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Formannskapets innstilling til budsjett 
 

1. Godtgjøring til ordfører og varaordfører fremgår av Forskrift for godtgjøring og rettigheter 

for folkevalgte i Tjeldsund kommune, jfr. Kommunestyrets vedtak i sak 15/19.  

 

2. Tjeldsund kommune vedtar at det ved beregning av forskudds- og formuesskatt skal 

benyttes skattøre tilsvarende høyeste sats i 2020.  

 

3. Kommunestyret vedtar kommunale avgifter, gebyrer, leiesatser m.v. for 2020 som de 

foreligger i vedlagte betalingsregulativ.  

 

4. I henhold til Eiendomsskatteloven § 3 skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk i hele 

kommunen med 7 ‰ for 2020 i henhold til overgangsordning.  

 

5. Kommunestyret forelegges økonomirapportering/budsjettkontroll per tertial.  

 

6. Rådmannen bes å utrede innsparingstiltak i drift/investeringer. For kommunalområder og 

stab/administrasjon skal plan for driftsinnsparinger på hhv.  

5 % og 7 % fremlegges i tilknytning til behandling av rapport for 1.tertial i kommunestyret.  

 

7. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptak som følger av investeringsbudsjett for 2020. 

Avdragstid tilpasses minimumsavdrag.  

 

8. Rådmannen får fullmakt til å fordele ressurser til skoler og barnehager fra 01.08.2020 

innenfor de totale ressursrammene i budsjettet.  

 

9. Det tas opp startlån i Husbanken med kr. 4.000.000,- for videre utlån. 

 

10. Det tas opp lån til investeringer med kr. 88.978.000,-. 

 

11. Det framlagte budsjett og økonomiplan vedtas som Tjeldsund kommunes budsjett for 2020 

og økonomiplan for perioden 2020-2023.  
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Innledning 
Tjeldsund og Skånland kommuner blir en ny kommune fra 2020; Tjeldsund kommune. I forbindelse 

med denne kommunesammenslåingen er det vedtatt en intensjonsavtale som setter styringer for 

drift og prioriteringer fremover. Det er en forutsetning at den nye kommunen skal ha god balanse i 

driften. I tillegg må investeringer vurderes i forhold til hva som tjener den nye kommunen best.  

Kommunesammenslåingen krever betydelige administrative ressurser. Inntil denne er gjennomført i 

sin helhet, vil det påvirke mulighetene til utredninger og større planarbeid. Det vil også redusere 

mulighetene for å iverksette og implementere større endringer.  

2020 må sees på som et «prøveår» hvor den nye organisasjonen skal få satt seg og nye rutiner skal 

etableres. Harmonisering av tjenestetilbudet og gjennomgang av innsparingseffekter og 

gevinstrealisering må likevel ha fokus fra første dag i ny kommune. Slik budsjettet foreligger er det 

ikke bærekraftig på sikt. Vi starter ny kommune med en betydelig underdekning, hvor kostnadene 

ligger langt over tilgjengelige inntekter. Rådmannen inviterer derfor politisk nivå til å starte denne 

gjennomgangen og få fremlagt en spareplan innen utgangen av 1.tertial 2020.  

Tjeldsund kommune skal imidlertid gi gode ressurser til sine innbyggere til tross for at det fortsatt 

pågår et omfattende omstillingsarbeid.  

Det nye kommunestyret skal vedta et budsjett for kommende år. Budsjettet er en bindende plan for 

kommunens midler og anvendelsen av disse. Budsjettet skal videre være realistisk og fastsettes på 

grunnlag av forventede inntekter og utgifter. Dette budsjettet må en likevel se på som et noe 

usikkert budsjett. Det er flere nye enheter samt en del enheter hvor det er gjennomført større 

endringer, i tillegg er flere interkommunale samarbeid opphørt, og vi har hentet tjenesten «hjem». 

Disse har ingen erfaringstall når det kommer til budsjett, og vi må legge til grunn et budsjett ut fra 

hvordan en ser for seg at enheten skal være.  

Det er et krav om at årsbudsjettet skal være i balanse. Det er kommunens samlede inntekter som 

danner rammen for hvilke økonomiske forpliktelser kommunen kan pådra seg.  

Kommunens viktigste oppgave er å levere tjenester til innbyggerne. Dette skjer innenfor et vidt 

spekter; grunnskole, barnehage, helse- og sosialtjenester, samferdsel, vannforsyning, avløp og 

renovasjon mm. Oppgavene bestemmes i stor grad av staten som en del av nasjonale prioriteringer. 

Den kommunale oppgaven er å dimensjonere tjenestetilbudene ut fra behov og økonomiske 

rammer. I gjeldende situasjon består hovedutfordringene i å tilpasse tjenesteproduksjonen til de 

økonomiske rammene. Dette kan skje gjennom økt produktivitet, dvs. samme tjenesteproduksjon 

med mindre ressursbruk, eller ved kutt i tjenesteproduksjonen.  
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Organisering 
Økonomiplanlegging skal skje gjennom hele året. Kommunestyret skal innen utgangen av året vedta 

økonomiplanen. Det er formannskapet som skal fremme denne innstillingen. En av hensiktene med 

at formannskapet har denne rollen, er å styrke den politiske styringen med denne typen prosesser. 

Formannskapet kan derfor aktivt styre årsbudsjett og økonomiplanprosessen frem til det legger frem 

sin innstilling for kommunestyret. Dette vil innebære at formannskapet er det sentrale organet som 

under hele prosessen prioriterer hvilken beslutningsinformasjon som det skal legges til rette for i 

innstillingen til økonomiplanen. På denne måten blir økonomiplandokumentet mer politisk og den 

påfølgende beslutningsprosessen får mer fokus på de politiske skillelinjer. Administrasjonen har 

tradisjonelt sett hatt – og har fortsatt – en sentral rolle med å ferdigstille og fremme forslag i saker 

om årsbudsjett og økonomiplan. En konsekvens av en slik prosess er at de folkevalgte kommer 

senere inn i beslutningsprosessene. Ved rullering av økonomiplanen må politikerne ta stilling til alle 

endringer i aktivitetsnivå.  

Budsjettarbeidet har vært ledet av fellesnemda, og ble overført til formannskapet da fellesnemda 

opphørte sitt virke 31.10.2019. Administrasjonen har levert økonomiutvalget de premisser som har 

vært nødvendige i forbindelse med utarbeidelsen av budsjettet.  

 

Mål og prioriteringer i forbindelse med budsjett 2020 
Budsjettsituasjonen for 2020 og økonomiplan for 2020-2023 er stram. Vi har slått sammen 

budsjettene til to kommuner og har etter beste evne forsøkt å legge et realistisk budsjett. 2020 må 

sees på som et «prøveår», og at vi må bruke dette året på å få satt organisasjonen og få en oversikt 

over økonomien i de ulike enhetene.  

Det er lagt ned et omfattende arbeid for at budsjettet skal bli mest mulig realistisk, men 

administrasjonen er klar over at budsjett 2020 ikke kan sees på som en fasit. Det legges opp til 2 

større budsjettreguleringen i 2020 for å fange opp feilbudsjettering som følge av sammenslåingen.  

Når det kommer til lønns- og prisvekst for 2020 har administrasjonen lagt til grunn en lønnsvekst på 

2,5 % fra 1.mai for hele økonomiplanperioden. Dette er budsjettert på hver enkelt enhet i stedet for 

i en fellespott som tidligere. Dette gjør det lettere for enhetene å vite hva de har å forholde seg til 

budsjettmessig.  

Når det gjelder pensjon har kommunene tidligere budsjettert på ulike måter, Tjeldsund har 

budsjettert med pensjonskostnaden og Skånland med pensjonsutgiften. Dette medfører at for 

enheter fra gamle Tjeldsund har pensjonskostnadene blitt redusert fra 2019 til 2020, som er med på 

å redusere deres budsjetter for 2020. Tilsvarende er det ikke budsjettert med inntekter fra 

premieavvik for 2020.  

Det er lagt til grunn prisvekst i henhold til konsumprisindeksen for 2020.  

Framlagt forslag til budsjett 2020 er et konsekvensjustert budsjett med utgangspunkt i budsjett 2019 

fra begge kommuner. Dette innebærer at budsjett 2020 er en videreføring av driften for 2019. I 

tillegg er driftsaktiviteter og kostnader korrigert for politiske vedtak og føringer i statsbudsjettet. For 

å oppnå balanse er det innarbeidet tiltak i henhold til oversikt over driftstiltak.  

  



7 
 

Kommunens økonomiske situasjon 
Sist avlagte regnskap for 2018 viste et overskudd på ca. kr. 7,9 millioner for Skånland og ca. kr. 3,2 

millioner for Tjeldsund. Dette ble avsatt til disposisjonsfond. Den nye kommunens forventede 

disposisjonsfondsbeholdning per 31.12.2019 vil være på om lag kr. 55 millioner.  

Kommunen har gjennom investeringer pådratt seg en betydelig lånegjeld. Etter at gjennomførte 

investeringer i begge kommuner er finansiert forventes lånegjelden for den nye kommunen å være 

på ca. kr. 550 millioner. Dette gjør kommunen sårbar for svingninger i rentenivå. Renten har vært på 

et historisk svært lavt nivå, men har det siste året begynt å krype oppover.  

Tjeldsund kommune har utarbeidet et budsjett for 2020 og en økonomiplan for 2020-2023 som viser 

at kommunen ikke har økonomi til å levere tjenester til innbyggerne på samme nivå som tidligere. 

Dette skjer samtidig med at kommunen betjener en stadig høyere lånegjeld. Kommunen har de 

senere årene gjort store investeringer, og en vil i årene fremover se konsekvensene av dette. Nybygg 

og utbygg av skoler i kommunen har medført store investeringskostnader, og kommunen har 

lånefinansiert alle prosjektene. Dette får konsekvenser for den videre drifte, da rente- og 

avdragskostnadene kommer i drift.  

