på alle nivåer.
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19.4.

Delmål

Hovedmål

Delmål

Delmål

Delmål

Klima- og
miljømessig
bærekraft - redusert
klimaavtrykk

Tromsø vil ha en arealbruk
som styrker samfunnets
klima- og miljømessige
bærekraft

Tromsø vil ta vare på
naturmangfold og
kulturmiljø

Sosial bærekraft medborgerskap og
gode hverdagsliv

Tromsø vil gi barn og unge
et godt utgangspunkt for å
mestre hverdagen og
voksenlivet

Tromsø kommune en robust
organisasjon

Tromsø kommune vil
forvalte kommunens
ressurser på en
hensiktsmessig måte
Tromsø vil at
verdiskapingen skal komme
hele kommunesamfunnet
til gode

Tromsø vil ha aktive
innbyggere som har
mulighet til å ivareta
egen helse, trivsel og
livskvalitet gjennom hele
livet
Tromsø kommune vil
utvikle og gjennomføre
oppgavene sammen med
innbyggerne
Tromsø vil ha en
arealbruk som styrker
samfunnets økonomiske
bærekraft

Tromsø vil være et trygt Tromsø vil være
sted å bo og oppholde
ledende i arbeidet
seg
for et klima- og
miljøvennlig
samfunn
Tromsø vil ha en
Tromsø vil ha
arealbruk som styrker
trygge,
samfunnets sosiale
mangfoldige og
bærekraft
aktive lokalmiljø

Økonomisk
bærekraft kunnskapsbasert
verdiskaping

19.5.

Tromsø kommune vil
være en attraktiv
organisasjon og
arbeidsgiver
Tromsø vil videreutvikle
et mangfoldig og
konkurransedyktig
næringsliv

Delmål

Tromsø vil være en
drivkraft i den
regionale,
nasjonale og
arktiske regionen

Strategi for å nå mål

Hovedmål: Tromsø kommune - en robust organisasjon
Ha en forsvarlig internkontroll som sikrer at vi har orden i eget hus og at uønskede hendelser unngås
For å sikre god kvalitet på internkontrollen for informasjonssikkerhet skal arbeidet basere seg på
grunnprinsippene i sikkerhetsstandarden iso27001. Sikkerhetsbrudd skal rapporteres i kommunens
avvikssystem og håndteres på en systematisk måte.
Tromsø kommune skal ha en årlig gjennomgang av avvikene der disse sammenfattes og legges frem for
ledelsen. Det lages deretter en plan for hva som eventuelt skal endres eller forbedres.

Ha en forsvarlig internkontroll som sikrer at vi har orden i eget hus og at uønskete hendelser unngås.
Det gjennomføres kvalitetssikring av alle anskaffelser i Seksjon for anskaffelser, og på innmeldte
anskaffelser over 100.000 kr som er gjennomført av andre enheter. Seksjon for anskaffelser skal ta i
bruk et innkjøpsanalysesystem som blant annet skal gi oversikt over hva som kjøpes, avtalelojalitet og
om regelverket for offentlige anskaffelser følges.
Ha en forsvarlig internkontroll som sikrer at vi har orden i eget hus og at uønskete hendelser unngås
Tromsø kommune vil etablere gode systemer for oppfølging og rapportering av politiske vedtak.
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Hovedmål: Sosial bærekraft - medborgerskap og gode hverdagsliv
Fremme folkehelse gjennom tiltak som kommer levekårsutsatte grupper særlig til gode
Tromsø kommune vil prioritere forebygging og tidlig innsats i folkehelsearbeidet. Det skal både
prioriteres tiltak som er universelle og som favner deler av befolkningen.
Ha et helsefremmende perspektiv og en tverrsektoriell innsats for å styrke folkehelsen
Folkehelseperspektivet må være med i alt vi gjør og integreres i kommunens planarbeid.
Lokalsamfunnsressurser må mobiliseres og det må utvikles allianser med både kunnskapsinstitusjoner
og frivillige organisasjoner. Det må sikres en kunnskapsbasert tiltaksutforming der resultater kan
dokumenteres. Folkehelseplanen skal legges frem i 2021 med forslag mål og tiltak i det videre arbeidet.
Tilrettelegge for at barn og unge kan påvirke egen hverdag og framtid.
Tromsø kommune vil sørge for at det opprettes ordning med barnas talsmann i byggesaker.
Eksperimentere med å utvikle nye måter å involvere innbyggere i prosesser og beslutninger i
kommunen
Seksjon for plan og utvikling har arbeidet med bred involvering i flere planprosesser og Arktisk
hovedstad har hatt et forprosjekt på innbyggerinvolvering. Dette arbeidet bør videreutvikles i
handlingsprogramperioden.

