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1 INNLEDNING OG OPPSUMMERING 

 
Kommuneplanens samfunnsdel (og arealdel) er nå under revisjon og legges ut for høring. Gjeldende 

plan og ny plan skal følges opp slik at vedtatte hovedmål, delmål og tilhørende strategier blir fulgt opp 

og omsatt i konkret handling som bidrar til mål-/ og resultatoppnåelse. I Lyngen kommune er det en 

arbeidsdeling og integrering av kommuneplan og årsbudsjett/ 

økonomiplan. Kommuneplanen er utarbeidet som det overordnede styringsdokumentet med visjoner, 

mål og strategier for kommunens utvikling, mens oppfølgingen (handlingsdelen) er konkretisert i 

budsjett/økonomiplan. 

 

Rådmannen legger nå fram dokumentet ”Rådmannens forslag til kommuneplanens handlingsdel, 

årsbudsjett/økonomiplan 2013 – 2016.” 

 

I dokumentet synliggjøres hvilke tiltak og utgiftsbehov som vi har funnet plass til innenfor rammen. 

Mesteparten av nye driftstiltak fra enhetene og politiske vedtak (i millionklassen) har vi ikke kunnet 

prioritere. Kommunens vanskelige økonomi gjør det helt nødvendig å redusere utgiftene kraftigere enn 

før, og rådmannen anser det som absolutt nødvendig at vi alle må være helt åpne og ærlige på hva som 

MÅ prioriteres inn og hva som MÅ prioriteres ut. (det betyr ”settes på vent”, evt. utgå). 

Det er bekymringsfullt at vi nok et år dreier til dels betydelige ressurser til rettighetsfestede tjenester 

for enkeltbrukere. Dette kommer tydelig til syne innen barnehagene, skolen, barnevern, tjenester til 

funksjonshemmede, psykiatrien, eldreomsorg og til spesialunder-visning. En må spørre seg hvor lenge 

denne utviklingen kan fortsette i kommunen uten at det gir dramatiske følger for tjenestekvaliteten. 

 

Atter en gang fører kommunenes manglende økonomiske handlefrihet til at målet om økonomisk 

balanse/ god økonomistyring og disiplin er helt dominerende. Det er uheldig.  Vi skal ta med oss at vi 

nå er ute av ROBEK, men det fører ikke til mer kroner i kommunekassen, ei heller særlig større 

politisk handlingsrom. Lyngen kommune vil ha økonomiske utfordringer i hele økonomiplanperioden 

og driftsnivået må ytterligere ned. 

 

Kommunen har snart hentet ut inntektspotensialet (økt eiendomsskatt er noe som umiddelbart vil 

kunne monne). Økte overføringer fra staten vil vi ikke kunne påregne – uansett regjering!) 

For å unngå urealistiske sparetiltak foreslår rådmannen å øke eiendomsskatten til 5 promille fra 2013. 

Fra 2014 er det lagt inn en økning til 6 promille i rådmannens forslag.  

Rasjonell bygningsdrift, bedre utnyttelse av selvkostgrunnlaget og økte brukerbetalinger vil kunne 

være noen av grepene som kan gjøres for å bedre kommunens økonomiske situasjon. 

 

Kommunens økonomi i planperioden preges sterkt av økende netto kapitalkostnader som må betales 

av driftsinntektene. Dermed øker vanskelighetene med å få driftsinntektene til å dekke driftsutgiftene. 

Med bakgrunn i dette tilråder rådmannen å holde investeringene på et minimum i planperioden. Det er 

derfor kun foreslått nye investeringstiltak i 2013. 

 

Av strukturelle tiltak som vil gi betydelige varige driftskutt er nedleggelse av Lyngsdalen skole. 

Rådmannen vil ikke foreslå dette for 2013, men ved neste rullering av økonomiplanen. Dvs. fra 

skoleåret 2014/15. Virkningene av dette er synliggjort i talldelen. 

Nivået på tjenestene innenfor helse, omsorg og pleie må også få fokus, og med ny helse- og 

omsorgssjef på plass har rådmannen stor tro på at det vil være mulig å hente ut et 

forbedringspotensiale. På kort sikt i 2013 er det ikke foreslått kutt for denne sektoren. 

 

For både å kunne forbedre (minimum opprettholde) tjenestekvaliteten og redusere de samlede 

kostnader, vil kompetansen i lokalsamfunnet og hos de kommuneansatte være av avgjørende 

betydning. Skal vi lykkes er det avgjørende både å ha god oversikt over ressursbruk og tjenesyting, 

sikre at prioriteringer og valg er forankret – dvs. forstått og akseptert – i hele organisasjonen. 
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Et verdiorientert lederskap hvor man praktiserer åpenhet og skaper en kultur for utvikling, prøving og 

feiling, vil bidra til at organisasjonens kompetanse og ressurser utnyttes best mulig. 

Kombineres dette med utstrakt delegering av myndighet og ansvar, samt med systematisk rapportering 

og oppfølging iht. mål og resultatoppnåelse, har man gode muligheter til å ta nye effektiviseringsgrep. 

Vår tjenesteyting krever et stort antall ansatte, og ledernes og medarbeidernes kompetanse er helt 

avgjørende for å kunne gi god kvalitet på tjenestene. Systematisk og relevant kompetanseutvikling står 

sentralt. Mye arbeid gjenstår på forenkling av arbeidsprosser og bruk av IKT. Vi er avhengige av at 

flere smarte og effektive løsninger kommer opp. Rådmannen er svært tilfreds med at det 

gjennomgående er en stor vilje til stede for ytterligere effektivisering og omstilling. Gjennom 2012 har 

flere organisatoriske grep blitt tatt, og ved inngangen til 2013 vil vi nesten være i mål med en helt ny 

organisasjonsstruktur. Det har vært tvingende nødvendig. Lederne av de nye sektorene vil på en helt 

annen måte enn tidligere kunne ”dukke ned” i detaljene, og sikkert komme opp med forslag til 

forbedringer og sparte utgifter. 

For første gang på 13 år er det mulig for rådmannen å etablere en strategisk ledergruppe i kommunen 

som vil kunne ha en helt annen styring og utviklingsfokus på Lyngensamfunnet. 

 

Frivillige lag og organisasjoner bidrar i vesentlig grad til at Lyngen er et levende og godt 

lokalsamfunn. Det er viktig at kommunen er i god dialog med disse gruppene og legger til rette for 

deres virksomhet. 

 

Rådmannen vil be kommunestyret om aksept for å initiere et prosjekt for å se på kommunen som 

eiendomsbesitter. Vi besitter betydelig med eiendom og tilsvarende verdier. Disse realverdiene er etter 

rådmannens skjønn håndtert på en for dårlig måte. Ingen er vel heller veldig uenig i at 

eiendomsdrift/forvaltning ikke er en kommunal ”kjerneoppgave”. Rådmannen er av den oppfatning at 

hele FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) blir satt under ”lupen”. 

 

Rådmannens samlede vurdering er at forslaget til budsjett er realistisk. Det er også rådmannens klare 

oppfatning at forslaget til budsjett og økonomiplan ikke etablerer et nivå på drifts-/ og 

investeringsutgiftene som er konsistent med de fremtidige inntektsforutsetningene. Kommunen må ta 

den økonomiske situasjonen på alvor og ikke skyve problemene foran seg. 

 

Rådmannen har tro på at Lyngen kommune vil klare å omstille seg og møte utfordringene som vi må 

løse sammen. For å lykkes må det legges til grunn klare prioriteringer, langsiktig planlegging og stram 

budsjettdisiplin, både administrativt og politisk. Kommunestyret må tørre å ta modige og kloke valg! 

 

De ovennevnte bekymringene til tross – året 2013 blir nok et år hvor Lyngen kommune vil tilby gode 

tjenester til våre innbyggere. De fleste vil være fornøyde med de kommunale tjenester også de 

nærmeste årene. 

 

Avslutningsvis:  

”It is not the strongest, nor the most intelligent who survives, but those most responsive to 

change” 

 

Charles Darwin 
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2 RAMMEBETINGELSER 

2.1 Befolkningsutvikling 

Diagrammet nedenfor viser befolkningsutviklingen fra 2000 og fram til 2012. Fram til 2010 

er tallene angitt pr. 1.1. Deretter pr. 1.7. som er grunnlaget for utgiftsutjevningen i IS. Tallene 

fra 2012 er pr. 1.7. og 1.10.  

 

 
 

 

Utviklingen i folketallet er en viktig indikator på kommunens økonomiske handlefrihet fordi 

dette har størst betydning for statens rammeoverføringer, i tillegg til utviklingen på 

kommunens utgifter. Den negative befolkningsutviklingen er derfor bekymringsfull, spesielt 

hvis denne trenden fortsetter i årene framover. Nedenfor er utviklingen vist pr. aldersgruppe.   

 

 1.1. 1.1. 1.1. 1.1. 1.1. 1.1. 1.7. 1.7. 1.7. Endr. %-vis 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 00-12 00-12 

0-5 år 243 227 217 204 204 202 189 173 161 -82 -33,7 % 

6-15 år 417 392 413 432 442 434 420 390 371 -46 -11,0 % 

16-66 år 2.037 2.025 2.006 2.021 2.016 1.979 1.973 1.926 1.894 -143 -7,0 % 

67-79 år 373 337 346 356 361 369 365 383 397 24 6,4 % 

80-89 år 129 157 157 164 164 157 158 151 157 28 21,7 % 

Over 90 år 26 20 22 22 21 25 28 36 35 9 34,6 % 

I alt 3.225 3.158 3.161 3.199 3.208 3.166 3.133 3.059 3.015 -210 -6,5 % 

 

Utviklingen viser en klar tilbakegang av barn og unge som har behov for tilbud i barnehage 

og skole. Flere eldre medfører økt etterspørsel etter omsorgstjenester.  

Rammeoverføringene fra staten gjenspeiler utgiftsbehovet for kommunene i forhold til 

hvordan befolkningen i kommunen er sammensatt. For Lyngen kommune betyr det at 
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overføringene til barnehage og skole går ned, mens overføringene til omsorg øker. Men det er 

selvfølgelig kommunen selv som bestemmer prioriteringene av frie inntekter. 

 

Fødselstallene er den viktigste indikatoren på behovet for barnehageplasser og 

grunnskoletilbud. De siste 4 årene har antall fødte barn vært relativt lavt, jf tabellen nedenfor:  

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Pr. 1.10. 

2012 

47 38 27 38 22 28 29 38 40 26 26 20 21 

 

2.2 Forslag til statsbudsjett 2013 

 

Forslaget til statsbudsjett for 2013 ble lagt fram 8. oktober 2012.  

 

Skatt og rammetilskudd 

De frie inntektene består av rammetilskudd og skatteinntekter.  I regjeringens forslag til 

statsbudsjett synes Lyngen kommune å ha kommet relativt bra ut sammenlignet med andre 

kommuner i Troms. Det er imidlertid viktig å ta hensyn til befolkningsutviklingen både i 

kommunen og ikke minst i hele landet når en ser de reelle virkningene av forslaget.   

 

Det er for tiden en rekordstor vekst i landets befolkning og dette går ut over kommuner som 

har lavere vekst eller tilbakegang. For Lyngen kommune har befolkningen gått tilbake over 

flere år og dette er meget alvorlig for den økonomiske handlefriheten. 

 

I rådmannens saksframlegg er det satt som en forutsetning at veksten i landet er i hht. SSB 

siste prognose fra juni 2012 (middels nasjonal vekst). Samtidig er folketallet i Lyngen satt til 

3.015 for hele økonomiplanperioden, som er identisk med folketallet pr. 1.7.2012. 

Utviklingen framgår av den grønne linja i tabellen. Endringer i folketallet vil påvirke de frie 

inntektene. Tabellen nedenfor angir ulike virkninger av endringer i folketall: 
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Rammetilskuddet for 2013 er øket som følge av nominell videreføring av foreldrebetaling, 

omlegging av kontantstøtteordningen, innføring av valgfag på 8. og 9. trinn fra 2012, 

kulturskoletilbud i SFO, i tillegg til andre mindre virkninger. Lønns- og prisveksten er 

beregnet til 3,3 % fra 2012 til 2013. 

 

Andre saker i statsbudsjettet 

 Øremerket tilskudd til etablering av dagtilbud til mennesker med demens videreføres. 

 Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser økes. 

 Tilskudd til kommunalt rusarbeid innlemmes i rammetilskuddet. Rådmannen har satt 

av 0,3 mill. til dette formålet i årene framover, noe som dekker en halv stilling. 

 Samhandlingsreformen er prisjustert fra 2012-nivået. Dette skal dekke både 

medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og akutthjelp. Total ramme for 2013 er 3,7 

mill. Fra 2012 er det videreført at midlene fra samhandlingsreformen delvis finansierer 

folkehelsekoordinatorstillingen og en legestilling. 

 Kompensasjonsgraden for ressurskrevende tjenester videreføres på 80 %.  

Innslagspunktet økes til 975.000 kroner. 

 Øremerket tilskudd til kommunalt barnevern videreføres i 2013. 

 Delkostnadsnøklene i inntektssystemet er forandret for sosialhjelp, grunnskole, 

barnehage og helse. 

 

Fordeling av skjønnsmidler 2013 

 

Kriteriene for fordeling av basisskjønnsmidler er endret fra 2012. Bla. er kriteriet for utgifter 

til ressurskrevende tjenester vektet høyere enn før. Dette gir endelig bra uttelling for Lyngen 

og medfører en økning i skjønnsmidlene for utgiftene til disse tjenestene med ca. 2,1 mill. i 

forhold til tidligere. Tidligere gav dette veldig lite utslag, noe Lyngen kommune har påpekt 

over flere år. Fylkesmannen har endelig funnet det hensiktsmessig å endre fordelings 

modellen. Negativ befolkningsutvikling gir også en viss uttelling for Lyngen kommune. 

 

Eller fordeles basisskjønnsmidler stort sett etter retningslinjer fra KRD. 

  

2.3 Eiendomsskatt 

I rådmannens saksframlegg er eiendomsskatten foreslått økt fra 4 til 5 promille i 2013. Fra 

2014 er den foreslått økt til 6 promille. Dette har sammenheng med at frie inntekter reduseres 

og det økonomiske handlingsrommet blir derfor stadig mindre. 

 

2.4 Andre frie midler 

 

Rente- og avdragskompensasjon for investeringer i skole- og omsorgsbygg er justert i hht. 

rentenivået og utgjør ca. 2,5 mill. i 2013. Dette kan sees opp mot rente- og avdragsutgiftene 

totalt sett. 