Tjeldsund kommune budsjetterer med minimumsavdrag og premieavviket som kommunen har 

opparbeidet skal amortiseres over stadig kortere tid, og dette vil også få konsekvenser for driften.  

Budsjett 2020 inneholder ingen innsparingstiltak utover bruk av disposisjonsfond. Dette har 

bakgrunn i at kommunen står i en omorganiseringsprosess som er svært krevende. Vi vil bruke det 

neste året på å harmonisere tjenestene og de nye enhetene i ny kommune. Det legges opp til tett 

oppfølging og grundig gjennomgang av de ulike enhetene i tiden som kommer.  

Fylkesmannens krav til økonomisk balanse i kommunebudsjettet og økonomiplanperioden er at 

netto driftsresultat skal være på minst 1,75 % av driftsinntektene. Det betyr at ikke alle inntekter 

skal benyttes til drift, men noe skal gå til sparing for å kunne takle uforutsette hendelser og 

egenkapitalfinansiere deler av investeringer. Det er dette fylkesmannen betegner som en sunn 

kommuneøkonomi.  

Det er som nevnt ikke foreslått noen innsparingstiltak i årets budsjett, og enhetene har rammer på 

omtrent samme nivå som i fjor, med noen endringer. Dette medfører i realiteten en nedgang i 

rammene for avdelingene. Det er tatt høyde for prisvekst på 1,6 % for 2020. I tillegg er det lagt til 

grunn en lønnsvekst for hele økonomiplanen på 2,5 % per år.  
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Befolkningsutvikling 
Befolkningsutviklingen for den nye kommunen viser en nedgang siden 2015.    

 

 

 

Ved utgangen av 2.kvartal 2019 har den nye kommunen en vekst på -25 siden årsskiftet.  

 

Befolkningssammensetningen går i retning av at kommunen får en økende andel av eldre og 

pleietrengende eldre i årene som kommer. Det betyr at en må ha pleie og omsorgstilbud for å møte 

dette. Tjenestene leveres av helsearbeiderne våre. I denne gruppen finner en sykepleierne, som det 

for tiden er utfordringer med å rekruttere.  

 

Kriteriedata 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 

Innbyggere i alt 4253 4235 4204 4154 4127 4086 4037 

0-1 år 52 58 57 60 63 66 66 

2-5 år 147 136 130 129 137 144 147 

6-15 år 459 451 451 425 373 379 394 

16-22 år 336 330 326 307 330 279 272 

23-66 år 2289  2261 2233 2149 2079 2041 1977 

67-79 år 703 726 734 742 709 687 670 

80-89 år 207 217 221 291 376 401 393 

Over 90 år 60 56 52 51 60 89 118 

 

Det er per 31.12.2019 lagt til grunn at det vil være 4243 innbyggere i den nye kommunen. I 

prognosemodellen er det lagt til grunn følgende innbyggertall for hele økonomiplanperioden:   

4200

4220

4240

4260

4280

4300
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 2020 

Innbyggere i alt 4243 

0-1 år 60 

2-5 år 131 

6-15 år 462 

16-22 år 329 

23-66 år 2250 

67-79 år 736 

80-89 år 215 

Over 90 år 60 

 

Innbyggertallet er i stor grad styrende for de inntekter kommunen får, da eksempelvis 

rammetilskudd som gis som et tilskudd per innbygger. Alderssammensetningen er også av stor 

betydning da det skjer en vekting av aldergrupper opp imot de kostnader disse representerer for 

kommunen.  

Befolkningsutviklingen er et redskap til dimensjonering av tjenestetilbudet. Det er utover dette viktig 

å arbeide for å øke innbyggertallet, noe som vil gi bedre muligheter til å utvikle og forbedre 

tjenestene. Dette er langsiktige prosesser hvor det tar lang tid før en ser resultater.  

Kommunen har fram til 2017 bosatt flyktninger. Dette har gitt positiv effekt på innbyggertall og det 

har vært økonomisk stimuli som har gitt et bidrag til den kommunale tjenesteproduksjonen. 

Flyktning tilstrømningen til Norge har avtatt sterkt, men med bakgrunn i urolighetene i Midtøsten 

har en vurdert det slik at en ikke reduserer tilskudd og ressursbruk i økonomiplanperioden på 

nåværende tidspunkt.  

I forbindelse med oppbygging av Evenes flystasjon vil regionen få tilført et stort antall nye 

arbeidsplasser. Dette vil kunne gi en betydelig vekst i innbyggertall, forutsatt at kommunen får 

nødvendig infrastruktur på plass.  

 

Økonomisk opplegg for kommunesektoren i 2020 
De økonomiske rammene for kommunesektoren i 2020 fremkommer av Statsbudsjettet. Budsjettet 

er basert på regjeringens forslag.  

I kommuneproposisjonen for 2020 la regjeringen opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede 

inntekter på mellom kr. 0,2 og 1,5 mrd. Regjeringen legger nå opp til en reell vekst i samlede 

inntekter på knapt kr. 3,2 mrd., tilsvarende 0,6 %. Inntektsveksten er regnet fra inntektsnivået i 2019 

slik det ble anslått etter stortingsbehandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2019.  

I kommuneproposisjonen for 2020 varslet regjeringen en realvekst i frie inntekter i 2020 på mellom 

kr. 1 og 2 mrd. Det ble varslet at kommunene ville få kr. 1-2 mrd. av veksten, og at 

fylkeskommunene ville få en realvekst i frie inntekter på kr. -0,2-0,1 mrd. Den foreslåtte veksten for 

fylkeskommunene ble sett i sammenheng med at fylkeskommunen antas å få en nedgang i sine 

demografiutgifter som følge av anslåtte endringer i befolkningens sammensetning. Regjeringen 

legger nå opp til en realvekst i frie inntekter i 2020 på kr. 1,3 mrd. Dette tilsvarer en realvekst på 0,3 

%. Inntektsveksten er regnet fra inntektsnivået i 2019 slik det ble anslått i revidert nasjonalbudsjett 

for 2019. Det innebærer at oppjusteringen av skatteanslaget for 2019 med kr. 4,9 mrd. ikke påvirker 

nivået på sektorens inntekter i 2020.  
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Regjeringen foreslår at veksten i frie inntekter på kr. 1,3 mrd. i sin helhet tildeles kommunene. Av 

veksten begrunnes kr. 400 millioner med satsing på tidlig innsats i skolen og kr. 150 millioner med 

satsingen på rusfeltet.  

Den antatte lønns- og prisveksten er i statsbudsjettet anslått til 3,1 % (kommunal deflator) på 

landsbasis. Tjeldsund kommune har fått en vekst i frie inntekter på 1,4 %. Dette medfører en 

realnedgang på 1,7 %, totalt kr.  5,2 millioner.  Dette skyldes blant annet demografiske forhold med 

færre innbyggere.  

I kommuneproposisjonen for 2020 ble det varslet at den kommunale skattøren skal fastsettes ut fra 

mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 % av de samlede inntektene.  

Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter bygger blant annet på 1 % sysselsettingsvekst og 3,6 

% lønnsvekst fra 2019 til 2020.  

Det er også viktig å være klar over at det i anslaget for skatteinntekter som legges til grunn i 

beregningen av frie inntekter, er forutsatt lik vekst for alle kommuner. Anslagene vil derfor være 

overvurdert for kommuner med lavere vekst i innbyggertallet enn landsgjennomsnittet siste år, og 

tilsvarende undervurdert for kommuner hvor veksten i innbyggertallet har vært større enn 

landsgjennomsnittet.  

Innenfor veksten i frie inntekter er det lagt opp til at kommunen skal dekke utgifter til økte 

demografi og pensjonskostnader, tidlig innsats i skole, rusomsorg og opptrapping rehabilitering.  

Makspris for foreldrebetaling i barnehager for ordinært barnehagetilbud økes til kr. 3.135,- pr. mnd. 

fra 1.januar 2020. Ordningen med reduksjon i barnehagepris for husstander med lav inntekt 

videreføres med oppjusterte inntektsgrenser.  

Det innføres en inntektsbasert foreldrebetaling i skolefritidsordningen for 1.-2. trinn fra skoleåret 

2020/2021. Dette innebærer at foreldrebetaling for et heltidstilbud i skolefritidsordning 1.-2- trinn 

maksimalt skal utgjøre 6 % av den samlede person- og kapitalinntekten i husholdningen. 

Kommunene kompenseres i 2020 gjennom økning i rammetilskuddet på kr. 58,2 millioner i 2020 

(helårseffekt kr. 139,7 mill.). Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole.  

Det innføres også gratis SFO til barn med spesielle behov 5.-7-trinn fra skoleåret 2020/2021. 

Kommunene kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på kr. 21 millioner i 2020 

(helårseffekt kr. 50,4 mill.). Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole.  

Høsten 2018 og i 2019 var kompensasjonen til kommuner for innføringen av lærernormen 

øremerket. I 2020 legger regjeringen opp til at midler til tidlig innsats i skolen gjennom økt 

lærerinnsats på 1.-10-trinn innlemmes i rammetilskuddet til kommunene.  

Regjeringen har satt som mål å øke bevilgningene til rusfeltet med kr. 2,4 mrd. i tråd med langsiktige 

mål og tiltak i Prop. 15 S; Opptrappingsplan for rusfeltet. For 2020 er kr. 150 millioner av veksten i de 

frie inntektene begrunnet med behov for å fullføre den flerårige innsatsen på å styrke tjenesten på 

rusfeltet. Planen vil med dette være oppfylt med kr. 2,45 mrd., slik det ble varslet i 

Kommuneproposisjonen for 2020.  