Hovedmål: Klima- og miljømessig bærekraft - redusert klimaavtrykk
Styrke beredskapsarbeidet i tråd med beredskapsprinsippene ansvar, nærhet, likhet og samvirke
Tromsø kommune skal ha et oppdatert beredskapsplanverk både på overordnet nivå og på sektornivå,
slik at vi kan få en tilfredsstillende håndtering av oppståtte beredskapshendelser.
Vi trenger økt bruk av risikovurdering som planleggingsverktøy for å minimere risiko for at uønskede
hendelser oppstår.
Stille miljø- og etiske krav i anskaffelser og legge dette til grunn for intern og ekstern samskaping.
Tromsø kommune vil i tidlig fase av anskaffelser ha kontakt med leverandørmarkeder for å kartlegge
mulighetene for å få levert mer miljøvennlige løsninger. Det etableres rutiner for å kunne redusere
skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger.
Tilrettelegge for sirkulærøkonomi gjennom redusert forbruk, økt deling og gjenbruk
Tromsø kommune vil i sitt arbeid med anskaffelser vurdere mulighetene for gjenbruk.
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Hovedmål: Økonomisk bærekraft - kunnskapsbasert verdiskaping
Legge til rette for å øke antallet arbeidsplasser og etableringer som svarer på lokale, så vel som
globale, samfunnsutfordringer
Tromsø har behov for et mer eksportrettet næringsliv, som bidrar med frisk kapital inn til den lokale
økonomien. Tromsø kommunes næringsfond kan stimulere til å oppnå flere av målsettingene for
økonomisk bærekraft. Næringsfondet skal stimulere til økt sysselsetting og etablering.
Strategisk næringsplan bør utformes med fokus på at også næringslivet i Tromsø må bidra til å løse
globale samfunnsutfordringer.
Utjevne sosial ulikhet gjennom forebyggende tiltak, og suppleres med målrettede tiltak rettet mot
lavinntektshusholdninger og andre vanskeligstilte
For å kunne utjevne sosial ulikhet kreves det oversikt over utviklingen over tid innenfor ulike geografiske
områder. Det bør derfor utarbeides nye levekårsundersøkelser med 2-3 års mellomrom slik at
utviklingen kan følges opp. Det må avsettes midler til kjøp av grunnlagsdata fra Statistisk sentralbyrå.
Styrke vertskapsrollen overfor institusjoner av internasjonal, nasjonal og regional betydning
Dokumentasjon av Tromsø og regionens ressurs- og kunnskapsgrunnlag og verdiskaping skal synliggjøres
i en rapport om arktisk kunnskapsproduksjon i Tromsøs forskningsinstitusjoner, Tromsø vil bidra til å
etablere strukturer som fremmer arktisk samarbeid (Arctic Mayors' Forum)
Bidra til utvikling og verdiskaping gjennom prosjekter og partnerskap med næringsliv, forskning og
offentlige aktører.
Næringslivet og kommunen vil ha behov for nytenking og innovasjon for å løse fremtidens utfordringer.
Tromsø kommunes næringsfond kan benyttes for å gi kommunen egenkapital til deltakelse i FoUprosjekter.
Sikre areal til næring som ikke er forenlig med bolig utenfor senterområder og tettbygde strøk.
Det må finnes god dokumentasjon over ledige kommunale næringsarealer og arealene må klargjøres slik
at kommunen fremstår som en attraktiv plass å etablere seg for næringsaktører.
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19.6.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

2021
Revidert budsjett
Sum Tiltak fra forrige HØP
Demografijustering og endring i aktivitet
Gründerhjelpa - flytting av midler
Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til
Skatteetaten
Sum Demografijustering og endring i aktivitet
Tekniske justeringer
Deflator
Justering pensjonssatser
Pris
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett
Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Innsparingskrav HP 2021-2024
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Ansvar Visma ressursstyring
Digitalisering av arkiv
Finansiering oppgaveoverføring TBR KF
Informasjonsforvaltning - digitaliseringsprosjekt
Intranettprosjektet
Reversering av tiltak fra HØP 2020 - 2023
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2021-2024