 

Mva-kompensasjon for investeringer er fjernet fra budsjettet i 2013. Kommunene kan bruke 

20 % av denne kompensasjonen i driftsregnskapet, men rådmannen vurderer det som 

hensiktsmessig å fjerne dette helt. Fra 2014 skal dette uansett brukes i sin helhet til å 

finansiere investeringer for de ulike prosjektene. 
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Mva-kompensasjon i driftsregnskapet er øket fra 3,7 til 4,75 mill. Dette fordi denne 

inntektsposten ikke er økt i budsjettet på flere år.  Samtidig medfører bl.a. leie av rådhuset en 

mva-kompensasjon på ca. 0,5 mill. Rådmannen anser derfor denne endringen som forsvarlig. 

 

Refusjon for ressurskrevende tjenester er tidligere budsjettert og regnskapsført på 

budsjettområde finans. Fra 2013 er dette lagt inn på de enkelte tjenesteområdene hvor 

grunnlaget for refusjonen er. Dette vil forhåpentligvis gjøre det enklere å se sammenhengen 

mellom utgifter og refusjon. Spesielt vil dette synes på ansvar 3510 Solhov bo- og 

aktivitetssenter som har hatt en stor økning i refusjon de siste årene pga. økt omsorgsbehov. 

 

2.5 Brukerbetalinger, gebyrer og avgifter 

 

Renovasjonsgebyr 2013 

 

Styret i Avfallsservice AS har i styremøte 19.10.2012 vedtatt satser for kommunal renovasjon 

for 2013. 

 

Renovasjonsgebyrene er øket med 3 % og slamgebyrene med 4 %. Økning av gebyrene noe 

utover forventet prisstigning skyldes bl.a. pålegg med miljøstasjonene, renseanlegg, samt 

investering i ny slamsuger. 

 

Styret har vedtatt å avvikle ordningen med miljøgebyr med bakgrunn i pålegg fra 

kommunerevisjonen. Dette utgjorde for 2011 kr 28.520 eks. mva for Lyngen kommune. 

 

Prisliste 2012 og 2013: 

 

 2012 2013 Endring 

Type abonnement 
Eks. 
mva. 

Inkl. 
mva. 

Eks. 
mva. 

Inkl. 
mva. 

2012-
2013 

Standardabonnement 2.783 3.479 2.866 3.583 3,0 % 

Miniabonnement 2.307 2.884 2.376 2.970 3,0 % 

Miniabonnement kompost 2.307 2.884 2.376 2.970 3,0 % 

Storabonnement 4.045 5.056 4.166 5.208 3,0 % 

Fritidsabonnement 743 928 765 957 3,1 % 

Slam inntil 4 m3           

 - tømming hvert år 1.447 1.809 1.505 1.881 4,0 % 

 - tømming hvert 2. år 729 911 758 948 4,1 % 

Slam fritidsboliger           

 - tømming hvert 3. år 504 630 524 655 4,0 % 

 - tømming hvert 4. år 379 474 394 493 4,0 % 

Slam pr. m3 (> 4 m3) 397 496 413 516 4,0 % 

Ekstra tømming septik 1.908 2.385 1.984 2.480 4,0 % 

Ekstra tømming i per. 1.11.-30.4. 2.862 3.577 2.976 3.721 4,0 % 

Byttegebyr dunk 241 301 248 310 3,0 % 

Kjøp av dunk 482 603 496 621 3,0 % 

 

Lyngen kommunestyre tilrådes å vedta satsene. 
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Husleieinntekter 

 

Husleie i kommunale utleie- og omsorgsboliger foreslås økt i hht. endringen i 

konsumprisindeksen fra 1.1.2012. 

 

SFO-betaling 

Foreldrebetaling i SFO endres i løpet av 2013 i hht. vedtak i egen kommunestyresak. 

 

Byggesaksgebyrer, gebyrer etter matrikkelloven og jordloven, mv 

Kommunale gebyrer bør i størst mulig grad beregnes i hht. selvkostprinsippet. De nevnte 

gebyrer kan reguleres etter særlover og i noen grad til selvkost.  

 

Det anbefales derfor å starte en grundig gjennomgang av ulike egenbetalinger med sikte på å 

finne ut potensialet rent økonomisk. Så må dette veies opp mot eventuelle negative virkninger 

overfor kommunens innbyggere og andre.  Rådmannen tilrår derfor at dette arbeidet startes 

opp i 2013 med sikte på å komme med forslag til endringer til årsbudsjett/økonomiplan 2014-

2017. 

2.6 Lønnsbudsjett 

 

Fast lønn, tillegg, overtid, mv. 

Det sentrale lønnsoppgjøret for kommunal sektor for 2012 er lagt inn i lønnsbudsjettet for 

2013. Lokale forhandlinger fra høsten 2012 må legges inn i fastlønnsbudsjettet i 2013 med 

overføring fra lønnsreserven. Pott for lokale forhandlinger er lagt inn i lønnsreserven med i 

overkant av 1,2 mill. kroner. I tillegg er det satt av 0,5 mill. til andre lønnsreguleringer, dvs. at 

avsatt lønnsreserve for 2013 er 1,75 mill. Rådmann er usikker på om dette er tilstrekkelig og 

vil eventuelt måtte komme tilbake til dette ved revidering av årsbudsjett 2013. 

 

Faste tillegg for omsorgssektoren ble kraftig økt ved det sentrale lønnsoppgjøret. Dette gir 

betydelig utslag på konsekvensjustert budsjett. Overtid og andre tillegg er gjort gjenstand for 

vurdering, men det er likevel en betydelig utfordring å budsjettere dette mest mulig korrekt. 

 

Netto sykepengerefusjoner, dvs. refusjon fra Nav fratrukket utgifter til sykevikarer, er justert i 

hht. regnskapsutviklingen. For Solhov bo- og aktivitetssenter er nettoutgiftene økt ved 

konsekvensjusteringen med vel 0,4 mill. på bakgrunn av regnskapsutviklingen. Disse var 

redusert av enhetens som følge av kommunestyrets vedtatte sparetiltak på 2 mill. fra 2012. 

For Ytre Lyngen hjemmetjeneste har regnskapsutviklingen vist mindre utgifter enn budsjettert 

og derfor redusert i 2013. For øvrige enheter er det ikke foretatt endringer fra tidligere. 

 

2.7 Pensjonskostnader 

 

Pensjonskostnadene i kommunene er en betydelig kostnad. Økte pensjonskostnader er 

beregnet økt med ca. 2,5 mill. kroner fra vedtatt økonomiplan. Utgangspunktet er prognosene 

for 2013 fra livselskapene. Økningen er i hovedsak knyttet til mindre beregnet premieavvik, 

noe som skyldes endring i statens beregningsforutsetninger. Isolert sett er premieinn-

betalingene uforandret fra 2012, noe som også kan ha sammenheng med reduksjon i antall 

årsverk som følge av nedleggingen av Oksvik skole. 

 

Totale pensjonskostnader i budsjettet er ca. 21,3 mill. for 2013. 
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2.8 Finansutgifter/- og inntekter 

 

Videre utlån 

Rådmannens saksframlegg forutsetter at renteinntekter fra utlån av viderefomidlingslån fra 

Husbanken er tilstrekkelig til å dekke renteutgiftene på innlån fra Husbanken. 

 

Det forutsettes nytt låneopptak på 5 mill. i 2013 og årene deretter for startlåneordningen.  

 

Renteinntekter 

Ordinære renteinntekter er redusert fra 0,3 til 0,2 mill. som følge av lavt rentenivå og lite 

likvide midler. 

 

Renteutgifter 

Rentenivået er for tiden historisk lavt. Det er ikke forventet vesentlig endring i rentenivået for 

2013 og nye låneopptak er derfor beregnet til en rente på 2,5 % i 2013.  

Rådmannen har ikke tatt høyde for eventuell renteøkning i økonomiplanen på allerede 

opptatte lån. Dette bør sees mer nøye på ved rullering av økonomiplanen neste høst.  

Kommunens lånegjeld til kommunale formål er ved utgangen av 2012 på ca. 375 mill. kroner. 

Dette betyr at èn prosent renteøkning betyr bortimot 4 mill. i økte renteutgifter, noe som viser 

konsekvensene av et normalt rentenivå på ca. 5 %. 

 

Samtidig er det vedtatt i gjeldende økonomiplan avdragsutsettelse, noe som medfører økte 

renteutgifter. Rådmannen har som følge av dette vedtaket søkt om ca. 5,7 mill. i 

avdragsutsettelse for 2012 og ca. 7 mill. i 2013 for å balansere årsbudsjettet for disse årene. 

Sistnevnte forutsetning er lagt til grunn i økonomiplanen for perioden 2014-2016. Økte 

renteutgifter som følge av dette er beregnet til vel 0,3 mill i 2013, ca. 0,5 mill. i 2014, ca. 0,7 

mill. i 2015 og ca. 0,8 mill. i 2016. Økt rentenivå i perioden vil bety større utslag. 

 

Rådmannen er bekymret for at dette er en del av tiltakene for å få økonomiplanen i balanse. 

Alternativt ville vært større kutt i tjenesteproduksjonen, men dette anses som lite mulig på 

kort sikt. 
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3 TJENESTEPRODUKSJON  
 

3.1 Politikk, næring og kirke  

 

Dette budsjettområdet omfatter politiske utvalg og kontrollorganer, kirke/ livssyn og næring. 

 

Politikk 

I 2012 er det stortingsvalg.  Departementet har utviklet et nytt elektronisk 

valgadministrasjonssystem (EVA).  Alle kommunene og fylkeskommunene oppfordres til å ta 

i bruk statens nye valgadministrasjonssystem ved gjennomføringen av stortings- og 

sametingsvalget 2013.  Vi vet ennå ikke hva dette medfører av utgifter for kommunen, og 

velger derfor å føre opp samme beløp i budsjettet (200.000) som ved valget i 2009. 

 

I kommuneplanen for energi og klima i Nord-Troms 2010-14 kommer det fram forslag om 

innkjøp av bærbare PC’er til kommunestyret/ formannskapet og levekårsutvalget.  Dette vil 

forenkle og styrke papirløshet i kommunen.  I 2012 ble det vedtatt å kjøpe inn lesebrett til 

formannskapet.  Disse er kjøpt inn og vil bli tatt i bruk i 2013. 

 

Det er lagt inn ca. 0,6 mill. til kommunens andel for overvåkning av Nordnes-fjellet. 

 

Næring 

Lyngen kommunes største næring er jordbruket med ca. 120 årsverk fordelt over 65 

gårdsbruk. Jordbruksarealet utgjør 1,8 prosent av totalarealet i kommunen. I den senere tid har 

man sett en dreining mot større og færre enheter, men man ser nå en tendens til utflating av 

denne trenden. Det fins et betydelig potensial for videreutvikling av lokal produksjon og 

videreforedling. Dette understøttes av den mottakelse som lokal merkevare (eksempelvis 

Lyngenlam og Alpelam) har fått. Utfordringene ligger i et bredere samarbeid på 

merkevaresiden, hvor aktørene bør samarbeide tettere for å kunne fokusere på budskap, 

distribusjon og merkevare.  

 

Kommunen har i dag registrert 90 personer i Fiskerimanntallet, hvorav ca. 60 er aktive 

næringsutøvere. Delvis på lokale båter eller rederi hjemmehørende i andre kommuner, 

hovedsaklig i Troms. Vi registrerer noe økning i rekrutteringen, ikke minst er dette påvirket 

av det gode næringsgrunnlaget de siste årene. For øvrig finnes det fiskeoppdrett i regi av 

Lerøy Aurora lokalisert ved Årøya. Gjennom Lyngen Reker opprettholder man en av fire 

gjenværende rekefabrikker i Norge. Her produseres i stadig større volum både maskinpillede 

og håndpillede reker, og med godt økonomisk resultat. Kommunen har for øvrig lokale 

fiskemottak i Nord-Lenangen. Kommunen ser veldig positivt på nyrekrutteringen som finner 

sted og vil aktivt støtte initiativ til etablering av båter med kvoter gjennom kommunens 

næringsfond. 

 

Lyngen har en variert industriproduksjon med omlag 112 arbeidsplasser. Dette innbefatter to 

plastfabrikker, produksjon av teknologiske produkter, bergverksdrift, programvareutvikling 

og beslektede virksomheter, hvorav en betydelig andel er eksportrettet. Mye av produksjonen 

er lokalisert til Furuflaten, der et næringscluster har vokst frem over mange år med god lokal 

og kulturell forankring. Det er uttalt fra ovennevnte aktører at produksjonen innenfor etablerte 



 

 12 

virksomheter kan vokse betydelig fremover. I skrivende stund planlegges etablering av en 

industrinæringspark opptil 8000 m2 på Furuflaten og dette vil være et viktig tiltak for å legge 

til rette for økt produksjon. Behovet for gode og tilrettelagte næringsarealer er stort. Lyngen 

kommune har derfor en betydelig oppgave og ansvar for å tilrettelegge ulike arealer. 

Kommunen vil i perioden søke å tilrettelegge for arealer som møter ovennevnte behov. 

 

Reiselivsnæringen består i dag av totalt 19 aktører med fokus på overnatting, fritidsfiske og 

opplevelser generelt. Rundt halvparten av disse driver helårsdrift. Reiseliv har et stort 

potensial som på ingen måte er tatt ut. Potensialet fremkommer ved å se på et økende antall 

besøkende, den oppmerksomhet Lyngsalpene er gjenstand for fra et voksende antall 

tidsskrifter, aviser, medier generelt og destinasjonsselskaper rundt i verden. Flere 

kommersielle aktører innen reiseliv og cruise vurderer investeringer i Lyngen uten at disse så 

langt har materialisert seg. Det fins et betydelig potensial i å forene reiseliv med økende grad 

av lokal mattradisjon og produksjon, såkalt kortreist mat. Kommunens utfordring ligger på 

flere plan, på det annen side ønsker man prosjekter og virksomheter velkommen, - man 

tilrettelegger. Men ikke minst blir det viktig å føre en tett og god dialog med alle aktører slik 

at man sikrer en strukturert og god utvikling som alle parter. 

 

Det er i driftsbudsjettet lagt til grunn en netto inntekt fra Tyttebærvika med 0,8 mill. kroner i 

hht. kommunestyrets budsjettvedtak for 2012-2015. 