Stortinget vedtok ved behandling av statsbudsjettet for 2019 at investeringstilskudd til 2000 

heldøgns omsorgsplasser skal fordeles på to poster, og at 50 % av den samlede tilsagnsrammen 

nyttes til ren netto tilvekst av heldøgns plasser. Den resterende andelen av tilsagnsrammen nyttes til 

rehabilitering/modernisering, utskiftning av eksisterende plasser og tiltak som ikke innebærer netto 
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tilvekst. I budsjettforslaget for 2020 foreslås en samlet tilsagnsramme på kr. 3,6 mrd. Rammen gir 

rom for tilsagn om tilskudd til om lag 2000 heldøgns omsorgsplasser.  

Kompensasjon for endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger Med virkning fra 1. januar 
2018 ble det gjennomført endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger. I RNB for 2019 ble 
kommunene kompensert gjennom en økning i rammetilskuddet på 90 mill. kr. for anslåtte 
merutgifter som følge av disse endringene. Kompensasjonen videreføres i 2020.  
 
De øremerkede midlene til frivillighetssentraler ble overført fra Kulturdepartementets budsjett til 
rammetilskuddet i 2017. Det ble varslet at midlene skulle gis særskilt fordeling i fire år. Bevilgningen 
økte i forbindelse med innlemmingen i 2017, og den ble ytterligere økt i 2018 og 2019. Det foreslås 
en økning på 12,8 mill. kr i 2020 til nyetablerte sentraler. Totalt fordeles 200,2 mill. kr. i 2020. 
 
Skatteoppkrevingen foreslås overført fra kommunene til Skatteetaten fra 1.juni 2020. Formålet med 
overføringen er å styrke arbeidsgiverkontrollen og skjerpe kampen mot arbeidslivskriminalitet og 
svart økonomi. Selve skatteoppkrevingen vil bli utført på 40 steder der det allerede er 
skattekontorer. De resterende skattekontorene vil få veiledningsoppgaver. Som følge av dette 
foreslås rammetilskuddet redusert med kr. 644,4 millioner i 2020, noe som tilsvarer 7/12-effekt av 
1279 årsverk. Helårseffekten er kr. 1,1 mrd. 
 
Kommunene har også ansvar for innkreving og regnskapsføring av kommunale krav. Disse 
oppgavene skal fortsatt være kommunale, og skal ikke overføres. Kommunene skal fremdeles ha 
særnamskompetanse for disse kravene, som skatteoppkreveren i dag kan kreve inn etter reglene i 
skattebetalingsloven. En overføring vil derfor ikke gjøre det vanskeligere eller mer kostbart for 
kommunene å drive innkreving av kommunale krav. Skatteetaten vil også tilby å utføre innkrevingen 
av kommunale krav for kommuner som ønsker dette.  
 
Maksimalsats for eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendom reduseres fra 7 til 5 promille. 
Regjeringen foreslår at maksimalsatsen fra 2021 reduseres ytterligere, fra 5 til 4 promille. 
Obligatorisk reduksjonsfaktor i eiendomsskattetaksten økes fra 20 % til 30 % for bolig- og 
fritidseiendom.  
 
Skjønnsrammen til Fylkesmannen i Troms og Finnmark ble samlet redusert i 2020 med kr. 7,5 
millioner (5,7 %), til kr. 124 millioner. Reduksjonen er begrunnet med at det fortsatte er store 
forskjeller i skjønnstilskuddet mellom fylkesmannsembetene, og basisrammene justeres slik at 
forskjellene blir mindre. Reduksjon i basisrammen, som på landsbasis er kr. 50 millioner, tilbakeføres 
til kommunene gjennom innbyggertilskuddet, som sikrer en fordeling etter faste kriterier og gir 
større forutsigbarhet.  
 
Innenfor basisrammen i 2020 skal fylkesmannsembetene prioritere kommuner som slår seg sammen 
og som på grunn av sammenslåingen får utilsiktede virkinger i inntektssystemet, i sin fordeling av 
skjønnstilskuddet. I tillegg legges det i 2020 opp til en kompensasjonsordning for kommuner som får 
en reduksjon i veksttilskuddet som følge av en sammenslåing. Det legges opp til at kommunene blir 
kompensert for 80 % av reduksjon fra 2020, 40 %. i 2021 og at kompensasjon avvikles fra 2022. 
Denne ordningen finansieres innenfor departementets tilbakeholdte skjønnstilskudd. 
 
Tjeldsund kommune har for 2020 fått skjønnsmidler på kr. 1.380.000,-. Det er i grønt hefte ikke sagt 
noe om hva dette gjelder, men i brev fra fylkesmannen til kommunene er det beskrevet følgende: 
Innenfor basisrammen i 2020 skal fylkesmannsembetene prioritere kommuner som slår seg 
sammen og som på grunn av sammenslåingen får utilsiktede virkinger i inntektssystemet, i sin 
fordeling av skjønnstilskuddet.  
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Driftsbudsjett 2020 
I henhold til organisering benyttes det i 2020 følgende rammeområder:  

• Politisk virksomhet 

• Administrasjon 

• Utleie eiendommer 

• Religiøse formål 

• Fellesutgifter skole og barnehage 

• Skånland skole 

• Grov skole 

• Sandstrand oppvekstsenter 

• Ramsund skole 

• Kongsvik skole 

• Evenskjer barnehage 

• Ressan barnehage 

• Kanutten barnehage 

• Kongsvik barnehage 

• Ramsund barnehage 

• Forebygging 

• Evenskjer medisinske senter 

• NAV velferd 

• Fellesutgifter pleie og omsorg 

• Omsorg nord 

• Helse og omsorg midt 

• Miljøtjenesten 

• Helse og omsorg sør 

• Samfunn og infrastruktur 

• Kultur og folkehelse 

• Næring 

• Avskrivninger 

• Inntekter 

• Investeringer 

 

Kommunestyret vedtar budsjettet med en netto ramme for hvert av rammeområdene nevnt ovenfor 

som en forpliktende ramme overfor rådmannen.  

 

Skatt og rammetilskudd kr. 312.327.000 
Forslaget til statsbudsjett for 2020 innebærer en økning på 1,4 % i frie midler (skatt og 

rammetilskudd) fra 2019 til 2020. I denne økningen ligger det også skjønnsmidler på ca. kr. 1,3 

millioner.  

Frie inntekter er rammetilskudd og skatt på formue og inntekt. Basert på forutsetninger i 

statsbudsjettet foreslås samt forventet folketall per 31.12. på 4243 er det beregnet at Tjeldsund vil 
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få frie inntekter i form av skatt og rammetilskudd i 2020 på kr. 312.327.000,-. Herav utgjør 

skatteinntektene kr. 102.331.000,- og rammetilskuddet inkl. inntektsutjevning kr. 209.996.000,-.  

Gjennom rammetilskudd mottar kommunen Nord-Norge tilskudd med kr. 14.836.000,- og 

inndelingstilskudd kr. 24.706.000,-. Småkommunetilskuddet har falt bort fra 2020.  

Det er også tildelt kr. 2.169.000,- i saker med særskilt fordeling. Dette innebærer en innlemming av 

øremerket tilskudd til økt lærerinnsats/tidlig innsats i skolen med kr. 697.000,-, helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten med kr. 618.000,- og frivilligsentral med kr. 854.000,-.  

Nivået på frie inntekter er videreført i økonomiplanperioden (basert på KS’ prognosemodell) og 

forutsetter at folketallet i Tjeldsund er relativt på dagens nivå i forhold til landet. Det forutsetter 

også at skjønnsmidler opprettholdes på nivå med tildeling i 2020.  

 

Andre generelle statstilskudd kr. 15.516.000,- 
Det er budsjettert med at kommunen i 2020 vil motta følgende generelle statstilskudd:  

• Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger kr. 670.000,- 

• Kompensasjonstilskudd kirkebygg  kr. 50.000,- 

• Kompensasjonstilskudd skolebygg  kr. 460.000,- 

• Integreringstilskudd flyktninger   kr. 1.052.000,- 

• Særlig tilskudd enslige mindreårige  kr. 4.784.000,- 

• Reformstøtte     kr. 5.000.000,- 

• Havbruksfond     kr. 1.500.000,- 

 

Det er ikke lagt inn bosetting av nye flyktninger i 2020. Kommunen har sagt ja til en 

familiegjenforening. Dette vil gi økt integreringstilskudd, det er forsikring budsjettert med kr. 

1.000.000,- 

Det er lagt til grunn tilskudd fra Havbruksfondet på kr. 1,5 millioner i 2020. Disse tilskuddene har vist 

seg å svinge veldig, slik at dette blir et forsiktig anslag. I 2018 ble det betalt ut kr. 2,2 millioner til 

Tjeldsund og kr. 12,2 millioner til Skånland. I 2019 ble det utbetalt kr. 5,3 millioner til Tjeldsund og 

kr. 900.000,- til Skånland. Den store økningen i tilskudd til Tjeldsund skyldes en økning i biomassen, 

og denne inntekten kan derfor ikke regnes med i årene fremover.  

 

Renteinntekter og aksjeutbytte kr. 5.125.000,- 
Inntektene fordeles seg slik:  

• Aksjeutbytte Hålogaland kraft    kr. 3.600.000,- 

• Aksjeutbytte Hålogaland ressursselskap  kr. 200.000,- 

• Renteinntekt fra ansvarlig lån Hålogaland kraft  kr. 550.000,- 

• Øvrige netto renteinntekter    kr. 775.000,- 
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Av øvrige renteinntekter tilhører en del bundne fond, og skal avsettes. Aksjeutbytte fra Hålogaland 

kraft er forutsatt tilsvarende kr. 600.000 pr. aksje. Renteinntekt fra ansvarlig lån er forutsatt med 2,5 

% rente.  

 

Renter og avdrag på gjeld 
Kommunens rentebærende langsiktige lånegjeld vil pr. 31.12.2019 utgjøre ca. kr. 550 millioner. Det 

budsjetteres med sum avdrag i 2020 på kr. 17.130.500,-, dette forutsettes å dekke krav til 

minimumsavdrag i henhold til kommuneloven. Renteutgifter er budsjettert med kr. 12.088.766,-.  