Økonomiplan
2022
2023

2024

264 188
-2 572

264 188
-5 140

264 188
-4 347

264 188
-4 347

-250
-5 973

-250
-5 581

-250
-5 484

-250
-5 484

-6 223

-5 831

-5 734

-5 734

-210
497
2 096
2 383
-6 412
257 776

-210
497
2 096
2 383
-8 588
255 600

-210
497
2 096
2 383
-7 698
256 490

-210
497
2 096
2 383
-7 698
256 490

-2 350
-2 350

-2 710
-2 710

-3 500
-3 500

-3 960
-3 960

2 100
2 000
-921
1 400
3 200
1 600
9 379
7 029
264 805

2 100
0
-921
0
0
1 600
2 779
69
255 669

2 100
0
-921
0
0
1 600
2 779
-721
255 769

2 100
0
-921
0
0
1 600
2 779
-1 181
255 309

Demografijustering og endring i aktivitet
Gründerhjelpa - flytting av midler
Kommunedirektøren foreslår å flytte midler til prosjekt Gründerhjelpa fra ansvarsramme 9100
Organisasjon, ledelse og styring til ansvarsramme 7000 Infrastruktur, samfunnsutvikling og miljø. Dette
beløper seg til 0,25 millioner kroner.

Nye tiltak
Ansvar Visma ressursstyring
Ansvaret for Visma ressursstyring overføres til Seksjon for IT og arkiv.

Digitalisering av arkiv
Det foreslås å bevilge 2 millioner kroner i 2021 til videreføring av arbeidet med å digitalisere
kommunale arkiv, finansiert av digitaliseringsfondet/disposisjonsfondet. Til nå er ca. halvparten av
kommunens mange arkiver digitalisert.
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Finansiering oppgaveoverføring TBR KF
Tromsø Brann og redning ble stiftet som kommunalt foretak 26. februar 2020 (k-sak 16/20). Ved
overgang til foretaksmodell overføres oppgaver innen økonomi, lønn, personal, anskaffelser og IT fra
kommunen til foretaket. Som grunnfinansiering til oppgaveendringene tilføres foretaket 921 000 kroner
i 2021.

Informasjonsforvaltning - digitaliseringsprosjekt
Det ble satt i gang et digitaliseringsprosjekt i 2019 med bakgrunn i at Tromsø kommune har behov for et
nytt datasystem for å ivareta informasjonsforvaltningen. Prosjektet har en kostnadsramme på 2,7
millioner kroner. Prosjektet ble finansiert av digitaliseringsfondet (disposisjonsfondet) i 2019 og 2020,
med til sammen 1,3 millioner kroner. Prosjektet skal avsluttes i 2021.
Kommunedirektøren foreslår å bevilge 1,4 millioner kroner i 2021, finansiert av
digitaliseringsfondet/disposisjonsfondet.

Intranettprosjektet
Det ble satt i gang et digitaliseringsprosjekt i 2019 for å lage nye intranettsider.
Prosjektet ble finansiert av digitaliseringsfondet (disposisjonsfondet) i 2019 og 2020, med til sammen
1,5 millioner kroner. Prosjektet skal avsluttes i 2021.
Kommunedirektøren foreslår å bevilge 3,2 millioner kroner i 2021, finansiert av
digitaliseringsfondet/disposisjonsfondet.

Reversering av tiltak fra HØP 2020 - 2023
I tidligere handlingsprogram/økonomiplaner har det ligget inne innsparingstiltak i form av
budsjettreduksjoner på helse og omsorg. Sett i lys av hva dagens driftsnivå er iht. økonomirapport 22020 er det ikke hensiktsmessig å redusere rammen for 2021. Kommunedirektøren foreslår derfor å
reversere disse tiltakene for 2021-2024.
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20. Sentralt budsjettområde
20.1.

Informasjon om ansvarsrammen

Ansvarsrammen inneholder sentrale utgifter og inntekter som ikke skal stå i bevilgningsoversikt drift
(1A) eller på de ulike ansvarsrammene.
For det første gjelder det midler til lønnsoppgjør/lønnsreserve som fordeles ut på de respektive
ansvarsrammene i tråd med resultatet av lønnsforhandlingene.
Videre består rammen av sentrale poster knyttet til pensjon (herunder premieavvik), husleie for bygg
som kommunen leier fra Tromsø kommunale pensjonskasse, diverse tilskudd, renteutgifter og -inntekter
og interne finanstransaksjoner.
Tromsø kommunes tilskudd til Aurora Kino IKS, som kompensasjon for anslått verdi på gamle Fokus
kino, opphørte fra og med budsjettåret 2013. Aurora Kinos årlig netto husleie til Tromsø kommune ble
derav fra 2013 satt til 5,16 millioner kroner. Den årlige husleien videreføres nominelt og utgjør altså 5,16
millioner kroner i 2021.