 

Kommunestyret vedtok i økonomiplan 2012-2015 ikke å sette av midler til Lyngen Alp og 

Intek Lyngen. Dette er heller ikke innarbeidet i rådmannens forslag. 

 

Ordningen med landbruksvikar, som ikke lenger dekkes av statlige midler, er ikke lagt inn i 

budsjettet. Det kan være tvilsomt om refusjonen og alternativ bruk av landbruksvikaren ender 

i balanse, så det burde vært avsatt en kommunal bevilgning til dette. 

 

Kirke og livssyn 

Tilskuddet til ordinær drift av kirkelig fellesråd ble i årsbudsjett/økonomiplan 2012-2015 

videreført på nominelt 2011-nivå. Denne bevilgningen var på 2,964 mill. kroner. I 2012 var 

det i tillegg bevilget kr 105.000 til maling av Lenangsøyra kapell. 

 

Formannskapet har i skrivende stund vedtatt å øke bevilgningen i 2012 med 0,1 mill. Dette 

utgjør omtrent forventet prisstigning i 2012. Rådmannen legger denne økningen til grunn for 

årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016 med et tillegg av forventet lønns- og prisstigning i 2013 

på 3,3 %. Dette betyr at foreslått tilskudd til kirkelig fellesråd for 2013-2016 utgjør 3,165 

mill. i 2013-kroner. Fellesrådet har vedtatt kommunal bevilgning på kr 3.196.500 kroner i 

2013. Det betyr at foreslått bevilgning er på linje med fellesrådets vedtak. 

 

I tillegg er det satt av 50.000 kroner i 2013 og 2014 til avskrivning av tidligere underskudd i 

fellesrådet. Dette ble vedtatt i 2012.  

 

For kommende årsbudsjett/økonomiplaner foreslår rådmannen at forventet lønns- og 

prisstigning legges til grunn ved beregning av rammetilskuddet til kirkelig fellesråd. 

 

Rådmannen har også lagt inn overføring vedrørende bårehus i Nord-Lenangen. 
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Kirkelig fellesråd har vedtatt følgende investeringsplan for 2013-2016: 

 2013 2014 2015 2016 

     

Personalhus Nord-Lenangen kirkegård 250.000    

Utvidelse Lenangsøyra kirkegård  950.000   

Lyngen kirke, styringsenhet varme 180.000    

Utvidelse Eidebakken kirkegård     
 

Alle investeringene forutsetter 100 % kommunal finansiering. Fellesrådets budsjettvedtak er 

lagt ved saksframlegget. 

 

Rådmannen ser det ikke som mulig å prioritere de vedtatte investeringene i dagens 

økonomiske situasjon.  

 

Økonomi og prioriteringer 

 

  Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

  2013 2014 2015 2016 

Politikk, næring, kirke     

1110 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 3.545 3.345 3.520 3.520 

1208 KIRKE OG LIVSSYN 3.045 3.045 3.045 3.045 

1313 NÆRING -612 -612 -612 -612 

1340 SKOGBRUK 130 130 130 130 

 Sum tidligere vedtatt 6.108 5.908 6.083 6.083 

 Konsekvensjusteringer -141 -141 -191 -366 

 Konskvensjustert budsjett 5.967 5.767 5.892 5.717 

 Prioriterte tiltak:     

 Kirkelig fellesråd - økt kommunalt tilskudd 200 200 200 200 

 Bårehus Nord-Lenangen - dekning kapitalkostn. 10 80 80 80 

      

 Netto budsjettramme 6.177 6.047 6.172 5.997 

 

3.2 Administrative fellestjenester 

 

Dette budsjettområdet omfatter prosjekter, administrative tjenester, felleskostnader og ikt. 

 

Administrative tjenester og prosjekter 

3. oktober 2012 flyttet administrasjonen inn i nytt rådhus i Strandveien 24.  I det nye rådhuset 

er det totalt 42 kontorplasser.  I 1. etasje er det et stort møterom som også benyttes til møter i 

formannskapet og til utvalgsmøter. Det er lagt inn budsjettmidler for å dekke økte utgifter. 

 

Rådmannen har tidligere signalisert en gjennomgang av den organisasjonsmodellen/ -

strukturen kommunen har i dag.  Dette arbeidet er kommet godt i gang og i 2012 er det tilsatt 

oppvekstsjef som tiltrådte stillingen i august. Økonomisjefstillingen ble besatt første gang i 

juni 2011, men har vært vakant fra juni 2012. Ny økonomisjef tiltrer stillingen i januar 2013.   

 

Ved omorganisering frigjøres ett årsverk som omgjøres til sektorsjef for teknikk og miljø.  
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Det er lyst ledig stilling som helse- og omsorgssjef, som vi håper å få besatt før nyttår. Denne 

finansieres ved at enhetslederstillingen ved Lyngstunet fjernes. 

 

Omorganiseringen gjøres altså uten at det brukes flere årsverk. Lønnsutgiftene blir 

selvfølgelig noe høyere pga. stillingenes ansvarsområde, men dette bør på sikt føre til bedre 

muligheter for å gjennomføre effektive omstillingsarbeider på de ulike sektorer.  

 

Målet er å få på plass en organisasjon som er robust, men allikevel fleksibel i forhold til 

endrede arbeidsoppgaver.  Med dagens budsjettrammer er det også en forutsetning at den i 

stor grad er rasjonell og effektiv.  Administrasjonen står de nærmeste årene foran en betydelig 

utskifting i arbeidsstokken som følge av at ansatte går av med pensjon.   

 

Det er betydelige midler kommunen kan søke på for å nå flere av de målene vi har satt oss.  

Det normale kriteriet knyttet til dette er som regel en kommunal egenandel, og dette stopper 

flere av de prosjektene vi kunne tenkt oss å være med på.  I økonomiplanen er det lagt inn 0,3 

mill i 2012 med økning til 0,5 mill. fra 2014. Rådmannen er av den oppfatning av at dette 

beløpet blir stående, evt. økes. 

 

Kommunen har i dag et økonomisystem (Unique) som ble satt i drift fra 2001.  Dette 

økonomisystemet er ”gått ut på dato” og må oppgraderes fordi leverandøren slutter å 

vedlikeholde systemet.  Investeringen er i rådmannens årsbudsjett for 2013 satt opp med 0,5 

mill. inkl. mva. Økte driftskostnader til vedlikehold av systemet er ca. 50.000 kr. Årlige 

virkninger på budsjettet blir ca. 140.000 kr. Rådmannen tilrår på det sterkeste at denne 

prioriteringen vedtas som foreslått. 

 

Ikt 

I dag har vi omkring 400 PC’er til ansatte og elever.  Antall PC’er og servere har økt 

betraktelig de siste årene uten at ressursen til personell har økt tilsvarende.  Behov for tillegg 

på 0,4 årsverk IKT-konsulent i administrative tjenester, slik at det totalt blir 2 årsverk.  Dette 

vil kunne redusere utgiftene til overtid med inntil kr 100.000. Rådmannen tilrår derfor sterkt 

at dette nye tiltaket prioriteres. 

 

I tillegg er det på grunn av lave bevilgninger over flere år mange gamle PC’er og servere som 

skal fornyes og oppgraderes. 

 

I det kommunale systemet er det mange fagnettverk som trenger vedlikehold og 

oppdateringer/ oppgraderinger (legenettverk, helse og helsestasjon, pleie/ rehabilitering/ 

omsorg, elevnettverk, administrasjon, publikumsnett).  Administrasjon og vedlikehold av 

samtlige kommunale trådløsnett. 

 

Det er et massivt behov for investering i utstyr for å fornye pc-parken i kommunen.  Særlig i 

kommuneadministrasjonen og i pleie- og rehabiliteringsavdelingen.  Behovet er knytter seg 

også til tjenestetilbudet ved skolene unntatt Eidebakken og i barnehagene.  Det er også store 

utfordringer knyttet til utstyr, oppgraderinger og nye programmer/ systemer innenfor særlig 

helse- og omsorgssektoren. 

 

Kompetanseutvikling av det pedagogiske personalet, personalet i helse- og omsorgssektoren 

og det administrative personalet generelt, er også en nødvendighet og på sikt ressurssparende 

oppgave.    
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Rådmannen finner foreløpig ikke å kunne øke driftsmidlene til ikt, men det bør finnes en 

løsning på snarest mulig. 

 

Økonomi og prioriteringer 

 

  Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

  2013 2014 2015 2016 

Administrative tjenester og felleskostnader     

1300 PROSJEKTER ADMINISTRASJON 350 550 550 550 

1310 ADMINISTRATIVE TJENESTER 12.179 12.179 12.179 12.179 

1450 FELLESKOSTNADER 3.598 3.598 3.598 3.598 

1451 IKT 3.689 3.689 3.689 3.689 

 Sum tidligere vedtatt 19.816 20.016 20.016 20.016 

 Konsekvensjusteringer 1.294 1.294 1.294 1.294 

 Konskvensjustert budsjett 21.110 21.310 21.310 21.310 

 Prioriterte tiltak:     

 Økt bemanning 0,4 årsverk ikt adm. tjenester 170 170 170 170 

 Økonomisystem - økt drift ved oppgradering 25 50 50 50 

      

 Netto budsjettramme 21.305 21.530 21.530 21.530 

 

 

3.3 Oppvekst og kultur  

 

Budsjettområdet omfatter grunnskolen felles, Lyngsdalen oppvekstsenter, Eidebakken skole 

inkludert voksenopplæringa, Lenangen b/u-skole, Solhov barnehage, Knøttelia barnehage, 

Rødtoppen barnehage, Sør-Lenangen barnehage, kulturskolen, kulturtilbud og biblioteket. 

 

Barnehagene 

Lyngen kommune har 5 kommunale barnehager med totalt 178 plasser. 

Kommunen har full barnehagedekning, det vil si at samtlige barn som har lovfesta rett til 

barnehageplass har fått plass i en barnehage, selv om ikke alle har fått plass på sitt 1.valg.  

Pr i dag har kommunen ledige barnehageplasser i Solhov, Sør-Lenangen og Rødtoppen, 

barnehageplasser som kan tilbys nye innbyggere. I årene 2007-2012 er det født ca 160 barn i 

Lyngen.  

 

Barnehagene i Lyngen har følgende satsingsområder: 

 Språkstimulering  

 IKT i barnehagen.  

 Uteliv-fysisk aktivitet 

 Pedagogisk ledelse  

 

De siste årene har vi sett en økning i spesial pedagogiske tiltak i henhold til opplæringsloven i 

barnehagene, en utvikling man ser i de fleste kommuner.  Andelen spesialpedagogisk hjelp i 

barnehagen forventes å bøte på andelen i grunnskolen ved at man yter tidlig innsats i en 

begrenset periode fram mot skolestart.  
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Nedgang i barnetall ventes å gi vakanser i barnehagene kommende år. Rådmannen har 

foreløpig lagt inn 60% vakanser grunnet lavere barnetall, men dette tallet kan bli høyere etter 

hovedopptaket. I tillegg ser rådmannen på organiseringen av barnehagetilbudet i 

sommerferien, et tiltak som forventes å gi noe innsparing. 

 

Lyngen kommune har fortsatt en utfordring i forhold til å rekruttere førskolelærere til arbeid i 

barnehagene, men inneværende barnehageår er situasjonen bedre enn på lenge. Det er en 

prioritert oppgave å rekruttere førskolelærere som vil arbeide i barnehage til kommunen, og 

en vil se på ulike tiltak for å få dette til. 

 

Bygningsmessig har barnehagene store utfordringer. 

 I Sør-Lenangen barnehage er utbyggingsarbeidet som startet i 2009 fortsatt ikke fullført.  

 Knøttelia barnehage driver i lokaler fra 1975 som preges av lite vedlikehold. I tillegg 

mangler de ansatte garderober og personalrom, og gulvbelegget i hele barnehagen bør 

byttes. Det er også behov for lyddemping i enkelte rom. Dette tiltaket var vedtatt med 0,5 

mill. i 2012, men beløpet må fordobles. Rådmannen har prioritert å øke 

investeringsrammen med 0,5 mill. i 2013. Dvs. totalt investeringsbudsjett er på 1,25 mill.  

 

Barnehageansatte har behov for kursing, etterutdanning og kompetanseheving. Pr i dag er 

dette vanskelig grunnet små driftsbudsjett. 

 

Solhov barnehage har drevet midlertidig de siste årene og vil flytte inn i nytt bygg så snart 

dette står ferdig. Konsekvensene av drift av bygget er ikke fullt ut beregnet fra 2014. 

 

Det er viktig å ha fokus på forebygging av sykefravær i barnehagene 

 

 

Grunnskolene 

 

Lyngen kommune har pr i dag 3 offentlige grunnskoler. I tillegg er det en privatskole i 

Straumen i Nord-Lenangen. Skolene i Lyngen har godt kvalifiserte lærere. 

På sikt vil det være naturlig å tenke færre skoler i kommunen grunnet nedgang i elevtall.  

I 2011 ble det født 21 barn og hittil i 2012 er det 22 barn som er født i kommunen. 

 
Født år  

Inntaksområde 

2007  

skolestart 2013 

2008  

skolestart 2014 

2009 

Skolestart 2015 

2010 

Skolestart 2016 

1. Furuflaten 5 5 3 4 

2. Eidebakken 24 18 15 13 

3. Lenangen (2 skoler) 6 10 6 7 

 

Elevtallet i skolene i Lyngen er på samme nivå skoleåret 2012/2013 som i fjor (+ 1 elev). 

 

Skolene i Lyngen har følgende mål: 

1. Grunnskolen skal i samarbeid med hjemmet gi elevene et best mulig faglig og sosialt 

grunnlag til å begynne på og fullføre videregående opplæring 

2. Undersøke nærmere årsakene til høy lærertetthet, herunder omfanget av 

spesialundervisning 

3. Få flere elever opp på et høyere mestringsnivå i nasjonale prøver i lesing, regning og 

engelsk, med særlig fokus på å heve elever fra mestringsnivå 1 (laveste nivå) 
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4. Skåre bedre (lavere) enn nasjonalt nivå på faktoren mobbing 

5. Heve grunnskolepoengene opp mot nasjonalt nivå 

6. Det skal gis tilbud om opplæring i entreprenørskap for elevene på ungdomstrinnet i 

Lyngen kommune 

 

 Målsettinger og utfordringer for perioden 

 

Skoleverket i Lyngen har de siste årene vært utsatt for innsparinger både etter 

ostehøvelprinsippet og strukturelle endringer.  