Inkludert i lånegjelden er lån opptatt til utbyggingstiltak hvor staten refunderer kapitalkostnadene. 

Dette gjelder utbygginger i forbindelse med grunnskolereformen og kompensasjonstilskudd til 

omsorgsboliger.  

Kommunen har ca. 25 % av sin låneportefølje på fastrenteavtale. Øvrige lån er per tiden på flytende 

rente. Det er budsjettert en gjennomsnittlig lånerente for 2020 på 2,2 %. Dette er en økning på 0,5 % 

fra 2019, og medfører en økning rentekostnader for kommunen på kr. 2,5 millioner for den nye 

kommunen.  

Netto lånegjeld per innbygger er kr. 130.000,- per 31.12.2019. Til sammenligning er netto lånegjeld 

for landet på kr. 71.500,- for 2018.  

 

Eiendomsskatt 
Eiendomsskatt på verker og bruk skrives ut med 7 0/00. Dette er maksimal skattesats.  

Verker og bruk ble retaksert i 2019, og disse legges til grunn i forbindelse med utskrivingen for 2020. 

Eiendomsskatt på verker og bruk er budsjettert med kr. 1.610.000,-. Det er vedtatt en 

overgangsordning knyttet til nye regler for «maskinskatten». Dette innebærer lavere 

eiendomsskatteinntekter enn tidligere. Det er fra sentralt hold fastlagt at dette skal kompenseres.  

 

Rammeområdene 
Budsjettall på de enkelte rammeområder er opprinnelig budsjett 2019 fra begge kommuner. Disse er 

sammenstilt på best mulig måte for å gi et så realistisk bilde som mulig av det enkelte 

rammeområde. Vi må likevel være klar over at sammenslåingen gjør det vanskelig å få et korrekt 

bilde av nyopprettede rammeområder.  
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Politisk virksomhet 
Politisk virksomhet omfatter utgifter til felles politiske utvalg som kommunestyre, formannskap, 

administrasjonsutvalg etc., samt ordfører. Det er lagt til grunn forskrift for godtgjøring og rettigheter 

for folkevalgte i Tjeldsund kommune i beregningen av godtgjørelser til folkevalgte.  

Beskrivelse Budsjett 2019 Budsjett 2020 

Kommunestyre 2 675 765 679 360 

Formannskap 284 132 304 421 

Adm. Utvalg 45 903 44 400 

Eldreråd 46 648 74 374 

Ungdomsråd 4 500 74 243 

Rådet for funksjonshemmede 19 690 45 932 

Andre politiske utvalg 0 2 255 

Eiendomsskatteutvalg 0 3 848 

Planutvalg 69 025 132 710 

Ordfører 1 370 128 1 743 894 

Kontrollutvalg -249 552 120 034 

Revisjon 956 000 722 000 

Partssammensatt utvalg 0 71 634 

Levekårsutvalg 0 87 590 

Viltfaglig utvalg 0 42 256 

Kommunedelsutvalg 0 97 614 

Sum 5 222 239 4 246 565 

 

Øvrige budsjettpremisser:  

• Kommunestyret 7 møter 

• Formannskap 9 møter 

• Kontrollutvalg 5 møter 

• Partssammensatt utvalg 4 møter 

• Levekårsutvalg 7 møter 

• Planutvalg 10 møter 

• Rådet for funksjonshemmede 6 møter 

• Eldreråd 6 møter 

• Ungdomsrådet 7 møter 

• Kommunedelsutvalg 7 møter 

• Formannskapets disposisjonspost: kr. 45.000,-.  

 

I Skånland kommune har det ikke vært budsjettert med partistøtte de siste årene. I Tjeldsund har det 

vært budsjettert med kr. 63.000,- til fordeling mellom politiske sammenslutninger. Disse midlene 

ligger i budsjett. Administrasjonen har ikke lagt opp til noen endring av denne ordningen.  
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Administrasjon 
Administrasjonsavdelingen omfatter utgifter til ledelse og støttefunksjoner i rådmannens stab. 

Inkludert i tallene er utgifter til fellesfunksjoner som kopiering og drift av data-anlegg. En stor del av 

disse utgiftene er knyttet opp gjennom faste leie- og vedlikeholdsavtaler.  

Beskrivelse 
Budsjett 
2019 

Budsjett 
2020 

Rådmann 2 284 637 4 948 496 

Økonomi 4 320 518 3 141 261 

Skatt 471 299  1 130 891 

HRM 2 191 281 2 123 599 

Sommerjobb ungdom 50 000 50 000 

Info og dokumentsenter 5 007 481 3 612 693 

Bevertning administrasjon 23 100 23 590 

Fellesutgifter administrasjon 3 387 344 3 461 507 

IKT 2 401 994 3 175 232 

Boligtilskudd 0 500 000 

Fagkontor 2 631 742 3 215 756 

Koordinator bosetting 1 732 460 1 577 320 

Tiltak bosetting 3 012 450 2 305 033 

Skole bosatte flyktninger 1 151 000 -281 000 

Helse og sosialsenter 509 123 522 798 

Kommunehus/adm. Lokaler 1 087 764 534 072 

Sum 30 262 193 29 086 018 

 

Administrasjonsavdelingen består av 29 årsverk 

• Rådmann   4,00 årsverk 

• Økonomi   1,50 årsverk 

• Regnskap   2,00 årsverk 

• Skatt    2,00 årsverk 

• HRM    3,50 årsverk 

• Info og dokumentsenter 6,00 årsverk 

• IKT    3,00 årsverk 

• Fagkontor   4,00 årsverk 

• Koordinator bosetting  2,00 årsverk 

 

Det er budsjettert med 50 % lønnstilskudd fra NAV i 6 måneder til en av stillingene i 

administrasjonen.  

Det er i forslaget til Statsbudsjett for 2020 lagt opp til en statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen 

fra juli 2020. Dette er justert i rammetilskuddet som kommunene får, og gjort et nedtrekk i 

driftsbudsjett gjennom driftstiltak.  

Boligtilskudd gis til etablering til husstander med varig lav inntekt som ikke er i stand til å betjene 

fullt lån til egnet bolig. Ordningen er behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne 
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med å få tilskudd. Personer som ikke klarer å betjene et startlån som er stort nok til å finansiere en 

egnet bolig kan få tilskudd til etablering, samt at det kan gis tilskudd til å refinansiere lånegjeld for at 

husstanden skal kunne beholde boligen. Barnefamilier er en prioritert gruppe.  

Ved varig nedsatt funksjonsevne kan det søkes om tilpasning av bolig slik at søker kan fortsette å bo i 
boligen. Tilpasningen skal være hensiktsmessig og behovet for tilskudd blir vurdert i sin helhet ut fra 
husstandens økonomiske situasjon på sikt. I målgruppen for tilskuddet finner en barnefamilier og 
eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpasningstiltak. Tilpasning kan gis både til enkle tiltak for å 
bedre tilkomsten til boligen og til større ombygginger for å tilrettelegge boligen, tilskudd kan gis 
både til leid og eid bolig.  
 
Ansvar for tilskudd til etablering i egen bolig og tilpasning av bolig er overført fra Husbanken til 
kommunene fra 2020. Tilskuddsmidlene gis over rammetilskuddet og fordeles etter 
sosialhjelpsnøkkelen for 2020.  
 

Utleie eiendommer 

Beskrivelse 
Budsjett 
2019 

Budsjett 
2020 

Boligblokka -637 948 -635 307 

Flyktningeboliger 273 8 781 

Eldreboliger -166 356 -165 033 

Innleide boliger -212 181 -322 581 

Andre utleie-eiendommer -1 204 332 -630 950 

Utleiebygg sandstrand -350 757 -350 265 

Offshorebygg Fjelldal 0 -61 480 

Sum -2 571 301 -2 156 835 

 

Kommunen leier inn boliger fra Boligstiftelsen og videreutleier disse i tillegg til at kommunen har en 

del egne boliger.  

Inntekter og utgifter knyttet til utleie av boliger og andre kommunale utleieeiendommer, med 

unntak av omsorgsboliger. Utleiesatser fremkommer av betalingsregulativ. Det er lagt inn en økning 

på 3,1 % på samtlige husleier basert på kommunal deflator.   

 

Religiøse formål 

Beskrivelse 
Budsjett 
2019 

Budsjett 
2020 

 Kirkelige fellesråd 5 020 000 5 167 870 

 Andre kirkesamfunn 95 000 98 000 

Sum 5 115 000 5 265 870 

 

Direkte tilskudd til kirkelig fellesråd er budsjettert med kr. 5.167.870,-. Økning i forhold til 2019 er 

kommunal deflator. Tjenesteyting vedrørende administrative og tekniske tjenester er budsjettert 

med kr. 0,- for 2020. Dette med bakgrunn i at kirken har flyttet ut av kommunens lokaler og har valgt 
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en ekstern leverandør for sitt regnskap. En må med bakgrunn i dette påregne tilsvarende økte 

kostnader til husleie og tjenestekjøp, slik at en ikke har funnet muligheter for å redusere budsjettet.  

 

Fellesutgifter skole og barnehage 

Beskrivelse 
Budsjett 
2019 

Budsjett 
2020 

Fellesutgifter grunnskole 5 040 800 5 558 381 

Fellesutgifter voksenopplæring -457 285 -257 591 

Private barnehager 1 660 000 1 723 000 

Fellesutgifter barnehager 562 000 27 432 

Sum 6 805 515 7 051 222 

 

• Det er ingen årsverk innenfor rammeområdet.  

• Kjøp av undervisningstjenester norsk/samfunnsfag for flyktninger.  

• Gjesteelever andre kommuner kr. 2.650.000,-. 

• PP-tjenesten kr. 2.304.000,-. 

• Leirskole kr. 65.000,- 

• Tilskudd private barnehager kr. 2.098.000,-. Herav refusjon fra Evenes kr. 375.000,-.  