20.2.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

2021
Revidert budsjett
Sum Tiltak fra forrige HØP
Demografijustering og endring i aktivitet
Flytting av budsjettmidler for husleie i Strandgata 41
Sum Demografijustering og endring i aktivitet
Tekniske justeringer
Deflator
Opprinnelig budsjett
Pris
Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett
Konsekvensjustert ramme
Nye tiltak
Avvikling Seksjon for brann og redning
Driftstilskudd til Tromsø brann og redning KF
Justering kompensasjon for aga. Tromsø Havn KF
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2021-2024

Økonomiplan
2022
2023

2024

-427 137
-2 600

-427 137
-9 800

-427 137
-9 800

-427 137
-9 800

4 215
4 215

8 480
8 480

8 480
8 480

8 480
8 480

-415
-26 578
2 047
-24 946
-23 331
-450 468

-415
-31 557
2 047
-29 925
-31 245
-458 382

-415
-42 060
2 047
-40 428
-41 748
-468 885

-415
-42 060
2 047
-40 428
-41 748
-468 885

-46 420
56 795
61
10 435
10 435
-440 033

-46 452
57 142
61
10 750
10 750
-447 632

-45 885
57 236
61
11 411
11 411
-457 474

-45 885
57 106
61
11 281
11 281
-457 604

Demografijustering og endring i aktivitet
Flytting av budsjettmidler for husleie i Strandgata 41
Voksenopplæringen er per i dag lokalisert i leide lokaler i Strandgata 41, men vil fra andre halvår 2021
være lokalisert i kommunalt eid bygg (Mellomveien 110).
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Leiekontrakten i Strandgata 41 har varighet til 1.11.2027. Kommunedirektøren foreslår å flytte
budsjettmidlene for husleie i Strandgata 41 fra skolerammen til sentralt budsjettområde - 4,215
millioner kroner i 2021 (halvårseffekt), med helårseffekt på 8,43 millioner kroner fra 2022.

Nye tiltak
Avvikling Seksjon for brann og redning
Tromsø Brann og redning ble stiftet som kommunalt foretak 26. februar 2020 (k-sak 16/20), Økonomien
er i sin helhet overført foretaket, og Seksjon for brann og redning avvikles.

Driftstilskudd til Tromsø brann og redning KF
Tromsø Brann og redning ble stiftet som kommunalt foretak 26. februar 2020 (k-sak 16/20), innenfor en
budsjettramme på 46,8 millioner kroner (2020). Som finansiering av foretakets drift, omgjøres Brann og
rednings budsjettramme som kommunal enhet, til et driftstilskudd.
Ved overgang til foretaksmodell overføres også en rekke oppgaver fra kommunen til foretaket. Dette
være seg støttetjenester innen økonomi, lønn, personal, anskaffelser og IT. Foretaket overtar i tillegg
drifts og vedlikeholdsansvaret for egne anleggsmidler. Foretaket tilføres grunnfinansiering til disse
oppgaveendringene, samt tilskudd til forvaltning, drifts- og vedlikeholdsutgifter (FDV).
Kommunedirektøren anbefaler at tilskuddet årlig er gjenstand for prisjustering.
Videre overføres relevante eiendeler, gjeld og egenkapital fra kommunen til foretaket. For å betjene
økte kapitalkostnader tilføres foretaket kapitaltilskudd tilsvarende kommunens kapitalutgifter tilknyttet
gjeldende anleggsmidler.
Samlet tilskudd for 2021 utgjør med dette:
2021
Budsjettramme (2020)
Prisjustering
Oppgaveendring støttefunksjoner
Tilskudd FDV
Kapitaltilskudd
Sum tilskudd 2021

Beløp (i tusen kr.)
46 792
1 263
921
2 424
5 395
56 795

Justering kompensasjon for aga. Tromsø Havn KF
Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift medfører at Tromsø Havn KF får kompensasjon for
historisk økning av arbeidsgiveravgiften fra 5,1 prosent til 7,9 prosent. Kommunen får kompensert for
endret avgiftssats gjennom inntektssystemet. Kompensasjonen tar utgangspunkt i foretakets faktiske
lønnskostnader siste avlagt regnskap. Kompensasjon i 2021 utgjør 731 000 kroner, hvilket er en økning
på 61 000 kroner fra 2020.
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Vedlegg
1. Betalingssatser 2021 (eget dokument)
2. Gebyrregulativ Byutvikling 2021 (eget dokument)
3. Kommunens organisering (eget dokument)
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