Pr i dag er skolenes forutsetninger og driftsnivå noe ulikt. I rådmannens forslag til budsjett er 

det lagt inn innsparinger på 2,2 årsverk i grunnskolen, fordelt på de to største skolene. 

Noe av dette tenkes tatt ved hjelp av nedgang i spesialundervisning, men her ønsker 

rådmannen et forsiktig anslag da kommunen er helt avhengig av samarbeid med PPT for å 

gjennomføre tiltaket.  

 

Skoleeier har et system for kvalitetsutvikling som kvalitetssikrer skolenes arbeid i forhold til 

lover og forskrifter.  

Her melder rektorene at skolene har vansker med å gjennomføre undervisningen etter 

lovkravene grunnet manglende utstyr. IT-utstyr er også et problem i forhold til gjennomføring 

av Nasjonale Prøver og eksamen.  

Skolenes driftsbudsjett gir ikke rom for innkjøp utover det som er helt nødvendig for å drive 

skole, slik at innkjøp av utstyr har vært nedprioritert i årevis. Dette gjelder både læremidler og 

utstyr til spesialrom. Klostra-tall viser også at Lyngen kommune ligger svært lavt på 

driftsutgifter ikke-lønn, og har gjort dette over år. 

Rådmannen kunne ønske seg en dreining over fra lønnsbudsjett til driftsbudsjett. Dette er det 

ikke funnet rom for i denne omgang. 

 

Både Eidebakken skole og Lenangen B/u-skole har behov for oppgradering av uteområdet. 

Lyngsdalen og Lenangen melder også om behov for oppgradering på IT-siden (tavler, 

maskiner, skrivere). Eidebakken skole har IT-utstyret på plass, men mangler driftspersonell. 

Skolen ønsker derfor å øke IT-stillingen kommende år. 

 

Teknisk sett er skolene i Lyngsdalen og på Eidebakken i god stand. 

Skolen i Lenangen har behov for oppgradering (1971-delen). Blant annet viser driftutgiftene 

(lokaler) på oppvarming/strøm at tiltak bør settes inn. 

 

Lyngen kommune er for tiden uten logoped, og PPT har lagt fram et forslag om ansettelse av 

logoped ved kontoret som kan serve Lyngen. Denne saken vil bli lagt fram for politisk 

behandling snarest. Dette vil i så tilfelle gi en økt overføring til PPT på i underkant av 

100 000, mens man vil kunne ha kommunal logopedstilling stående vakant. Tidligere 0,6 

årsverk (ca. 0,3 mill.) som logoped er overført fra administrative tjenester til grunnskolen 

felles. Her kan det bli aktuelt å kunne spare noe hvis PPT ansetter logoped som kan betjene 

Lyngen. 

 

Lyngen kommune har relativt høye kostnader knyttet til spesialundervisningen. Dette er det 

fokus på fra kommunens og PPTs side, og en vil forsøke å gjennomføre et prosjekt lignende 

Skjervøys arbeid, der en fikk ned andelen elever med spesialundervisning markant i løpet av 

et år.  Her satset en blant annet på økt grad av tilpasning i klasserommet.  
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Grunnet underskudd på avsatte midler til spesialundervisning, leirskole, sfo-drift, mv., som 

videreformidles til skolene i løpet av året, er budsjettramma økt ved konsekvensjustering med 

ca. 0,4 mill.  

Voksenopplæringa i Lyngen er administrativt underlagt Eidebakken skole. Det er pr i dag en 

fast stilling knyttet til tjenesten, samt to delstillinger i norskopplæring og grunnskole-

opplæring. Inntekstgrunnlaget til tjenesten er avhengig av antallet brukere og derfor usikkert 

per i dag. Voksenopplæringa mangler egnede lokaler. 

 

Av nye tiltak signalisert fra Kunnskapsdepartementet vil etappevis innføringen av valgfag gi 

konsekvenser for skoledriften. Valgfaget fører til en liten utvidelse av skoledagen på 

ungdomstrinnet (8. og 9. klasse kommende år). Samtidig blir skoledagen for elevene mer 

praktisk og variert. Dette er lagt inn i konsekvensjustert budsjett og er en lovpålagt oppgave 

for kommunene. 

 

Lyngen kommune subsidierer skolefritidsordningen med ca 600 000 årlig pr i dag. 

Administrasjonen har pr i dag en sak angående SFO ute på høring. Rådmannen vil foreslå å 

øke foreldrebetalinga. 

 

Kultur 

 

Ungdomsklubblokalet på Lyngseidet er i svært dårlig forfatning. Å flytte ungdomsklubben til 

egnet lokale er en prioritert oppgave. Ungdomsklubbstillinga i Lenangen er utlyst, og her er 

lokalene tilfredsstillende. 

Ungdomsarbeid er viktig for det rusforebyggende arbeidet i Lyngen kommune. På sikt er det 

ønskelig med en utvidelse av åpningstidene og tilbudene i ungdomsklubbene. 

 

Kommunale anleggsmidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og lokale kulturbygg ligger ikke 

inne som en fast post i økonomiplanen. Dette skaper vansker for lokale lag og foreninger når 

de skal finansiere spillemiddelsøknader.  

Foreslåtte tiltak i handlingsprogram for friluftsliv, folkehelse, idrett og lokale kulturhus er 

ikke innarbeidet med unntak av gratis treningstid i kommunale bygg. 

 

Kulturskolen ser et klart behov for å øke bemanningen. Per i dag har kulturskolen 2,3 

stillinger som skal dekke en rekke ulike områder. Kulturskolen ser også klart behov for å 

fornye instrumentparken. 

Kommende skoleår skal kulturskolen i samarbeid med skolene utvide tilbudet sitt til også å gi 

et frivillig tilbud til 1.-4. klasse innenfor skoledagen. Dette vil tas innenfor gjeldende ramme 

som en oppfølging av forrige økonomiplan. I tillegg tilbyr kulturskolen tjenester til 

Eidebakken skole. 

 

Kulturskolen mangler egne lokaler. De planlegges samlokalisert med voksenopplæring og 

ungdomsklubb. Foreløpig er kostnadene med dette ikke tatt inn i økonomiplanen, men må 

søkes innarbeidet i økonomiplanen for 2014-2017. 

 

Biblioteket 

Lyngen folkebiblioteks overordnede mål er å sikre befolkningen i regionen en best mulig 

bibliotektjeneste (Bibliotekloven §1).  

Kommende år ser biblioteket for seg følgende utfordringer: 

 Opprettholde og utvikle tjenesten, fortsatt ha et bibliotek med sentral beliggenhet og 

gode åpningstider, et lavterskeltilbud for folk flest.  
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 Gjennomføre prosjektet ”Framtidas kunnskapsarena” med de andre Nord-Troms 

bibliotekene.                     

 Økonomisk ramme til å ha Ole-Bok arrangementer (utdeling av bøker for å fremme 

leselyst) årlig. I år har Sanitetsforeningen i Lyngen støttet biblioteket med kr. 5.000.  

 Økt leseaktivitet, stor slitasje og deponering av bøker på bokbuss krever barne- og 

ungdomsbøker i flere eksemplarer.  Krever større ressurser. 

 Tettere samarbeid med skolene – i samarbeid med prosjektet. 

 Boktilbud i barnehagen – i samarbeid med prosjektet vårt. 

 Innkjøp av dokumentleser. 

 

Dessverre er ingen av disse tiltakene innarbeidet i rådmannens budsjettforslag, men det ble 

lagt inn økte bevilgninger til kultur og bibliotek fra 2014 i forrige økonomiplan.  Jfr. 

kommentaren under kultur. Disse midlene er innbakt i rådmannens forslag. 

 

Økonomi og prioriteringer 

  Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

  2013 2014 2015 2016 

Oppvekst og kultur     

2101 GRUNNSKOLEN - FELLES 4.065 4.065 4.065 4.065 

2111 LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER 3.355 3.355 3.355 3.355 

2112 OKSVIK SKOLE 2.352 1.102 76 76 

2115 LENANGEN BARNE-OG UNGDOMSSKOLE 6.795 6.155 6.155 6.155 

2116 EIDEBAKKEN SKOLE 17.810 17.810 17.810 17.810 

2201 BARNEHAGER - FELLES 4.000 3.500 3.500 3.500 

2211 SOLHOV BARNEHAGE 803 803 803 803 

2212 KNØTTELIA BARNEHAGE 3.470 3.470 3.470 3.470 

2213 SØR-LENANGEN BARNEHAGE 1.879 1.879 1.879 1.879 

2214 RØDTOPPEN BARNEHAGE 1.289 1.289 1.289 1.289 

2215 LENANGEN OPPVEKSTSENTER -250 -250 -250 -250 

2310 KULTURSKOLEN 851 851 851 851 

2410 KULTURTILBUD 960 1.160 1.160 1.160 

2411 BIBLIOTEK 729 779 779 779 

 Sum tidligere vedtatt 48.108 45.968 44.942 44.942 

 Konsekvensjusteringer 3.094 5.151 6.447 6.447 

 Konskvensjustert budsjett 51.202 51.119 51.389 51.389 

 Prioriterte tiltak:     

 Solhov barnehage - 20 % vakanse fagarbeider -80    

 Rødtoppen barnehage - 40 % vakanse fagarbeider -160    

 Redusert åpningstid barnehager i sommerferien -80 -80 -80 -80 

 SFO - redusert kommunal subsidiering -100 -200 -200 -200 

 Grunnskolen - redusert spesialundervisning -200 -400 -600 -600 

 Eidebakken skole - reduksjon rammetimer -250 -500 -500 -500 

 Lenangen B/U-skole - reduksjon rammetimer -125 -250 -250 -250 

 Lyngsdalen skole - nedlegging 2014/2015 underv.  -700 -2.200 -2.200 

 Husleie gratis utlån og leie av kommunale lokaler 100 100 100 100 

      

 Netto budsjettramme 50.307 49.089 47.659 47.659 
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3.4 Helse, sosial og omsorg  

 

Budsjettområdet omfatter sosialtjenesten, barnevernstjenesten, praktisk bistand, tiltak 

funksjonshemmede, hjemmetjenesten Ytre Lyngen, Lyngstunet helse- og omsorgssenter og 

Solhov bo- og aktivitetssenter.  

 

De største utfordringer i omsorgssektoren fremover er knyttet til oppfølging av 

forutsetningene i samhandlingsreformen og en kommende eldrebølge.  

 

Pr. november 2012 er det 40 personer i Lyngen som er 90 år eller eldre. Av disse bor 16 

fortsatt i sine egne hjem. Noen av dem mottar ingen tjenester fra pleie- og omsorg. 

Gjennomsnittalderen på beboerne på sykehjemmet er 83 år. Det er livsstilsykdommer som 

drar gjennomsnittsalderen ned. På landsbasis øker hjelpebehovet til personer under 67 år, 

mens det holder seg stabilt for de som er eldre.  

 

Pr. november 2012 har Lyngen kommune 79 menn og 126 kvinner som er mottakere av 

hjemmesykepleie og/eller praktisk bistand (hjemmehjelp). I alt 42 personer mottar 

støttekontakt.  

 

Vi klarer å tildele langtidsplasser innen rimelig tid, men korttidsplasser blir brukt i påvente av 

en ledig langtidsplass. Når plasser som er beregnet for avlastning og rehabilitering blir brukt 

til langtidsplasser, får vi ikke et adekvat tilbud innfor denne tjenesten. 

 

De fleste fagstillingene ved Lyngstunet er besatt av personell med kompetanse for stillingen. 

Det er problemer med å skaffe norske sykepleiere, men situasjonen er blitt noe bedre. Fortsatt 

bruker vi finske sykepleiere i vikariater. 

Alle legestillinger er besatt. I 2012 er det ansatt kommunal fysioterapeut. Stillingen 

finansieres stort sett ved fjerning av 50 % privat driftstilskudd og fastlønnstilskudd fra staten. 

 

I deltidsstillingene (helgestillingene med jobb hver 3.helg) er det vanskelig å få stabilitet, noe 

som igjen fører til at det faste personell må bli beordret på jobb i helgene, det medfører bruk 

av overtid. 

Det er også i perioder problemer med å skaffe hjemmehjelp til hjemmeboende brukere. 

 

Det legemeldte sykefraværet ved i helse- og omsorg er for 1.halvår 2012 på 11 %. Det er en 

økning i forhold til i fjor. Det som særlig er bekymringsfullt er bruken av egenmeldinger, 

særlig blant de unge arbeidstakere ser vi en økning. 

 

Innfor rus – og psykiatritjenesten har det vært store utfordringer med å gi bo – og 

aktivitetstjenester for de som har behov for det. Å samle denne gruppa av mennesker sammen 

med eldre i et boligområde har vist seg å være svært uheldig. Pr i dag har ikke Lyngen 

kommune et adekvat tilbud til disse brukerne. Det er nedsatt ei arbeidsgruppe som skal 

utarbeide forslag på løsning. Bevilgning på 1,5 mill. fra 2011 er forutsatt overført til 2013. 

Det vil klart være behov for nye årsverk innenfor rusomsorgen. Både innenfor miljøarbeid og 

forebyggende arbeid innenfor alle aldersgrupper. 

 

En klar utfordring ligger å fortsatt holde sosialbudsjettet lavt. Det innebærer å fortsette jobben 

med tidlig behovsavklaring av brukerne, kartlegging og riktig valg av tiltak. Dette betyr mye 

for den enkelte ikke bare økonomisk, men også i det at arbeid og aktivitet vil øke selvrespekt 

og selvfølelse og i seg selv være et helsefremmende virkemiddel.  
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Lyngen har et relativt stort antall mennesker med utviklingshemming som har behov for 

heldøgns omsorg og miljøtjenester. Boligbehovet er i dag godt dekket, men kommunen har 

relativt mange som mottar ressurskrevende tjenester så behovet for vernepleiere er stort.  

 

Høsten 2012 har personalet fått opplæring i bruk av data som verktøy for å skrive rapporter og 

i kommunikasjon om felles brukere innfor pleie- og omsorg. Målsettingen er at pr 31.12.12 

skal alle rapporter skrives på data, en målsetting som vil bli oppnådd. 

 

Den største utfordringen blir å gjennomføre samhandlingsreformen. Kommunene får et stort 

ansvar, og særlig blir fastlegene pålagt et stort ansvar. De skal bestemme hvem som har behov 

for kjøp av spesialist behandling og hvem som kan få et adekvat tilbud i kommunen. Det vil 

være viktig å ha en god og stabil legetjeneste, noe som også gjelder personell med generell og 

spesiell kompetanse. 