 

Undervisning/skole 
Tjeldsund kommune har 5 skoler. Det er 4 barne- og ungdomsskoler 1.-10. årstrinn og 1 

oppvekstsenter med barneskole 1.-7. årstrinn, og barnehage. Det er SFO ved alle skolene. I Kongsvik 

er SFO lokalisert i barnehagen.  

 

Forventet elevtallsutvikling for kommunen 

Skoleår 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 

Elever 455 461 457 448 

 

De gamle kommunene har hatt ulike satser for skolefritidsordning i 2019. Egenbetaling for 

skolefritidsordning økes til kr. 2.150,- pr mnd. for full plass fra 01.01.2020. Søskenmoderasjon er 30 

%. Søskenmoderasjon mellom barnehage og skolefritidsordning opphører.  

Tjeldsund kommune har relativ høy lærertetthet i grunnskolen. Det legges ikke opp til noen styrking 

av skolesektoren totalt, men det kan skje justeringer mellom skolene, samt styrking for elever med 

spesielle behov.  

Total budsjettramme for alle skolene er om lag kr. 64,5 millioner. Dette gir en enhetskostnad per 

elev på ca. kr. 141.000,-. Det regnes med tilsvarende ressurser for neste skoleår på skolene totalt.  

I statsbudsjettet for 2020 har regjeringen foreslått ekstra midler til nye trykte og digitale læremidler i 

skolen i forbindelse med at alle fag får nye læreplaner. Dette er den største endringen i skolen siden 

Kunnskapsløftet ble innført i 2006. De nye læreplanene skal gjelde fra høsten 2020. Hvor store 

kostnader kommunen vil få utover de normale kostnadene til læremidler avhenger av blant annet 
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hvor stor del digitale læremidler kommunene bruker, og hvor mye kommunen har spart på innkjøp 

av læremidler i årene før de nye læreplanene trer i kraft.  

Mesteparten av tilskuddsmidlene er allerede fordelt gjennom rammetilskuddet, men det vil være 

mulighet for å søke om tilskudd til innkjøp av nye digitale læremidler tilpasset de nye læreplanene 

gjennom «Den teknologiske skolesekken». Våren 2020 må det tas en gjennomgang av nødvendige 

læremidler til skolesektoren i Tjeldsund, og gjennomføres en budsjettregulering.  

 

Skånland skole 
Skånland skole er en kombinert barne- og ungdomsskole og har skoleåret 2019/2020 223 elever. 

Herav 161 elever på barnetrinnet og 62 elever på ungdomstrinnet. Skolen er fulldelt med en klasse 

per årstrinn.  

Det er 25 antall elever som har samisk undervisning skoleåret 2019/2020.  

Det er gjennomsnittlig 20 barn i skolefritidsordningen. En må regne med høyere bemanning i 

skolefritidsordningen i årene fremover. Dette med bakgrunn i flere barn med rett til spesiell 

oppfølging. Dette er hensyntatt i budsjettet.  

 

Beskrivelse Budsjett 2019 Budsjett 2020 

Skånland skole, undervisning 20 427 767 22 170 880 

Skånland skole SFO 452 375 670 443 

Skånland skolebygning 2 909 644 2 929 254 

Sum 23 789 786 25 770 577 

 

Det er lagt til grunn en økning i bemanningen på 1,2 årsverk fra skoleåret 2020/2021. Dette med 

bakgrunn i økt antall elever med spesielle behov.  

Skolen har for 2020 budsjettert med 27,7 årsverk pedagogisk personale, 5,3 årsverk 

elevassistent/SFO, samt 0,7 årsverk sekretær.  

Det er fra 01.01.2020 flyttet en pedagogisk ressurs fra Skånland skole til Kongsvik skole.  

 

Grov skole 
Grov skole er en kombinert barne- og ungdomsskole, og har skoleåret 2019/2020 totalt 73 elever. 

Herav 47 elever på barnetrinnet og 26 elever på ungdomstrinnet. Elevtallet vil øke til 82 elever fra 

skoleåret 2020/2021.  

Det er totalt 12 barn i skolefritidsordningen samt 5 busselever som har ventetid på 

skolefritidsordningen.  

Beskrivelse Budsjett 2019 Budsjett 2020 

Grov skole undervisning 8 951 107 10 112 504 

Grov skole SFO 307 143 327 205 

Grov skole bygning 1 690 269 1 704 528 

Sum 10 948 519 12 144 237 
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Budsjettet for 2020 er korrigert med kjente endringer i bemanningen for inneværende skoleår. 

Skolen har for 2020 budsjettert med 12,2 årsverk pedagogisk personale, 1,75 årsverk 

elevassistent/SFO, samt 0,4 årsverk sekretær.  

 

Sandstrand oppvekstsenter 
Sandstrand oppvekstsenter ble dannet som en ny driftsenhet fra 01.01.2019 ved sammenslåing av 

Sandstrand skole og Sandstrand barnehage.  

Sandstrand skole er en barneskole 1.-7. årstrinn og har skoleåret 2019/2020 29 elever. Det 

undervises i 4 grupper på barnetrinnet.  

Det er totalt 9 barn i skolefritidsordningen.  

 

Beskrivelse Budsjett 2019 Budsjett 2020 

Sandstrand skole, undervisning 5 276 445 6 908 762 

Sandstrandskole SFO 218 296 205 843 

Sandstrand barnehage 2 820 255 2 855 618 

Sandstrand skole, bygning 1 169 960 1 819 367 

Sum 9 484 956 11 781 046 

 

Budsjettet for 2020 er korrigert med kjente endringer i bemanningen for inneværende skoleår. 

Skolen har for 2020 budsjettert med 7,2 årsverk pedagogisk personale og 2,5 årsverk 

elevassistent/SFO. I dette ligger det 0,8 årsverk driftsleder og 1 årsverk som følge av videreutdanning 

og langtidsfravær.  

Det er i tillegg lagt inn et ønske om 0,2 årsverk økning miljøterapeut og 0,2 årsverk sekretær. Dette 

er ikke medtatt i budsjettet.  

I Sandstrand barnehage er det budsjettert med 4,8 årsverk.  

 

Ramsund skole 
Ramsund skole er en kombinert barne- og ungdomsskole og sto klar våren 2018. Skolen har 

skoleåret 2019/2020 91 elever. Herav 67 elever på barnetrinnet og 24 elever på ungdomstrinnet. 

Det undervises i 4 grupper ved skolen.  

Det er totalt 7 barn i skolefritidsordningen.  

 

Beskrivelse Budsjett 2019 Budsjett 2020 

Ramsund skole undervisning 10 266 769 10 387 412 

Ramsund skole SFO 131 545 -166 346 

Ramsund skole bygning 347 255 803 272 

Sum 10 745 569 11 024 338 
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Skolen har for 2020 budsjettert med 12,4 årsverk pedagogisk personale og 2,1 årsverk 

elevassistent/SFO. Det er i tillegg lagt inn et ønske om 0,5 årsverk spesialpedagogisk koordinator og 

0,5 årsverk sekretær. Dette er ikke medtatt i budsjettet.  

 

Kongsvik skole 
Kongsvik skole er en kombinert barne- og ungdomsskole, og har skoleåret 2019/2020 35 elever. 

Herav 24 elever på barnetrinnet og 11 elever på ungdomstrinnet. Skolen har 7,9 årsverk pedagogisk 

personale og 0,5 årsverk fagarbeider.  

Etter et vedtak hos fylkesmannen er det flyttet en pedagogisk ressurs fra Skånland skole til Kongsvik 

skole fra 01.01.2020.  

Beskrivelse Budsjett 2019 Budsjett 2020 

Kongsvik skole undervisning 6 287 464 6 017 905 

Kongsvik skole bygning 3 500 1 005 432 

Sum 6 290 964 7 023 337 

 

 

Barnehager 
Kommunen har etter barnehagelovens § 7 og § 7a en plikt til henholdsvis å stille det nødvendige 

antall barnehageplasser til rådighet og for å samordne opptaket av barn.  

Kommunen vil i 2020 ha 6 kommunale, og en privat drevet samisk barnehage.  

Foreldrebetalingen i barnehager er fastsatt i betalingsregulativet og tilpasses til enhver tids 

gjeldende makspris. For 2020 har regjeringen lagt til grunn en makspris på kr. 3.135,- fra 01.01.2020.  

I tillegg til egenbetaling dekker foreldrene selv kosttilbud i de kommunale barnehagene.  

Kommunens inntektssituasjon påvirkes til en viss grad av at regjeringen har vedtatt flere muligheter 

for redusert foreldrebetaling for barnehageplasser. Flere og flere foresatte søker og får innvilget til 

dels store reduksjoner i foreldrebetalingen. Dette får konsekvenser for foreldrebetalingen i form av 

store tapte inntekter.  

 

Evenskjer barnehage 
Evenskjer barnehage er en base-barnehage hvor det er totalt 124 plasser arealmessig. Det er 

budsjettert med 20,9 årsverk, herunder 0,5 årsverk støttepedagog som skal dekke hele kommunen.  

Barnehagen har en pedagog for lite i forhold til lovfestet bemanningsnorm og driver med 

dispensasjon for barnehageåret 2019/2020. Stillingen lyses ut og tilsettes fra 01.08.2020. I 

bemanningen er det tilsatt et vikariat frem til 31.07.2020. 
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Beskrivelse Budsjett 2019 Budsjett 2020 

Evenskjer barnehage 10 197 039 11 056 182 

Evenskjer barnehage, bygning 878 399 892 774 

Sum 11 075 438 11 948 956 

 

Grunnet overgang til skole for barn med særskilt stort behov reduseres bemanningen med 1,2 

årsverk fra 01.09.2020. Stillingene beholdes ut august for å sikre forsvarlig overgang til skole.  

Langtidssykemeldt fravær har gått drastisk ned. Dette medfører at vikarutgift og tilhørende refusjon 

er redusert. Avdelingen opplever mest korttidsfravær, som medfører økte kostnader for kommunen.  

Barnehagen har et stort kull som starter på skolen i august 2020. Dette kan påvirke både bemanning 

og inntekter i form av foreldrebetaling dersom antall plassere totalt reduseres i forhold til 

nåværende antall. Imidlertid har barnehagen venteliste fra og med vår 2020, og stadig tilflytning gjør 

at plasser fylles opp kontinuerlig.  

 

Ressan barnehage 
Ressan barnehage har en kapasitet på 42 plasser arealmessig. Det benyttes 27 plasser inneværende 

barnehageår fordelt på 21 barn, 6 under 3 år og 15 over 3 år.  

Barnehagen har en bemanning på 6,4 årsverk for 2020.  

Beskrivelse Budsjett 2019 Budsjett 2020 

Ressan barnehage 3 341 945 3 677 623 

Ressan barnehage, bygning 325 723 329 736 

Sum 3 667 668 4 007 359 

 

Barnehagen har et kull på 5 barn som starter på skolen i august 2020. Slik det ser ut i dag vil 

situasjonen for neste barnehageår være likt inneværende barnehageår.  

 

Kanutten barnehage 
Kanutten barnehage er en barnehage med én avdeling. Det benyttes 15 antall plasser inneværende 

barnehageår fordelt på 10 barn, 5 under 3 år og 5 over 3 år.  

Barnehagen har en bemanning på 4,5 årsverk for 2020.  

Beskrivelse Budsjett 2019 Budsjett 2020 

Kanutten barnehage 2 448 250 2 455 753 

Kanutten barnehage, bygning 128 000 348 768 

Sum 2 576 250 2 804 521 

 

Barnehagen har ingen førskolebarn fra høsten 2020. Slik det ser ut i dag, vil det for neste 

barnehageår være en økning med 2-3 barn under 3 år, som vil øke antall benyttede plasser til 19-20 

plasser.  
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Det forventes en reduksjon i foreldrebetaling for 2020 med bakgrunn i redusert barnetall i forhold til 

tidligere år.  

 

 
Kongsvik barnehage 
Kongsvik barnehage er en barnehage med én avdeling. Det benyttes 14 plasser inneværende 

barnehageår fordelt på 9 barn.  

Det er 7 barn i skolefritidsordningen.   

Barnehagen har en bemanning på 4,9 årsverk for 2020. I tillegg er det budsjettert med 0,7 årsverk 

for skolefritidsordningen.  

Beskrivelse Budsjett 2019 Budsjett 2020 

Kongsvik barnehage 2 633 467 2 102 923 

Kongsvik barnehage bygning 55 000 361 976 

Kongsvik skole SFO 328 708 327 283 

Sum 3 017 175 2 792 182 

 

Barnehagen har en nedgang i sine utgifter for 2020. Bakgrunnen for dette er refusjon som følge av at 

vi har 3 barn fra annen kommune i barnehagen.  

 

Ramsund barnehage 
Ramsund barnehage er en barnehage med 2 avdelinger. Det benyttes 27 antall plasser inneværende 

barnehageår, fordelt på 20 barn.  

Barnehagen har en bemanning på 6,25 årsverk for 2020.  

Beskrivelse Budsjett 2019 Budsjett 2020 

Ramsund barnehage 3 573 691 3 309 115 

Ramsund barnehage bygning 180 000 360 960 

Sum 3 753 691 3 670 075 

 

Barnehagen har en nedgang i sine utgifter for 2020. Årsaken til dette er at avdelingen ikke har 

utgifter til lærling i 2020.  

 
 
Forebygging 
Enheten forebygging er en nyetablert enhet i Tjeldsund kommune som starter opp 01.01.2020. 

Enheten dekker områdene helsestasjon- og skolehelsetjeneste og barneverntjenesten i tillegg til 

svangerskapsoppfølging.  
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Enheten har budsjettert med 11,4 årsverk for 2020. Det er lagt til grunn 1 årsverk for enhetsleder, 

4,7 årsverk for helsestasjon og 5,7 årsverk for barneverntjenesten. Det kjøpes tjenester fra 

helseforetaket UNN for svangerskapsoppfølging.  

Beskrivelse Budsjett 2019 Budsjett 2020 

Enhetsleder forebygging 0 936 176 

Helsestasjon 3 597 149 3 504 150 

Barnevern administrasjon 8 390 783 802 764 

Barnevern tiltak 1 501 902 9 097 301 

Sum        13 489 834  14 340 391 

 

Det er lagt til grunn kjente tall fra helsestasjon- og skolehelsetjeneste fra begge kommunene. For 

barnevern har en lagt til grunn lønnsutgifter for nytilsatte i tjenesten, samt kjente utgifter og 

erfaringstall fra begge kommunene. Tallene er derfor ikke direkte sammenlignbare. 

I og med at dette er en nyetablert enhet må en bruke 2020 for at enheten skal kunne gå seg til, også 

deretter benytte erfaringstall for budsjettering i 2021.  

 

Evenskjer medisinske senter 
Tjeldsund kommune er vertskommune for legetjenester og fysioterapi i Tjeldsund og Evenes 

kommuner. Rammeområdet omfatter utgifter til felles legetjeneste for Tjeldsund og Evenes, samt 

fysioterapi.  

Det er budsjettert med 6 fastlegeavtaler i 2020, samt 2 fastlønnede «ALIS» stillinger. Det er også 

budsjettert med 2 turnuskandidater (LIS1) for begge halvår og 7,8 årsverk hjelpepersonell. I tillegg 

kommer 0,73 legeårsverk til tilsyn/offentlige oppgaver. Det er 3 stillingshjemler i «Nordsjøturnus» til 

ivaretakelse av legevakt og 1 årsverk kommunepsykolog. Felles kommuneoverlegestilling er 1 

årsverk.  

ETS-fysioterapi omfatter 4 avtalehjemler.  

Beskrivelse Budsjett 2019 Budsjett 2020 

ET Medisinske senter 3 502 632 5 171 381 

Legekontor 4 622 626 614 964 

Legevakt 1 422 313 2 903 939 

ETS-fysioterapi 1 481 944 1 362 696 

Kommuneoverlege 575 140 945 538 

Offentlige legeoppgaver 820 737 829 753 

Kommunepsykolog 0 561 947 

Sum 12 425 392 12 390 218 
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NAV velferd 
Rammeområdet inneholder utgifter til kommunale tjenester som ivaretas gjennom NAV, herunder 

økonomisk sosialhjelp.  

Beskrivelse Budsjett 2019 Budsjett 2020 

NAV sosial 2 824 223 2 442 128 

Økonomisk sosialhjelp 1 850 000 2 946 000 

Sum 4 674 223 5 388 128 

 

Fra 01.01.2018 vedtok regjeringen endringer i arbeidsavklaringspengene. Dette medfører at 

arbeidsavklaringspenger som hovedregel gis i maks 3 år. I særlige tilfeller kan disse utvides i 

ytterligere 2 år. Dette innebærer at det er mange som kommer over fra langvarig AAP-ytelse og må 

dekkes over kommunens sosialbudsjett. Mange av disse brukerne har også økonomiske utfordringer 

som betyr mer arbeid med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning som er meget 

arbeidskrevende.  

Fra 2020 får kommunen inn en jobbspesialist som vil jobbe med de som står lengst unna arbeidslivet 

og en antar at en nedgang i sosialbudsjettet vil materialisere seg i begynnelsen av 2021 da en 

forventer at overgang til arbeid vil være større enn overgang fra AAP til sosial.  

Enheten er jobber med å få i gang arbeidet med KVP-programmet (kvalifiseringsprogrammet), dette 

blir viktig nå som flere brukere kommer fra AAP, og som med bistand gjennom tett oppfølging i KVP-

programmet kan komme i arbeid og bort fra sosialstønad. En har budsjettert med 3 personer på 

KVP-programmet i 2020.  

Tjeldsund kommune har budsjettert med 2 årsverk tilknyttet NAV kontoret i 2020 i tillegg til 

delfinansiering av NAV-leder og jobbspesialist.  

Det nevnes spesielt følgende poster:  

• Kvalifiseringsstønad   kr. 576.000,- 

• Økonomisk sosialhjelp   kr. 2.350.000,- 

• Jobbspesialist    kr. 330.000,- 
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Fellesutgifter pleie og omsorg 
Pleie- og omsorgstjenesten andel av totalbudsjettet har økt de siste årene. Befolkningsmessig ser til 

ut til at kommunen har en stabil utvikling av innbyggere over 80 år fram mot 2022. Etter dette til 

antallet øke.  

Beskrivelse Budsjett 2019 Budsjett 2020 

Pleie og omsorg, fellesutgifter 2 330 712 2 206 170 

Prosjekt pleie og omsorg 0 165 632 

Biler pleie og omsorg 2 774 -327 687 

Sum 2 333 486 2 044 115 

 

Inkluderer følgende utgifter:  

• Omsorgslønn kr. 360.000,- 

• KAD-plasser kr. 1.030.000,- 

• «Døgnmulkt» utskrivningsklare pasienter kr. 50.000,- 

• Prosjektstilling velferdsteknologi 25 % 

En ser at budsjett for 2019 ikke har vært overført riktig. Det har kommet med en motpost 

avskrivning som ikke skulle være med. Dette er bakgrunnen for reduksjonen i rammen.  

Tjeldsund kommune har totalt 69 institusjonsplasser. Av disse plassene er det avsatt 4 plasser til 

korttidsopphold/utskrivningsklare pasienter, 2 ved hvert sykehjem.  

Kommunen har felleskjøkken som er lokalisert til Sandstrand bo- og servicesenter. Felleskjøkkenet 

leverer middag til øvrige institusjoner samt hjemmeboende. For Tjeldsund omsorgssenter er det lagt 

til grunn at middag leveres fra lokal leverandør også i 2020.  