 

Hjemmetjenesten må styrkes, slik at de som spes. helsetjenesten skriver ut, kan bli 

ferdigbehandlet i hjemmet. De 6 korttids/rehabiliteringsplassene på Lyngstunet må bli faglig 

styrket, slik at det kan bli foretatt observasjon av syke mennesker, for dermed å kunne vurdere 

om det er behov for behandling av spes. helsetjenesten. Dagens organisering av 

hjemmetjenesten og korttidsavdeling må endres. Det må bli to avdelinger med eget personell, 

hvor det blir lagt sterkt vekt på rehabilitering både for dem som skal jobbe ute i hjemmene, og 

for dem som skal jobbe inne på avdelingen. 

Det vil også være en nødvendighet å få etablert en form for nattjeneste som kan besøke 

omsorgstrengende i hjemmene på natt. Sykehuset skriver ut pasienter til alle tider på døgnet, 

og det må være personell som kan ta imot de ”hjemsendte” på natterstid i hjemmene. 

 

Sykefraværet må ned, men det er ansatte med kroniske lidelser som i perioder må være 

sykemeldt pga sin sykdom. Lyngen kommune er en IA bedrift, hvor vi skal legge forholdene 

til rette for at mennesker med kroniske lidelser skal kunne få tilrettelagt arbeid. Det kan også i 

noen tilfeller bli en utfordring. Har en mange ansatte som skal ha tilrettelagt arbeid, kan det gå 

utover de som er ”friske”, de må ta de tunge takene. De nye reglene for oppfølging av 

sykemeldte krever at lederne lager oppfølgningsplaner og har et nært samarbeid med 

sykemelder(legen). I og med at Lyngen kommune er en IA bedrift, kan det ikke kreves 

legeattest av de som søker på jobb.  

 

Å gi større stillingsbrøker til de som jobber deltid er en utfordring. Lyngen kommune som 

arbeidsgiver må se på muligheten at ansatte jobber i flere etater (f.eks på hverdager i skole og 

i helgene innfor omsorg). Det er ofte kvinner som innehar de små stillinger. De vil bli tapere i 

forhold til det å ha en lønn å leve av, og dermed også få mindre i pensjon enn de som er i full 

stilling vil få. 

 

Videre har kommunen utfordringer knyttet til funksjonshemmede med sammensatte behov og 

større utfordringer i hverdagen, barn i fosterhjem med behov for avlastningstiltak/besøkshjem 

pga funksjonshemming og tyngende omsorgsbehov. Flere eldre som har behov for 

støttekontakt for hjelp til å bryte en isolert tilværelse osv. Ensomhet er i ferd med å bli det 

største helseproblem i vårt samfunn. 

 

Pårørende til personer med demens sykdom har etterspurt et tilbud på dagtid. Det er et stort 

behov, og vil være med på å redusere/utsette behov for fast plass på Lyngstunet. I 

statsbudsjettet 2012 blir det sagt at kommunene vil få et øremerket tilskudd på kr 65.000, pr 
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plass, for etablering av tilbudet. I statsbudsjettet for 2013 blir det meldt at det i 2015 vil bli en 

lov pålagt tjeneste. I 2012 fikk Lyngen kommune kr 100.000.- i skjønnsmidler for å etablere 

tilbudet. Det blir søkt om å få de overført til 2013. 

 

Det er ikke etablert en frivillighetssentral i Lyngen kommune. Mange som bor hjemme har 

behov for enkelte tjenester som ikke er lovpålagt, men som frivillige kunne ha utført. Det 

gjelder særlig sosiale aktiviteter, som vil være med på å gi bedre livskvalitet.   

 

For å følge opp intensjonene i folkehelseloven, må det i 2013 bli etablert en frisklivssentral, 

som skal forebygge sykdom pga inaktivitet og uheldig livsstil. Utfordringen vil bli å få 

befolkningen til å ta ansvar for egen helse, og dermed se nytte av endring. 

 

Rådmannen har ikke funnet å kunne bevilge nye midler til budsjettområdet i økonomiplanen. 

Eventuelle nye tiltak må derfor dekkes ved omprioritering innenfor rammen. 

 

Tidligere vedtatt innsparing for Solhov bo- og aktivitetssenter på 2 mill. er av rådmannen 

foreslått tatt ut av økonomiplan da dette tiltaket ikke ansees som mulig å gjennomføre.  

 

Refusjon for ressurskrevende tjenester er nå foreslått inntektsført sammen med utgiftene på de 

ulike tjenestene, noe som bedre synliggjør reelle utgifter for tjenestene. Det kan nevnes at 

refusjonen for Solhov er økt fra ca. 6,3 mill. i 2010 til ca. 10 mill. i 2012 og 2013. I samme 

tidsrom er antall årsverk økt med 2 årsverk. Etter rådmannens vurdering viser dette at det har 

foregått en betydelig rasjonalisering. 

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet videreførte i 2012 de nye stillingene til det 

kommunale barnevernet som ble opprettet i 2011. Barneverntjenesten fikk tilført midler til 

videreføring av en halv stilling.  

 

Antall meldinger til barneverntjenesten har holdt seg stabilt i 2012 sammenlignet med tall fra 

fjoråret. Det samme har antall barn i hjelpetiltak. Hjelpetiltakene i noen saker er omfattende, 

både økonomisk og tiltaksmessig.  

 

For barneverntjenesten er det viktig at det blir satt inn riktige tiltak til riktig tid med bakgrunn 

i de utfordringer en del barn og unge står ovenfor. Derfor vil barneverntjenesten også for 

neste økonomiperiode jobbe med å innarbeide nye metoder og tiltak.  

 

Det er en utfordring å klare å fange opp barn og unge i risiko. Vi opplever at vi mange ganger 

kommer for seint på banen i en del saker. Mer helhetlig satsing på forebygging rundt barn og 

unge i hele hjelpeapparatet er viktig.  

 

Sett i lys av de nevnte utfordringer blir det viktig å videreutvikle samt strukturere det 

forebyggende tverrfaglige arbeidet rundt barn og unge i vår kommune.  

For å ivareta stabiliteten i faggruppa blir det også viktig at samarbeidet med andre 

barneverntjenester opprettholdes og videreutvikles. Barneverntjenesten har i dag et nært 

samarbeid med tjenestene i Kåfjord, Storfjord og Balsfjord.  

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sendte i september 2012 ut høringsnotat 

med forslag til endringer i barnevernloven. Det ble utarbeidet en interkommunal 

høringsuttalelse fra barneverntjenestene i Lyngen, Kåfjord, Storfjord og Balsfjord.  
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Høringsnotatet har lagt opp til store endringer for kommunene og kommunenes barnevern. 

Endringene gjelder både økonomi (blant annet økt egenandel for kommunene ved bruk av 

tiltak fra staten), samt dreining av ansvaret for ulike tiltak fra staten til kommunene. Det siste 

innebærer en ressursforskyvning fra BUF-etat (statens barnevern) til kommunene hva angår 

både kompetanse samt økonomi.  

 

Økonomi og prioriteringer 

 

  Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

  2013 2014 2015 2016 

Helse, sosial og omsorg     

3100 HELSE, SOSIAL OG OMSORGSPROSJEKTER 3.591 3.591 3.591 3.591 

3310 SOSIALTJENESTEN 3.049 3.049 3.049 3.049 

3311 BARNEVERNSTJENESTEN 2.037 2.037 2.037 2.037 

3411 PRAKTISK BISTAND 2.264 2.264 2.264 2.264 

3412 TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2.082 2.082 2.082 2.082 

3414 HJEMMETJENESTEN YTRE LYNGEN 7.558 7.558 7.558 7.558 

3450 LYNGSTUNET HELSE- OG OMSORGSSENTER 46.404 46.404 46.404 46.404 

3510 SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER 15.884 15.884 15.884 15.884 

 Sum tidligere vedtatt 82.869 82.869 82.869 82.869 

 Konsekvensjusteringer -11.059 -11.059 -11.059 -11.059 

 Konskvensjustert budsjett 71.810 71.810 71.810 71.810 

 Prioriterte tiltak:     

 Langtidsopphold - vederlagsbetaling -120 -120 -120 -120 

      

 Netto budsjettramme 71.690 71.690 71.690 71.690 

 

3.5 Teknisk drift  

 

Teknisk drift har ansvar for drift og vedlikehold av alle kommunale bygg, veier og anlegg. 

Det er store utfordringer knyttet til å få stramme budsjettrammer til å strekke til, samtidig som 

en opplever økte forventninger fra innbyggerne i kommunen.   

 

Bygg og anlegg 

Bygningsmassen i Lyngen er av eldre dato og har dermed stort behov for vedlikehold. 

Vedlikeholdskostnadene er holdt uforsvarlig lave over flere år, og rådmannen anser det som 

sannsynelig at en om kort tid vil komme til et punkt der en ikke kan utsette vedlikeholdet 

ytterligere.  Konsekvensen av dårlig vedlikehold er verdiforringelse av kommunens eiendom 

og store engangskostnader når kostnadene må tas. 

 

Lenangen bo- og servicesenter har behov for utvidelse av kjøkken, spisestue og areal for 

ansatte.  Dette tiltaket foreslår rådmannen prioritert på investeringsbudsjettet i 2013. 

 

Knøttelia barnehage har for lite areal, har behov for utvidelse på 44 m
2
.  I 2012 ble det 

bevilget kr 500.000, men det er behov for ytterligere kr 500.000 til utvidelsen. Dette er 

prioritert i rådmannens saksframlegg. 
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Det er ønskelig å foreta riving av gamle trehus f.eks. Røde Kors brakka på Ørnes, Åsheim 

hytta på Jensvoll og gammelt hus/ fjøs ved Lyngenhallen. Dette vil koste en del, noe 

rådmannen ikke har funnet mulig å prioritere. 

 

Kommunale veier 

 

Det er behov for forlengelse av Solvollveien fram til Hamnvik (tilknytning mot Skoleveien).  

I reguleringsplanen for Furuflaten er det planlagt at Skoleveien ikke skal være adkomst til 

boligene på Hamnvik eiendommen. 

 

Beboerne langs Skogheimveien har lenge søkt om å få klassifisert denne veien som 

kommunal.  For å få en god grusvei må det grøftes og påkjøres bærelag. 

 

Behov for asfaltering av kommunale veier. 

 

Mange eldre innbyggere etterspør brøyting av private veier.  Ved å gi tilskudd til dette, kan de 

bli boende hjemme i stede for å flytte på institusjon.  

 

Kantklipping av kommunale veier. Mye vegetasjon vokser helt inn til veikanten på 

kommunale veier, økt trafikksikkerhet ved kantklipping. 

 

Teknisk drift ønsker å få tilbake tilbudet om sommerjobb til skoleungdom.  I ferietida er det 

behov for hjelp til klipping og vedlikehold av grøntanleggene i kommunen m.m. 

 

Ingen av disse tiltakene er innarbeidet i årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016. 

 

Veilys 

Rottenvik grendelag skal i 2013 bygge veilys i Rottenvik.  Lyngen kommune overtar 

veilysene når de er godkjente. Det er ikke lagt inn midler til drift av disse i budsjettet. 

Flere gamle armaturer på veilysene må skiftes ut.  I tillegg må det monteres en del nye 

sikringsskap med fotocelle, disse skapene har også plass til målere (strøm til veilys vil bli 

målt etter forbruk). Heller ikke dette er lagt inn i budsjettet. 

 

Kommunale kaier 

Furuflaten kai har et stort behov for oppgradering.  Nye fendre må på plass og renovering av 

kaidekket er nødvendig.  Betong konsulenter må leies inn for vurdering av konstruksjonene, 

men det mangler budsjett for å gjennomføre tiltaket. 

 

 

Vann og avløp 

 

Lyngen kommune må få utredet forprosjekt for Hovedvannplan Furuflaten og Hovedvannplan 

Lyngseidet (tar med strekningen Kvalvik – Lyngseidet). Eksisterende vannanlegg i Furuflaten 

og på Lyngseidet er sårbare ved kalde vintre.  Planen går ut på utbygging av Kvalvikelva. 

0,5 mill. bevilget på investeringsbudsjettet i 2012 overføres til 2013. 

 

I tillegg er det behov for at utbedring av kommunalt vannverk på Jægervatnet igangsettes. 

 

Vannverket i Fastdalen er ustabilt og må ha mye vedlikehold (pumpeanlegg i Fastdalselva).  

Vannledningen som går fra Elvejordsvannet bør forlenges nordover. 
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Behov for vannverk i Skinnelv.  Å bygge nytt vannverk til 6 husstander vil koste ca. kr 

1.500.000,-.  Ønsker å kunne tilby tilskudd til brønnboring – max kr 60.000 pr husstand. 

 

Ved pumpestasjonen på industriområdet i Furuflaten er det fylt opp masser fra 

Pollfjelltunellen.  Pumpestasjonen må heves til samme høyde. Dette bør kunne dekkes 

innenfor budsjettrammen avsatt til Øra industriområde i 2012. 

 

Kommunen har mange vannanlegg som ligger langt fra vei.  Anleggene blir eldre og mer 

vedlikehold er nødvendig.  Behov for innkjøp av ATV med tilhenger for transport av utstyr. 

 

Vi har en del vannledninger av eldre dato.  Det er registrert lekkasjer på ledningsnettet.  I 

stedet for å leie inn firma for søk av lekkasjer, bør vi investere i eget utstyr.  Dette vil 

kommunen kunne tjene inn på få år. 

 

Rådmannen har ikke lagt økte bevilgninger til vann og avløp i 2013. Før det gjøres vedtak om 

nye investeringer bør hovedvannplan ferdigstilles slik at investeringene blir foretatt etter en 

langsiktig strategi. 

 

Brannberedskap 

Opplæring av mannskapene er pålagt av DSB.  Teknisk drift ble tildelt årlige midler på kr 

150.000 til kursing i 2012 og 2013, men dette er ikke startet opp pga. mangel på kursholder.  

Midlene fra 2012 er ikke overført og bevilgning til 2014 må derfor søkes innarbeidet i 

økonomiplan 2014-2017. 

 

Økonomi og prioriteringer 

  Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

  2013 2014 2015 2016 

Teknisk drift     

4410 BYGG OG ANLEGG 14.193 13.593 13.593 13.593 

4710 VANN OG AVLØP -942 -942 -942 -942 

4810 FEIING OG BRANNBEREDSKAP 1.997 1.847 1.847 1.847 

 Sum tidligere vedtatt 15.248 14.498 14.498 14.498 

 Konsekvensjusteringer 1.678 1.678 1.678 1.678 

 Konskvensjustert budsjett 16.926 16.176 16.176 16.176 

 Prioriterte tiltak:     

 Tomgangsdrift Eidebakken fra 2013  100 100 100 

 0,3 årsverk vedlikeholdsarbeider fjernes -110 -110 -110 -110 

 Lyngsdalen skole - nedlegging 2014/2015 byggdrift  -200 -500 -500 

 Husleieøkning i hht. konsumprisindeks -100 -100 -100 -100 

 Økning vedlikeholdsramme teknisk drift 200 200 200 200 

      

 Netto budsjettramme 16.916 16.066 15.766 15.766 
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4 VEDTATTE STRATEGIER - HANDLINGSMÅL OG TILTAK 

 

 

4.1 Kommuneplanens strategidel 

 

Kommuneplanens strategidel er nå ute på høring. Rådmannen viser til eget dokument 

angående dette. 

4.2 Handlingsmål og tiltak 2013-2016 

 

Det er dessverre ikke blitt tid til å kommentere kommuneplanen særskilt i dette 

saksframlegget. Men kommunestyrets drøfting av høringsutkastet viste til en del viktig 

satsingsområder. Spesielt klargjøring av boligtomter er viktig å prioritere. Følgende 

boligområder ansees som viktige å få klargjort snarest mulig: 

 

 Tindevangen Svensby kr 1.200.000 (5 enheter) 

 Innereidet Nord-Lenangen kr 1.200.000 (5 enheter) 

 Furuflaten kr 1.000.000 (5 enheter) 

 Solbakken Lyngseidet kr 950.000 (5 enheter) 

 Frydenlund Rottenvik kr 5.000.000 (28 enheter) 

 

Av disse er Tindevangen Svensby innarbeidet i rådmannens forslag til årsbudsjett for 2013. 

Tidligere er det bevilget kr 850.000 og rådmannen har lagt inn kapitalkostnader for ytterligere 

kr 350.000 for 2013. Dermed er total bevilgning 1,2 mill. Det er ikke lagt inn økte 

driftskostnader for tiltaket, dvs. brøyting, strøm til veilys, vedlikehold, mv. Disse utgiftene er 

ikke beregnet. 

 

Øvrige av de nevnte tiltakene, sammen med andre handlingsmål og tiltak som er prioritert i 

kommuneplanen, må søkes innarbeidet i årsbudsjett/økonomiplan 2014-2017.  
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5 ØKONOMISKE FORUTSETNINGER OG OVERSIKTER 

 

5.1 Konsekvensjustert årsbudsjett/økonomiplan 

Utgangspunktet for rådmannens saksframlegg er kommunestyrets vedtatte 

årsbudsjett/økonomiplan for 2012-2015. Siste året er i forrige økonomiplan danner 

utgangspunktet for siste år i ny økonomiplan. 

 

Som tidligere år har rådmannen konsekvensjustert faste utgifter og nye inntektsforutsetninger. 

Virkningene av konsekvensjusteringene er satt opp i egne tabeller for hver enkelt budsjett-

område. 

 

Faste utgifter som konsekvensjusteres er f.eks. fast lønn og tillegg, vikarutgifter, lovpålagte 

engasjementer, overtid, strømutgifter, brøyteutgifter, serviceavtaler og leieavtaler prisjusteres, 

mv. Videre justeres inntektene i forhold til oppdatert informasjon bl.a. regnskap. Dette gjelder 

både refusjoner og andre inntekter. 

 

Finanspostene gjennomgås, oppdateres og justeres.  

 

I tillegg er tidligere vedtatte sparetiltak gjennomgått og i noen grad reversert. De største 

vedtatte sparetiltakene som er reversert er følgende: 

 Kr 2,0 mill. ved Solhov bo- og aktivitetsenter. Tiltaket er beskrevet under tjenestene. 

 Kr 0,7 mill. vedtatt redusert for teknisk drift ved Eidebakken. Rådmannen anser dette 

som en misforståelse ved forrige budsjettbehandling. Budsjett til drift av skole og 

barnehage/kulturskole/vidergående tilbud er oppdatert til dekning av faste kostnader. 

 Kr 1,5 mill. vedrørende felles innkjøpsordning i Nord-Troms. Tiltaket ansees ikke 

gjennomførbart i sin nåværende form. På de områder det har vært innsparing er 

budsjettet redusert ved konsekvensjusteringen. Eksempelvis er budsjett til innkjøp av 

medisiner og medisinske forbruksvarer redusert med ca. 0,2 mill. som følge av felles 

anbud. 

Disse budsjettområdene vil bli særskilt gjennomgått av rådmannen i forbindelse med 

formannskapets behandling av saken. 

 

Dette danner utgangspunktet for ny budsjettbalanse som er det økonomiske utgangspunktet 

for behandling og prioritering av nye tiltak.  Konsekvensjustert årsbudsjett/økonomiplan er 

det en nærmest kan benevne som kostnadene for produksjon av dagens kommunale tjenester i 

Lyngen kommune. 

 

Vedtatte budsjettrammer, konsekvensjusterte rammer og nye tiltak er beskrevet i egne 

oversikter for hvert budsjettområde.  

 

5.2 Budsjettbalanse og rådmannens foreslåtte nye tiltak 

 

Med utgangspunkt i konsekvensjustert årsbudsjett/økonomiplan har rådmannen foreslått 

følgende prioriteringer i årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016: 
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 Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

 2013 2014 2015 2016 

     

BUDSJETTBALANSE KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 8.138 9.807 10.148 10.080 

     

Rådmannens forslag til tiltak:     

     

Politikk, næring, kirke     

Kirkelig fellesråd - økt kommunalt tilskudd 200 200 200 200 

Bårehus Nord-Lenangen - dekning kapitalkostn. 10 80 80 80 

     

Administrative tjenester og felleskostnader     

Økt bemanning 0,4 årsverk ikt adm. tj. 170 170 170 170 

Økonomisystem - økt drift ved oppgradering 25 50 50 50 

     

Oppvekst og kultur     

Solhov barnehage - 20 % vakanse fagarbeider -80    

Rødtoppen barnehage - 40 % vakanse fagarbeider -160    

Redusert åpningstid barnehager i sommerferien -80 -80 -80 -80 

SFO - redusert kommunal subsidiering -100 -200 -200 -200 

Grunnskolen - redusert spesialundervisning -200 -400 -600 -600 

Eidebakken skole - reduksjon rammetimer -250 -500 -500 -500 

Lenangen B/U-skole - reduksjon rammetimer -125 -250 -250 -250 

Lyngsdalen skole - nedlegging 2014/2015 underv.  -700 -2.200 -2.200 

Husleie gratis utlån og leie av kommunale lokaler 100 100 100 100 

     

Helse, sosial og omsorg     

Langtidsopphold - vederlagsbetaling -120 -120 -120 -120 

     

Teknisk drift     

Tomgangsdrift Eidebakken fra 2013  100 100 100 

0,3 årsverk vedlikeholdsarbeider fjernes -110 -110 -110 -110 

Lyngsdalen skole - nedlegging 2014/2015 byggdrift  -200 -500 -500 

Husleieøkning i hht. konsumprisindeks -100 -100 -100 -100 

Økning vedlikeholdsramme teknisk drift 200 200 200 200 

     

Finans     

Minsteavdrag i hht. kommuneloven -7.006 -7.006 -7.006 -7.006 

Økte kapitalkostnader som følge av minsteavdrag 332 512 671 801 

Økt eiendomsskatt (5 prm. i 2013, 6 prm 2014-2016) -1.250 -2.500 -2.500 -2.500 

Lyngsdalen skole - nedlegging 2014/2015 pensjon  -100 -300 -300 

Økte kapitalkostnader forslag til nye investeringer 149 377 382 385 

Avsetning til disposisjonsfond 257 670 2.365 2.300 

     

BUDSJETTBALANSE RÅDMANNENS FORSLAG 0 0 0 0 
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5.3 Hovedoversikt drift - rådmannens forslag 

 Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Brukerbetalinger 7.431 7.090 7.214 7.314 7.314 7.314 

Andre salgs- og leieinntekter 15.670 17.464 17.679 17.679 17.679 17.679 

Overføringer med krav til motytelse 61.395 30.482 31.224 29.701 29.431 29.431 

Rammetilskudd 134.149 141.299 145.014 144.748 144.553 144.183 

Andre statlige overføringer 2.792 2.549 2.532 2.469 2.407 2.343 

Skatt på inntekt og formue 47.275 46.245 50.855 50.855 50.855 50.855 

Eiendomsskatt 4.729 5.000 6.250 7.500 7.500 7.500 

Andre direkte og indirekte skatter 386 0 0 0 0 0 

Sum driftsinntekter 273.827 250.129 260.768 260.266 259.739 259.305 

       

Lønnsutgifter 153.573 149.067 156.655 153.220 151.220 151.220 

Sosiale utgifter 17.888 18.927 21.363 21.263 21.063 21.063 

Kjøp av varer og tj. som inngår i tj.prod. 33.596 31.757 34.008 33.403 33.403 33.403 

Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod. 10.696 11.252 8.613 8.613 8.613 8.613 

Overføringer 13.401 15.133 17.577 18.946 19.071 18.896 

Avskrivninger 10.753 1.450 1.224 1.224 1.224 1.224 

Sum driftsutgifter 239.906 227.586 239.440 236.669 234.594 234.419 

       

Brutto driftsresultat 33.920 22.543 21.328 23.597 25.145 24.886 

       

Renteinntekter og utbytte 1.081 1.379 753 735 706 678 

Mottatte avdrag på utlån 167 50 40 40 40 40 

Sum eksterne finansinntekter 1.249 1.429 793 775 746 718 

       

Renteutgifter og låneomkostninger 11.082 14.935 10.699 10.286 10.074 9.852 

Avdrag på lån 11.913 8.440 9.334 10.316 10.316 10.316 

Utlån 46 75 75 75 75 75 

Sum eksterne finansutgifter 23.041 23.450 20.108 20.677 20.465 20.243 

       

Resultat eksterne finanstransaksjoner -21.793 -22.021 -19.315 -19.902 -19.719 -19.525 

Motpost avskrivninger 10.753 1.450 1.224 1.224 1.224 1.224 

Netto driftsresultat 22.881 1.972 3.237 4.919 6.650 6.585 

       

Bruk av tidl. års regnsk.m. mindreforbruk 4.919 0 0 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond 2.762 0 0 0 0 0 

Bruk av bundne fond 1.438 0 0 0 0 0 

Sum bruk av avsetninger 9.119 0 0 0 0 0 

Overført til investeringsregnskapet 15.777 0 818 93 93 93 

Dekning av tidl. års regnsk.m. merforbruk 3.095 0 0 0 0 0 

Avsatt til disposisjonsfond 6.111 1.972 2.419 4.826 6.557 6.492 

Avsatt til bundne fond 2.821 0 0 0 0 0 

Sum avsetninger 27.804 1.972 3.237 4.919 6.650 6.585 

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 4.196 0 0 0 0 0 
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5.4 Netto budsjettrammer - rådmannens forslag og forrige års budsjett 

  Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Ramme 1 Politikk, næring, kirke       

1110 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 3.345 3.593 3.393 3.568 3.393 

1208 KIRKE OG LIVSSYN 3.151 3.254 3.324 3.274 3.274 

1313 NÆRING 1.738 -800 -800 -800 -800 

1340 SKOGBRUK 130 130 130 130 130 

 Sum Politikk, næring, kirke 8.364 6.177 6.047 6.172 5.997 

        

Ramme 2 Administrative tjenester og felleskostnader       

1300 PROSJEKTER ADMINISTRASJON 350 350 550 550 550 

1310 ADMINISTRATIVE TJENESTER 12.529 13.266 13.291 13.291 13.291 

1450 FELLESKOSTNADER 3.598 3.848 3.848 3.848 3.848 

1451 IKT 3.745 3.841 3.841 3.841 3.841 

 Sum Administrative tjenester og felleskostnader 20.222 21.305 21.530 21.530 21.530 

        

Ramme 3 Oppvekst og kultur       

2101 GRUNNSKOLEN - FELLES 4.065 4.758 4.527 4.327 4.327 

2111 LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER 3.404 3.800 3.064 1.564 1.564 

2112 OKSVIK SKOLE 2.532 0 0 0 0 

2115 LENANGEN BARNE-OG UNGDOMSSKOLE 5.865 7.061 7.016 7.116 7.116 

2116 EIDEBAKKEN SKOLE 18.235 20.899 20.193 20.363 20.363 

2201 BARNEHAGER - FELLES 1.000 137 1.137 1.137 1.137 

2211 SOLHOV BARNEHAGE 2.520 3.590 3.733 3.733 3.733 

2212 KNØTTELIA BARNEHAGE 4.239 4.333 3.750 3.750 3.750 

2213 SØR-LENANGEN BARNEHAGE 2.122 1.537 1.519 1.519 1.519 

2214 RØDTOPPEN BARNEHAGE 1.543 1.606 1.464 1.464 1.464 

2215 LENANGEN OPPVEKSTSENTER -100 -100 -250 -250 -250 

2310 KULTURSKOLEN 956 881 881 881 881 

2410 KULTURTILBUD 960 1.059 1.259 1.259 1.259 

2411 BIBLIOTEK 729 746 796 796 796 

 Sum Oppvekst og kultur 48.070 50.307 49.089 47.659 47.659 

        

Ramme 4 Helse, sosial og omsorg       

3100 HELSE, SOSIAL OG OMSORGSPROSJEKTER 3.591 3.709 3.709 3.709 3.709 

3310 SOSIALTJENESTEN 3.049 3.102 3.102 3.102 3.102 

3311 BARNEVERNSTJENESTEN 2.037 2.068 2.068 2.068 2.068 

3411 PRAKTISK BISTAND 2.264 2.333 2.333 2.333 2.333 

3412 TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2.082 2.120 2.120 2.120 2.120 

3414 HJEMMETJENESTEN YTRE LYNGEN 7.558 7.834 7.834 7.834 7.834 

3450 LYNGSTUNET HELSE- OG OMSORGSSENTER 45.764 40.939 40.939 40.939 40.939 

3510 SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER 15.884 9.585 9.585 9.585 9.585 

 Sum Helse, sosial og omsorg 82.229 71.690 71.690 71.690 71.690 
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 Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Ramme 5 Teknisk drift       

4410 BYGG OG ANLEGG 13.696 15.761 15.061 14.761 14.761 

4710 VANN OG AVLØP -942 -892 -892 -892 -892 

4810 FEIING OG BRANNBEREDSKAP 1.997 2.047 1.897 1.897 1.897 

 Sum Teknisk drift 14.751 16.916 16.066 15.766 15.766 

        

Ramme 6 Finans       

8000 SKATTER,RAMMETILSKUDD M.V. -191.147 -180.706 -180.477 -180.420 -179.986 

8001 EIENDOMSSKATTEKONTOR -5.000 -6.250 -7.500 -7.500 -7.500 

8900 AVSKRIVNINGER (MOTPOST) -1.450 -1.224 -1.224 -1.224 -1.224 

9000 RENTER,AVDRAG, FIN.TRANS.ÅRSOPPGJØR 23.961 21.785 24.779 26.327 26.068 

 Sum Finans -173.636 -166.395 -164.422 -162.817 -162.642 

 

Budsjetteringen er endret fom. 2013 vedrørende refusjon for ressurskrevende tjenester. 