Pleie og omsorgssektorens andel av budsjettet ligger på nærmere 40 % av kommunens totalbudsjett 

for 2020.  

Dagsenter for demente har totalt 8 plasser 4 dager i uka. Dagsentertilbudet er lokalisert nord og 

midt i kommunen. I tillegg er det et desentralisert tilbud lokalisert ved Tjeldsund omsorgssenter 1 

dag i uka, i Kongsvik 1 dag i uka og på Kjerstad 1 gang annenhver uke. Et dagtilbud for demente er et 

viktig trinn i «omsorgstrappa» for å kunne gi gode og effektive tjenester.  

Det er innført et mobilt journalregistreringssystem i hjemmetjenesten for å gi en bedre og mer 

effektiv hverdag for hjemmetjenesten. Det er meldt inn et ønske om mer velferdsteknologi i den nye 

kommunen. Dette er ikke medtatt i budsjettet.  

Utbygging av hjemmetjenesten må prioriteres i årene som kommer. Dette gjelder både økt 

bemanning, spesielt i helger, samt aktive nattevakter i hele kommunen. Utbygging av 

hjemmetjenestene vil være viktig for å forebygge innleggelse på sykehjem og at folk skal kunne 

fortsette å bo hjemme.  
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Helse og omsorg nord 
Hjemmetjenesten nord har base i Grovfjord og dekker kommunen fra Tennevik og nordover. 

Tjenesten har aktiv natt-tjeneste.  

Grovfjord bo- og servicesenter har 8 aldershjemsplasser.  

Sandstrand bo- og servicesenter har 9 aldershjemsplasser.  

Dagsentertilbud for hjemmeboende demente er organisert under omsorg nord.  

Kommunefysioterapeut er flyttet til omsorg nord fra 2020.  

Beskrivelse Budsjett 2019 Budsjett 2020 

Kommunefysioterapeut 0 1 117 590 

Hjemmetjeneste nord 8 626 084 9 595 641 

Leder omsorg nord 796 102 871 649 

Dagsenter demente 489 624 986 922 

Grovfjord bo og servicesenter 6 075 073 6 585 820 

Grovfjord bo og servicesenter, bygning 773 701 790 553 

Sandstrand bo og servicesenter 6 229 986 6 603 802 

Felleskjøkken 2 321 685 3 051 187 

Sandstrand bo og servicesenter, bygning 943 992 993 160 

Omsorgsboliger Grovfjord bo og servicesenter -465 650 -463 724 

Eldreboliger Sandstrand -207 099 -206 893 

Sum        25 583 498  29 925 707 

 

Enheten har for 2020 forsøkt å hensynta kjente faktorer som gjør at budsjett 2019 ikke stemmer 

med virkeligheten. Enheten har større utgifter til både ekstrahjelp og overtid på alle enhetene. Dette 

skyldes at en ikke har ledige kompetente vikarressurser som kan hentes inn ved sykefravær, 

permisjoner eller ekstra behov. En opplever nå at det er umulig å finne vikar uten å måtte benytte 

overtid eller forskyvning av arbeidstid for fast ansatte. Denne situasjonen tilsier at enheten så snart 

som mulig må finne gode løsninger slik at en ikke «bruker opp» fagpersoner som står i stillingene.  

En ser også at ferieavvikling er en utfordring, og at det er vanskelig å få tak i kompetent 

vikarpersonell for å kunne gjennomføre ferieavvikling på en tilfredsstillende måte. Dette medfører 

økte utgifter.  

Dagsenter for demente er en lovpålagt tjeneste fra 2020. Driften videreføres, men tilskuddet til 

dagsenteret faller bort.  

Fra 2020 skal felleskjøkkenet også levere mat til Fjelldal omsorgssenter. Dette innebærer at 

budsjetterte kostnader til middag er flyttet hit.  

Det er totalt 38,5 årsverk innenfor omsorg nord med følgende fordeling:  

• Leder    1 årsverk 

• Kommunefysioterapeut 2 årsverk 

• Hjemmetjenesten  12,8 årsverk 

• Dagaktivitetssenter  1,6 årsverk 

• GBS    9,3 årsverk 
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• SBS    9,4 årsverk 

• Felleskjøkken   2,5 årsverk 

 

Helse og omsorg midt 
Skånland sykehjem har 30 sykehjemsplasser inkl. 2 plasser avsatt til 

korttidsopphold/utskrivningsklare pasienter.  

Beskrivelse Budsjett 2019 Budsjett 2020 

Hjemmetjeneste midt 17 872 016 16 795 093 

Skånland sykehjem 22 487 755 23 054 400 

Leder Helse og omsorg midt 0 878 397 

Kløverheimen botilbud -163 000 -130 996 

Skånland sykehjem, bygning 1 217 234 1 257 005 

Omsorgsbotilbud Tjeldsund -765 000 -763 720 

Kleivatun -450 409 -449 744 

Sum 40 198 596 40 640 465 

 

Det er totalt 52,5 årsverk i enheten med følgende fordeling:  

• Hjemmetjenesten midt  17,4 årsverk 

• Skånland sykehjem  34,1 årsverk (inkl. 3 lærlinger) 

• Leder helse og omsorg midt 1 årsverk 

Det er meldt inn et ønske om en tilføring av 1,5 årsverk i hjemmetjenesten og 1,5 årsverk ved 

Skånland sykehjem. Dette er ikke medtatt i budsjettet.  

 

Miljøtjenesten 
Møllerstua er et bofellesskap for beboere med psykisk utviklingshemming. Bofellesskapet består av 

7 beboere. Alle beboerne har hver sin leilighet på ca. 40 kvm, og de fleste har i tillegg jobb på 

aktivitetssenteret eller på Skånland Arbeidssamvirke AS.  

Revegårdsveien er et bofellesskap for 7 beboere med psykiske lidelser/psykisk utviklingshemming.  

Elvelund er et bofellesskap for 5 yngre funksjonshemmede.  

Alle boliger har 3 delt turnus, med egen nattevakttjeneste.  

Beskrivelse Budsjett 2019 Budsjett 2020 

Leder bo og miljøtjenesten 2 915 135 3 732 381 

Møllerstua 5 280 762 5 985 973 

Elvelund drift 2 578 789 2 883 842 

Leiebil møllerstua/revegårdsveien  704 1 931 

Psykisk helsetjeneste 752 157 63 190 

Tiltak innbyggere med ekstra behov 3 795 680 5 273 188 

Elvelund bygning -319 186 -317 764 

Møllerstua bygning -473 343 -471 957 

Revegårdsveien 4 455 030 4 866 021 
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Revegårdsveien, bygning -481 752 -480 593 

Sum 18 503 976 21 536 212 

 

Enheten har overtatt drift av bo- og miljøtjenesten i Kongsvik. Denne var budsjettert på annet 

område, slik at økningen i kostnader ikke er reell. En har i framstillingen valgt å slå sammen 

ansvarsområder av hensynet til personvern.  

Det er totalt 34,5 årsverk i enheten med følgende fordeling: 

• Leder   1 årsverk 

• Psykiatri  4 årsverk 

• Møllerstua  9,3 årsverk 

• Revegårdsveien  8,3 årsverk 

• Elvelund  8 årsverk 

• Bolig   3,9 årsverk 

 

 

Helse og omsorg sør 
Fjelldal omsorgssenter har 22 sykehjemsplasser inkl. 2 plasser avsatt til 

korttidsopphold/utskrivningsklare pasienter.  

Beskrivelse Budsjett 2019 Budsjett 2020 

Driftsleder sør 3 370 164 1 876 974 

Hjemmetjenesten sør 9 001 460 9 124 466 

Fjelldal omsorgssenter, 16 662 532 17 755 012 

Fjelldal omsorgssenter, bygning 505 500 482 600 

Helsesenter, Fjelldal, bygning 410 822 195 252 

Sum 29 950 478 29 434 304 

 

Fra januar 2020 skal felleskjøkkenet levere middag til Fjelldal omsorgssenter. Budsjetterte kostnader 

til middag ved omsorgssenteret er derfor flyttet til Helse og omsorg nord sitt budsjett.  

Enheten har 43,4 årsverk med følgende fordeling:  

• Leder    1 årsverk 

• Merkantilt   1,4 årsverk 

• Hjemmetjenesten  11,8 årsverk 

• Fjelldal omsorgssenter 27,2 årsverk 
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Samfunn og infrastruktur 
Enheten er ny og inneholder tidligere teknisk avdeling i Skånland og plan og utviklingsavdelingen i 

Tjeldsund.  

Beskrivelse Budsjett 2019 Budsjett 2020 

Brannsjef 145 000 145 000 

Brannstasjoner 4 080 4 080 

Branntilsyn 100 000 100 000 

Feiing -256 881 100 874 

Brannberedskap 3 822 913 3 669 189 

Oljevernberedskap 30 000 30 000 

Teknisk administrasjon 7 694 661 5 572 553 

Viltforvaltning 93 305 92 182 

Kommunale vannverk -985 306 -974 315 

Kvitfors vannverk 992 161 1 001 620 

Tjeldøy vannverk -3 808 068 -709 370 

Kommunale avløpsanlegg -1 292 654 -1 475 172 

Trøssen renseanlegg 439 411 445 306 

Husholdningsrenovasjon 2 233 215 -1 132 150 

Septikktømming hushold 39 000 394 559 

Kommunale kaier 9 112 3 194 

Kommunale veier Rode 8 Fjelldal 0 0 

Kommunale veier rode 1 1 493 100 1 516 829 

Kommunale veier rode 2 914 400 929 030 

Kommunale veier rode 3 1 106 205 1 123 423 

Kommunale veier rode 4 850 180 863 782 

Kommunale veier Rode 9 Ramsund 1 019 500 498 292 

Kommunale veier Rode 10 Tjeldøya 537 500 546 100 

Kommunale veier Rode 12 Kjerstad 467 500 474 980 

Kommunale veier Rode 13 Myklebostad 467 500 474 980 

Veg og gatelys 697 646 1 183 280 

Vedlikeholdsavdeling 1 065 166 4 629 051 

Vedlikehold 3 395 193 4 364 173 

Felles maskinpark 1 520 -120 732 

Renhold vest 0 0 

Renhold sør 0 0 

Renhold nord 0 0 

Bygningsmessig vedlikehold       3 318 948  0 

Sum 24 594 307 23 750 738 

 

Budsjettet tar utgangspunkt i begge kommuners budsjett for 2019 med prisstigning. Det nye 

budsjettet baserer seg på to relativt ulike budsjett, og er ikke direkte sammenlignbare. En tar sikte 

på å bruke 2020 på å justere budsjettet for 2021.  