Tidligere år er denne inntektsført på ramme 6 Finans, ansvar 8000. Nå er denne overført 

ramme 4 helse, sosial og omsorg på ansvarene 3450 Lyngstunet og 3510 Solhov bo- og 

aktivitetssenter. Dette er hovedårsaken til endringen i netto budsjettramme for disse 

tjenestene. 
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5.5 Hovedoversikt investeringer - rådmannens forslag 

 Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Salg av driftsmidler og fast eiendom 200 75 0 0 0 0 

Andre salgsinntekter 0 0 0 0 0 0 

Overføringer med krav til motytelse 8.330 0 0 0 0 0 

Statlige overføringer 0 0 0 0 0 0 

Andre overføringer 0 0 0 0 0 0 

Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0 0 0 

Sum inntekter 8.530 75 0 0 0 0 

       

Lønnsutgifter 237 0 0 0 0 0 

Sosiale utgifter 8 0 0 0 0 0 

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 58.965 6.600 4.635 0 0 0 

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 1 0 0 0 0 0 

Overføringer 14.099 0 0 0 0 0 

Renteutgifter og omkostninger 2.327 0 0 0 0 0 

Fordelte utgifter 0 0 0 0 0 0 

Sum utgifter 75.637 6.600 4.635 0 0 0 

       

Avdrag på lån 3.294 1.650 1.285 1.305 1.326 1.347 

Utlån 1.588 0 5.000 5.000 5.000 5.000 

Kjøp av aksjer og andeler 339 75 93 93 93 93 

Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbr 0 0 0 0 0 0 

Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0 

Avsatt til bundne fond 0 0 0 0 0 0 

Avsatt til likviditetsreserve 0 0 0 0 0 0 

Sum finansieringstransaksjoner 5.220 1.725 6.378 6.398 6.419 6.440 

       

Finansieringsbehov 72.327 8.250 11.013 6.398 6.419 6.440 

       

Dekket slik:       

Bruk av lån 50.026 6.600 8.910 5.000 5.000 5.000 

Mottatte avdrag på utlån 3.075 1.650 1.285 1.305 1.326 1.347 

Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0 

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr 0 0 0 0 0 0 

Overføringer fra driftsregnskapet 15.777 0 818 93 93 93 

Bruk av disposisjonsfond 1.911 0 0 0 0 0 

Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0 

Bruk av bundne fond 0 0 0 0 0 0 

Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 0 0 0 

       

Sum finansiering 70.789 8.250 11.013 6.398 6.419 6.440 

       

Udekket/udisponert -1.538 0 0 0 0 0 
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5.6 Investeringsbudsjett 2013-2016 - rådmannens forslag 

 

  Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

  2013 2014 2015 2016 

13017 SENTRUMSPLAN 500 0 0 0 

13020 ØKONOMISYSTEM - OPPGRADERING 2013 500 0 0 0 

13101 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 93 93 93 93 

42016 KNØTTELIA - UTBEDRINGER 625 0 0 0 

43009 LENANGEN OMSORGSSENTER - OMBYGGING 2.500 0 0 0 

46007 INDUSTRIOMRÅDE FURUFLATEN - UTVIDELSE 220 0 0 0 

46008 FISKEPLASS POLLEN 170 0 0 0 

46009 MOLO POLLEN 120 0 0 0 

49901 HUSBANKLÅN INNLÅN 6.285 6.305 6.326 6.347 

      

 SUM INVESTERINGSBUDSJETT 11.013 6.398 6.419 6.440 
 

Lyngen kommune kan motta steinmasser gratis (sprengte steinmasser er dyrt) hvis vi har 

tilgjengelig areal. Områdene må være regulert. 

Statens vegvesen kan søke om å fylle steinmassene i sjøen dersom kommunen ikke har 

deponiplass. 

 

Det er naturligvis gunstig at massene brukes til samfunnsnyttig formål, dersom kommunen 

kan benytte massene. Men noen kostnader må påregnes. 

 

I 2012 har kommunen hatt deponi for steinmassene på regulert område i Furuflaten. Massene 

er brukt til utvidelse/oppfylling av eksisterende industriområde. Grunnundersøkelsene 

utgjorde ca. kr. 100.000 og i tillegg må kommunen heve golvet på eksisterende pumpestasjon 

(ca. kr. 50.000). Reguleringsplanleggingen er utført i egen regi og har derfor ikke påført 

kommunen planleggingskostnader.  

 

Kommunale kostnader dersom vi skal nyttiggjøre steinmassene. Mulige prosjekter: 

 

Gang- og sykkelveg i Furuflaten:  

 Fylkeskommunal oppgave, men kommunen kan forskottere (kr. 2,0 mill). 

Ny avkjørsel og utvidelse av industriareal ved Furuflaten kai (Ecotek).  

 Grunnundersøkelser (kr. 150.000,-) 

 Reguleringsarbeid (kr. 70.000) 

Bygging av fiskeplass for handicappende v/utgangen av Pollfjelltunnelsen  

 Grunnundersøkelser (kr. 100.000) 

 Reguleringsarbeid (kr. 70.000) 

Utvidelse av molo i Pollen 

 Grunnundersøkelser (kr. 50.000). Usikker. 

 Planarbeid (kr. 70.000) 

 

Dersom kommunen ikke kan nyttiggjøre seg av massene bør man finne deponiplass (for  

senere bruk). Polleidet aktuell, men må avklares med grunneier. Planarbeid (kr. 50.000) må 

påregnes. 
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6 KOMMUNESTYRETS VEDTAK  

 

1. Skattevedtak 2013 

1.1  I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende 

utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2013: Eiendomsskattesatsen er 5 

promille. 

1.2  Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 

1.3  Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere 

vedtatte skattevedtekter vedtatt i kommunestyresak 52/06. I tillegg brukes 

retningslinjer for alminnelig taksering, endelige retningslinjer vedtatt 

15.6.2007. 

2. Budsjettvedtak 2013 

 

2.1      Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2013. 

2.2     Det vedtas følgende endringer i driftstiltak for 2013-2016: 

 Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett  

 2013 2014 2015 2016  

Politikk, næring, kirke      

Kirkelig fellesråd - økt kommunalt tilskudd 200 200 200 200  

Bårehus Nord-Lenangen - dekning kapitalkostn. 10 80 80 80  

Ullsfjordforbindelsen  400 400 400 400  

Råd for folkehelse - drift 50 50 50 50  

Økt ordførergodtgjørelse 32 32 32 32  

Økt politikergodtgjørelse 50 50 50 50  

      

Administrative tjenester og felleskostnader      

Økt bemanning 0,4 årsverk ikt adm. tj. 170 170 170 170  

Økonomisystem - økt drift ved oppgradering 25 50 50 50  

Skuddpremie på rev 35 35 35 35  

      

Oppvekst og kultur      

Solhov barnehage - 20 % vakanse fagarbeider -80     

Rødtoppen barnehage - 40 % vakanse fagarbeider -160     

Redusert åpningstid barnehager i sommerferien -80 -80 -80 -80  

SFO - redusert kommunal subsidiering -100 -200 -200 -200  

Grunnskolen - redusert spesialundervisning -200 -400 -600 -600  

Eidebakken skole - reduksjon rammetimer -250 -500 -500 -500  

Lenangen B/U-skole - reduksjon rammetimer -125 -250 -250 -250  

Husleie gratis utlån og leie av kommunale lokaler 120 120 120 120  

Skolene i Lyngen - rammereduksjon -500 -700 -1 000 -1 000  

Skolene i Lyngen - skolefrokost 200 300 300 300  

Kultur - tilskudd lag og foreninger 150 150 150 150  

Ungdomsrådet 30 30 30 30  

Tilskuddsportalen 30 30 30 30  
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Helse, sosial og omsorg      

Langtidsopphold - vederlagsbetaling -120 -120 -120 -120  

HSO - rammereduksjon -1 000 -1 500 -1 500 -1 500  

      

Teknisk drift      

Tomgangsdrift Eidebakken fra 2013  100 100 100  

0,3 årsverk vedlikeholdsarbeider fjernes -110 -110 -110 -110  

Husleieøkning i hht. konsumprisindeks -100 -100 -100 -100  

Økning vedlikeholdsramme teknisk drift 200 200 200 200  

Teknisk drift - vedlikehold 500 500 400 400  

Sommerjobb til ungdom 100 100 100 100  

      

Finans      

Minsteavdrag i hht. kommuneloven -7 006 -7 006 -7 006 -7 006  

Økte kapitalkostnader som følge av minsteavdrag 332 512 671 801  

Økt eiendomsskatt (5 prm. i 2013, 6 prm 2014-2016) -1 250 -2 500 -2 500 -2 500  

Økte kapitalkostnader forslag til nye investeringer 394 861 871 874  

Avsetning til disposisjonsfond -85 -311 -221 -286  

      

 

Investeringsbudsjettet: 

Boligtomter 5,0 mill. 

 

Investeringsbudsjett 2013: 

- Økes med kr. 2.000.000,-, øremerkes vannformål  

- Beløpet anvendes til vannformål etter at det foreligger en vannplan. 

 

Merknad til tilskuddsportalen: 

Det tas sikte på å arrangere et kurs for aktuelle lag og foreninger/kommunen hvor opplæring i 

tilskuddsportalens tjenester og muligheter er målsetningen. Kurset arrangeres på våren 2013. 

 

Merknad til teknisk drift - vedlikehold: 

Av kr. 500.000,- øremerkes kr. 100.000,- til vedlikehold/utskiftning av defekt utstyr på veilys. 

Arbeidet starter der forfallet er størst. 

 

2.3 Årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016 vedtas med følgende netto 

budsjettrammer drift: 

 

 Budsjett Økonomiplan 

 2013 2014 2015 2016 

Ramme 1 Politikk, næring, kirke 6 709 6 579 6 704 6 529 

Ramme 2 Administrative tjenester og felleskostnader 21 340 21 565 21 565 21 565 

Ramme 3 Oppvekst og kultur 50 237 49 619 49 389 49 389 

Ramme 4 Helse, sosial og omsorg 70 690 70 190 70 190 70 190 

Ramme 5 Teknisk drift 17 516 16 866 16 766 16 766 

Ramme 6 Finans -166 492 -164 819 -164 614 -164 439 

 

2.4 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 6 til   
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ramme 1-5 i henhold til sentrale og lokale lønnsoppgjør. 

2.5       Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra 

ramme 6 til ramme 1-5. 

2.6      Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres 

rådmannen. 

2.7      Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene  

           innenfor delegasjonsreglementet. 

2.8      Avgifter, leier og gebyrer og kontingenter m.v. vedtas slik det fremgår av      

      budsjettdokumentet, jfr kapittel 2. 

2.9       Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med oversikt i     

budsjettdokumentet. 

2.10 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med rådmannens forslag til 

investerings- og finansieringsplan for 2013. Rådmannen gis fullmakt til å 

avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige 

låneavtaler - Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere 

vedtatt nedbetalingstid. 

2.11     Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp lån på inntil kr 10.910.000  

            til finansiering av investeringsregnskapet i 2013. 

2.12 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 35 

millioner kroner i budsjetterminen 2013 dersom drifts- eller 

finansieringsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig. 

2.13 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å øke lånerammen vedrørende  

            startlån med inntil 5,0 mill i 2013.  

2.14    Det fastsettes flg. nye godtgjøringer fra og med 01.01.2013: 

 

Ordfører: Ny årslønn kr. 637.000,- 

Varaordfører:  20 % av ordførers lønn 

Utvalgsleder: kr. 15.000,- + kr. 600,- pr. møte 

 

Medlemmer av formannskap og kontrollutvalg:  

 Årlig godtgjørelse på kr. 6.000,- + kr. 600,- pr. møte 

 

Medlemmer av kommunestyre, formannskap og hovedutvalg: 

 kr. 600,- pr. møte 

Legitimert tap: kr. 250,- pr. time 

Kurs: Ingen møtegodtgjøring 

 

Møtegodtgjørelse for møter utenom kommunen:  

 Må være klarert med ordfører eller rådmann 

 

Leder av ad hoc-utvalg (eks. oppnevnte komitèer eller andre):   

 kr. 6.000,- + kr. 500,- pr. møte 

 

Medlemmer av ad hoc-utvalg:  kr. 500,- pr. møte. 
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 2.15 Landbruksvikarordningen 

Det er stor usikkerhet mht. hvorfor langbruksvikarordningen ikke ligger inne i 

budsjettet all den tid personen som innehar stillingen mottar lønn. 

Kommunestyret ønsker seg på nyåret framlagt en sak mht. denne funksjonen og 

hvorvidt budsjettet må revideres slik at denne stillingen tas inn i budsjettet igjen. 

 2.16 Industrikai/næringskai i Nord-Lenangen 

Rådmannen setter i gang et utredningsarbeid med tanke på å bygge 

industrikai/næringskai i Nord-Lenangen. Kommunestyret ønsker seg framlagt et 

resultat som gir et beslutnings-grunnlag seinest sommeren 2013. 
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7. VEDLEGG 

Vedlegg 1 - Budsjettskjema 1A driftsbudsjettet - kommunestyrets vedtak 

 

  Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Skatt på inntekt og formue 47.275 46.245 50.855 50.855 50.855 50.855 

Ordinært rammetilskudd 134.149 141.299 145.014 144.748 144.553 144.183 

Skatt på eiendom 4.729 5.000 6.250 7.500 7.500 7.500 

Andre direkte eller indirekte skatter 386 0 0 0 0 0 

Andre generelle statstilskudd 2.792 2.549 2.532 2.469 2.407 2.343 

Sum frie disponible inntekter 189.332 195.093 204.651 205.572 205.315 204.881 

        

Renteinntekter og utbytte 1.081 1.379 753 735 706 678 

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 11.082 14.935 10.944 10.770 10.563 10.341 

Avdrag på lån 11.913 8.440 9.334 10.316 10.316 10.316 

Netto finansinnt./utg. -21.914 -21.996 -19.525 -20.351 -20.173 -19.979 

        

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 3.095 0 0 0 0 0 

Til ubundne avsetninger 6.111 1.972 2.077 3.845 3.971 3.906 

Til bundne avsetninger 2.821 0 0 0 0 0 

Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 4.919 0 0 0 0 0 

Bruk av ubundne avsetninger 2.762 0 0 0 0 0 

Bruk av bundne avsetninger 1.438 0 0 0 0 0 

Netto avsetninger -2.908 -1.972 -2.077 -3.845 -3.971 -3.906 

        

Overført til investeringsbudsjettet 15.777 0 818 93 93 93 

                

Til fordeling drift 148.733 171.125 182.231 181.283 181.078 180.903 
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Vedlegg 1 - Budsjettskjema 1B driftsbudsjettet - kommunestyrets vedtak 

  Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1100 PROSJEKTER POLITIKK 450 0 0 0 0 0 

1110 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 3.374 3.345 4.125 3.925 4.100 3.925 

1200 JORDSKRED SOLHOV 2010 434 0 0 0 0 0 

1208 KIRKE OG LIVSSYN 3.023 3.181 3.284 3.354 3.304 3.304 

1313 NÆRING 822 1.738 -800 -800 -800 -800 

1340 SKOGBRUK 214 130 130 130 130 130 

Sum politikk, næring og kirke 8.317 8.394 6.739 6.609 6.734 6.559 

1300 PROSJEKTER (rådmannen disponerer) 576 350 350 550 550 550 

1310 ADMINISTRATIVE TJENESTER 10.784 12.529 13.301 13.326 13.326 13.326 

1450 FELLESKOSTNADER 4.539 3.598 3.848 3.848 3.848 3.848 

1451 IKT 3.231 3.745 3.841 3.841 3.841 3.841 

Sum administrative tjenester og felleskostnader 19.129 20.222 21.340 21.565 21.565 21.565 

2100 GRUNNSKOLEPROSJEKTER 1.056 0 0 0 0 0 

2101 GRUNNSKOLEN - FELLES 3.077 4.065 4.958 4.827 4.627 4.627 

2111 LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER 3.927 3.404 3.800 3.764 3.764 3.764 

2112 OKSVIK SKOLE 4.199 2.532 0 0 0 0 

2115 LENANGEN BARNE-OG UNGDOMSSKOLE 6.971 5.865 7.061 7.016 7.116 7.116 

2116 EIDEBAKKEN SKOLE 20.553 18.235 20.899 20.193 20.363 20.363 

2200 FØRSKOLEPROSJEKTER 28 0 0 0 0 0 

2201 BARNEHAGER - FELLES -6 1.000 137 1.137 1.137 1.137 

2211 SOLHOV BARNEHAGE 4.183 2.520 3.590 3.733 3.733 3.733 

2212 KNØTTELIA BARNEHAGE 4.757 4.239 4.333 3.750 3.750 3.750 

2213 SØR-LENANGEN BARNEHAGE 2.266 2.122 1.537 1.519 1.519 1.519 

2214 RØDTOPPEN BARNEHAGE 1.545 1.543 1.606 1.464 1.464 1.464 

2215 LENANGEN OPPVEKSTSENTER 0 -100 -100 -250 -250 -250 

2310 KULTURSKOLEN 1.114 956 881 881 881 881 

2400 KULTUR -  PROSJEKTER 359 0 0 0 0 0 

2410 KULTURTILBUD 847 960 1.289 1.489 1.489 1.489 

2411 BIBLIOTEK 720 729 746 796 796 796 

2900 BUDSJETTRAMME OPPVEKST OG KULTUR 0 0 -500 -700 -1.000 -1.000 

Sum oppvekst og kultur 55.597 48.070 50.237 49.619 49.389 49.389 

3100 HELSE, SOSIAL OG OMSORGSPROSJEKTER 47 3.591 3.709 3.709 3.709 3.709 

3310 SOSIALTJENESTEN 3.750 3.049 3.102 3.102 3.102 3.102 

3311 BARNEVERNSTJENESTEN 1.810 2.037 2.068 2.068 2.068 2.068 

3411 PRAKTISK BISTAND 1.720 2.264 2.333 2.333 2.333 2.333 

3412 TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE 1.879 2.082 2.120 2.120 2.120 2.120 

3414 HJEMMETJENESTEN YTRE LYNGEN 7.587 7.558 7.834 7.834 7.834 7.834 

3450 LYNGSTUNET HELSE- OG OMSORGSSENTER 45.509 45.757 40.932 40.932 40.932 40.932 

3510 SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER 19.367 15.884 9.585 9.585 9.585 9.585 

3900 BUDSJETTRAMME HELSE, SOSIAL OG OMS. 0 0 -1.000 -1.500 -1.500 -1.500 

Sum helse, sosial og omsorg 81.667 82.222 70.683 70.183 70.183 70.183 

4400 BYGG OG ANLEGG, PROSJEKTER 4 0 0 0 0 0 

4410 BYGG OG ANLEGG 21.422 13.696 16.361 15.861 15.761 15.761 

4710 VANN OG AVLØP -602 -942 -892 -892 -892 -892 

4810 FEIING OG BRANNBEREDSKAP 2.165 1.997 2.047 1.897 1.897 1.897 

Sum teknisk drift 22.988 14.751 17.516 16.866 16.766 16.766 

8000 SKATTER,RAMMETILSKUDD M.V. -31.502 -1.084 16.940 17.665 17.665 17.665 

8900 AVSKRIVNINGER (MOTPOST) -11.658 -1.450 -1.224 -1.224 -1.224 -1.224 

Sum finans -43.160 -2.534 15.716 16.441 16.441 16.441 

        

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 144.538 171.125 182.231 181.283 181.078 180.903 

                

Mer/mindreforbruk 4.195 0 0 0 0 0 



 

 40 

Vedlegg 2 - Budsjettskjema 2A investeringsbudsjettet - kommunestyrets vedtak 

 

 Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

        

Investeringer i anleggsmidler 75.637 6.600 11.635 0 0 0 

Utlån og forskutteringer 1.927 75 5.093 5.093 5.093 5.093 

Avdrag på lån 3.294 1.650 1.285 1.305 1.326 1.347 

Avsetninger 0 0 0 0 0 0 

Årets finansieringsbehov 80.857 8.325 18.013 6.398 6.419 6.440 

        

Finansiert slik:        

Bruk av lånemidler 50.026 6.600 15.910 5.000 5.000 5.000 

Inntekter fra salg av anleggsmidler 200 75 0 0 0 0 

Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 11.405 1.650 1.285 1.305 1.326 1.347 

Andre inntekter 0 0 0 0 0 0 

Sum ekstern finansiering 61.631 8.325 17.195 6.305 6.326 6.347 

        

Overført fra driftsbudsjettet 15.777 0 818 93 93 93 

Bruk av avsetninger 1.911 0 0 0 0 0 

Sum finansiering 79.319 8.325 18.013 6.398 6.419 6.440 

        

Udekket/udisponert -1.538 0 0 0 0 0 
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Vedlegg 2 - Budsjettskjema 2B investeringsbudsjettet - kommunestyrets vedtak 

 

Til investeringer i anleggsmidler (fra budsjettskjema 2A) 

Fordelt slik: 

 

  Budsjett Budsjett Økonomiplan 

  2012 2013 2014 2015 2016 

13011 BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE 1.500 0 0 0 0 

13017 SENTRUMSPLAN 750 500 0 0 0 

13018 PARAKNESET REGULERINGSPLAN 500 0 0 0 0 

13019 ØRA INDUSTRIOMRÅDE - UTVIDELSE 400 0 0 0 0 

13020 ØKONOMISYSTEM - OPPGRADERING 2013 0 500 0 0 0 

13101 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 75 93 93 93 93 

40001 LASTEBIL TEKNISK DRIFT 800 0 0 0 0 

42016 KNØTTELIA - UTBEDRINGER 500 625 0 0 0 

42410 KUNSTGRESS YTRE LYNGEN   500 0 0 0 0 

43009 LENANGEN OMSORGSSENTER - OMBYGGING 0 2.500 0 0 0 

46007 INDUSTRIOMRÅDE FURUFLATEN - UTVIDELSE 0 220 0 0 0 

46008 FISKEPLASS POLLEN 0 170 0 0 0 

46009 MOLO POLLEN 0 120 0 0 0 

47026 BYGGEFELT SVENSBY 850 0 0 0 0 

47029 VANNVERK UV-ANLEGG 300 0 0 0 0 

47032 HOVEDPLAN VANN 2012 500 0 0 0 0 

47033 BOLIGTOMTER 2013 0 5.000 0 0 0 

47034 VANNFORMÅL 2013 0 2.000 0 0 0 

49901 HUSBANKLÅN INNLÅN 1.650 6.285 6.305 6.326 6.347 

        

 SUM INVESTERINGSBUDSJETT 8.325 18.013 6.398 6.419 6.440 

        

 Finansiering:       

 Salg av tomt og grunn -75 0 0 0 0 

 Bruk av lånemidler -6.600 -15.910 -5.000 -5.000 -5.000 

 Avdrag formidlingslån Husbanken -1.650 -1.285 -1.305 -1.326 -1.347 

 Driftsmidler 0 -93 -93 -93 -93 

 Mva-kompensasjon investeringer 0 -725 0 0 0 

        

 SUM FINANSIERING -8.325 -18.013 -6.398 -6.419 -6.440 
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Vedlegg 3 – Økonomisk oversikt drift - kommunestyrets vedtak 

 Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Brukerbetalinger 7.431 7.090 7.214 7.314 7.314 7.314 

Andre salgs- og leieinntekter 15.670 17.464 17.679 17.679 17.679 17.679 

Overføringer med krav til motytelse 61.395 30.482 31.224 29.701 29.431 29.431 

Rammetilskudd 134.149 141.299 145.014 144.748 144.553 144.183 

Andre statlige overføringer 2.792 2.549 2.532 2.469 2.407 2.343 

Skatt på inntekt og formue 47.275 46.245 50.855 50.855 50.855 50.855 

Eiendomsskatt 4.729 5.000 6.250 7.500 7.500 7.500 

Andre direkte og indirekte skatter 386 0 0 0 0 0 

Sum driftsinntekter 273.827 250.129 260.768 260.266 259.739 259.305 

Lønnsutgifter 153.573 149.067 156.837 154.302 154.102 154.102 

Sosiale utgifter 17.888 18.927 21.363 21.363 21.363 21.363 

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod. 33.596 31.757 34.508 33.903 33.803 33.803 

Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod. 10.696 11.252 8.613 8.613 8.613 8.613 

Overføringer 13.401 15.133 16.992 17.761 17.586 17.411 

Avskrivninger 10.753 1.450 1.224 1.224 1.224 1.224 

Sum driftsutgifter 239.906 227.586 239.537 237.166 236.691 236.516 

       

Brutto driftsresultat 33.920 22.543 21.231 23.100 23.048 22.789 

       

Renteinntekter og utbytte 1.081 1.379 753 735 706 678 

Mottatte avdrag på utlån 167 50 40 40 40 40 

Sum eksterne finansinntekter 1.249 1.429 793 775 746 718 

Renteutgifter og låneomkostninger 11.082 14.935 10.944 10.770 10.563 10.341 

Avdrag på lån 11.913 8.440 9.334 10.316 10.316 10.316 

Utlån 46 75 75 75 75 75 

Sum eksterne finansutgifter 23.041 23.450 20.353 21.161 20.954 20.732 

Resultat eksterne finanstransaksjoner -21.793 -22.021 -19.560 -20.386 -20.208 -20.014 

Motpost avskrivninger 10.753 1.450 1.224 1.224 1.224 1.224 

       

Netto driftsresultat 22.881 1.972 2.895 3.938 4.064 3.999 

       

Bruk av tidl. års regnsk.m. mindreforbruk 4.919 0 0 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond 2.762 0 0 0 0 0 

Bruk av bundne fond 1.438 0 0 0 0 0 

Sum bruk av avsetninger 9.119 0 0 0 0 0 

Overført til investeringsregnskapet 15.777 0 818 93 93 93 

Dekning av tidl. års regnsk.m. merforbruk 3.095 0 0 0 0 0 

Avsatt til disposisjonsfond 6.111 1.972 2.077 3.845 3.971 3.906 

Avsatt til bundne fond 2.821 0 0 0 0 0 

Sum avsetninger 27.804 1.972 2.895 3.938 4.064 3.999 

       

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 4.196 0 0 0 0 0 
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Vedlegg 4 – Økonomisk oversikt investering - kommunestyrets vedtak 

 

 Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Salg av driftsmidler og fast eiendom 200 75 0 0 0 0 

Overføringer med krav til motytelse 8.330 0 0 0 0 0 

Sum inntekter 8.530 75 0 0 0 0 

        

Lønnsutgifter 237 0 0 0 0 0 

Sosiale utgifter 8 0 0 0 0 0 

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod. 58.965 6.600 6.635 0 0 0 

Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod. 1 0 0 0 0 0 

Overføringer 14.099 0 5.000 0 0 0 

Renteutgifter og omkostninger 2.327 0 0 0 0 0 

Sum utgifter 75.637 6.600 11.635 0 0 0 

        

Avdrag på lån 3.294 1.650 1.285 1.305 1.326 1.347 

Utlån 1.588 0 5.000 5.000 5.000 5.000 

Kjøp av aksjer og andeler 339 75 93 93 93 93 

Sum finansieringstransaksjoner 5.220 1.725 6.378 6.398 6.419 6.440 

        

Finansieringsbehov 72.327 8.250 18.013 6.398 6.419 6.440 

        

Dekket slik:        

Bruk av lån 50.026 6.600 15.910 5.000 5.000 5.000 

Mottatte avdrag på utlån 3.075 1.650 1.285 1.305 1.326 1.347 

Overføringer fra driftsregnskapet 15.777 0 818 93 93 93 

Bruk av disposisjonsfond 1.911 0 0 0 0 0 

Sum finansiering 70.789 8.250 18.013 6.398 6.419 6.440 

        

Udekket/udisponert -1.538 0 0 0 0 0 

 

 

 