Enheten har for 2020 budsjettert med 41,7 årsverk. Disse fordeles seg slik:  
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• Teknisk administrasjon  12,3 årsverk 

• Vedlikehold   12,9 årsverk 

• Renhold sør   6,75 årsverk  

• Renhold nord   4,2 årsverk 

• Renhold vest   4,5 årsverk 

• Brannberedskap  1 årsverk 

I forbindelse med kommunesammenslåingen ble det tidligere samarbeidet mellom Tjeldsund og 

Evenes på plan og utvikling sagt opp med virkning fra 01.07.2019. Dette medførte at ansatte knyttet 

til vedlikehold i den enkelte kommunen ble overført til «sin» kommune. Av øvrig personale i 

avdelingen var det kun én som valgte å følge med til Evenes, og Tjeldsund kommune overtok en 

større andel ansatte enn samarbeidet skulle tilsi.   

I årets budsjett tar en sikte på å ha et overordnet fokus på HMS-tiltak for ansatte. Behovet for å ha 

spesielt fokus på dette i forbindelse med brannberedskap er forsøkt understreket, men også 

behovet for ekstrabevilgninger til bygningsvedlikehold og oppgradering på kr. 2,3 millioner vil 

muliggjøre en virkelig innsats.  

 

Brann 

Utgifter til brannvern inkl. feiing. Det legges opp til kjøp av feiertjenester fra Harstad kommune. Det 

legges opp til behovsprøvd feiing og feieravgift skal være selvfinansierende.  

Feieravgift fastsettes i gebyrregulativet, og fordeles i henhold til frekvens (1-4 år). For alle 

husstander fra gamle Tjeldsund legges det opp til feiing i 2020 for å innhente status.  

Brannkorps er organisert som deltidskorps, og er fordelt på Evenskjer, Grovfjord og Ramsund med 

16 brannmannskaper på hvert sted. Brannmannskaper fra gamle Tjeldsund har en stillingsprosent på 

6,46 %. Ellers er det 3,75 % stilling som brannmester samt 15x1 % stillinger på øvrige steder. Det vil 

på sikt tas en gjennomgang av avtalene for å sikre like avtaler for alle deltidsbrannmannskaper.  

 

Teknisk administrasjon 

Teknisk administrasjon omfatter ledelse, plan, byggesak, oppmåling og landbruk. I tillegg er det lagt 

inn en stilling til landbrukstjenester som tidligere har vært kjøpt av Kvæfjord kommune.  

Det ligger også inne en 6 mnd. videreføring av prosjektstilling knyttet til prosjektet «Stedsutvikling 

Tjeldsund».  

Det er budsjettert med kr. 1,2 millioner i inntekt fra byggesaksgebyr og kr. 1,6 millioner i inntekt fra 

oppmålings/delingsgebyr.  

 

Kommunale veier 

Utgiftene for vei er framskrevet på samme nivå som 2019. Brøytekontrakter videreføres.  

 

Gatelys 

Det er budsjettert med en videreføring av budsjett fra gamle kommuner. Grunnet en feil i 

sammenstillingen av budsjettbaser vises ikke budsjett 2019 riktig.  
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Selvkostområder 

Tjeldsund kommune har selvkost på områdene vann, avløp, slam, renovasjon og feiing. 

Gjennom forurensningsloven er kommunen pliktig til å ha 100 % selvkost på områdene slam og 

renovasjon. Kommunestyret har vedtatt at det også skal være 100 % selvkost på vann, avløp og 

feiing.  

Det ble i 2019 lagt opp til å avvikle selvkostfondene (bundne fond) frem mot 

kommunesammenslåingen. Vi ser at investeringsnivået nok ikke har vært på budsjettert nivå, slik at 

en nok kan forvente at begge kommunene vil dra med seg selvkostfond inn i ny kommune.  

 

Vann 

Grunnet kommunesammenslåing ser en at det er nødvendig med en gjennomgang av vannområdet. 

For 2020 legges det til grunn en differensiering av gebyrområdet. Bakgrunnen for dette er at 

vannverkene er drevet på ulike måter, og det vil ikke være riktig overfor abonnentene å samordne 

gebyrene før en gjennomgang er gjort. Dette vil en bruke 2020 på å gjøre.  

Det foreslås at vannavgift blir stående uforandret for 2020.  

 

Avløp 

Grunnet kommunesammenslåing ser en at det er nødvendig med en gjennomgang av 

avløpsområdet. For 2020 legges det til grunn en differensiering av gebyrområdet. Bakgrunnen for 

dette er at en ønsker å få en oversikt over tjenesten før gebyrene harmoniseres. Dette vil en bruke 

2020 på å gjøre.  

Det foreslås at avløpsavgiften blir stående uforandret for 2020.  

 

Renovasjon 

HRS har kommet med en ny gebyrforskrift gjeldende for renovasjonsområdet. Denne er likelydende 

for alle kommuner i området og skal vedtas av kommunestyret. Dette vil medføre en del endringer i 

renovasjonsordningen.  

Det foreslås at renovasjonsavgiften økes med 7, 5 % fra 2020.  

Hytterenovasjon etableres i ny kommune som eksisterende ordning i gamle Tjeldsund.   

 

Slam 

Slam/Septikktømming skal skje til selvkost etter samme reglene som for renovasjon for øvrig. Det 

har vært økte kostnader i forbindelse med deponi de siste årene.  

Det foreslås at slamavgiften blir stående uforandret for 2020.  

 

Vedlikehold 

Vedlikeholds området er budsjettert med 12,9 årsverk. Avdelingens nettoutgifter fordeles til de ulike 

områdene.  
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Det er i budsjettet avsatt kr. 1,8 millioner til kjøp av materialer/tjenester i forbindelse med 

bygningsmessig vedlikehold. Det er i tillegg lagt inn et driftstiltak som medfører økte 

vedlikeholdsutgifter på kr. 1,3 millioner dersom det blir valgt.  

 

Renhold 

Renholdsområdet er budsjettert med 15,5 årsverk.  

Renhold fordeles på de kommunale byggene i henhold til beregnet nødvendig renholds ressurs på de 

ulike byggene. Totale renholds utgifter fordeles på de ulike byggene.  

 

Kultur og folkehelse 
Enheten for kultur og folkehelse er en ny enhet som må bygges opp over tid. Budsjettarbeidet må 

derfor være dynamisk, med rom for justeringer.  

Det som blir den viktigste jobben i enhetens første år er å få alle avdelingene til å jobbe målrettet 

mot samme mål. Det er kulturer som skal smeltes sammen, og folk som skal forstå viktigheten av at 

vi alle drar i samme retning og gjør hverandre gode.  

Vi må bruke tid på felles kulturbygging i den nye kommunen. Enheten ønsker å se bibliotekene opp 

mot spesielt ungdoms- frivillig- og frisklivssentral.  

Av store prioriterte arbeidsområder i 2020 skal enheten ha på plass folkehelseoversikten og 

kommunal plan for idrett og friluftsliv. Dette er viktige styringsverktøy. Det er også ønskelig å få på 

plass kulturminneplanen. Enheten ønsker at deres planer, som er deres styringsverktøy, skal være et 

levende dokument og som skal være aktivt i bruk i forbindelse med saksbehandling og daglig 

jobbing.  

Kommunen skal inn i forvaltningsområdet for samisk språk. Enheten vil være sentral i mange 

sammenhenger i forbindelse med dette området.  

Beskrivelse Budsjett 2019 Budsjett 2020 

Bibliotek 1 346 820 1 384 172 

Fellesutgift. museer 327 717 332 439 

Ungdommens kulturmønstring 40 000 80 000 

Kulturskole 1 142 500 1 142 500 

Kulturskole bygning 11 808 48 677 

Aktivitets og driftsstøtte 706 000 706 000 

Tjeldsundhallen 1 213 764 948 839 

Spillemidler og tilskudd 96 500 96 604 

Grendehus og samfunnssal -221 706 -221 254 

Frivillighetssentral 717 120 746 731 

Frivilligsentralen bygning 49 541 50 934 

Kulturadministrasjon 1 297 033 2 275 820 

Barne- og ungdomsarbeid 750 073 81 582 

Kino 40 000 40 000 

Sum 7 517 170 7 713 044 
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Det er budsjettert med følgende tilskudd i 2020:  

• Driftsavtale Trondenes distriktsmuseum  kr. 273.000,- 

• ETS kulturskole     kr. 1.142.500,- 

• UKM       kr. 80.000,- 

• Kultur/idrettsstipend    kr. 5.000,- 

• Medlemskap Midtre Hålogaland friluftsråd kr. 76.500,- 

• Driftsstøtte lag og foreninger   kr. 460.000,- 

• Tilskudd drift idrettsanlegg   kr. 150.000,- 

• Aktivitetsstøtte     kr. 66.000,- 

 

Når det gjelder kulturskolen har vi valgt å budsjettere med tilskudd til Evenes kommune. Dette med 

bakgrunn i at avtale om drift av kulturskolen ikke er klar på nåværende tidspunkt.  

Det er budsjettert med 6,3 årsverk i enheten for 2020 med følgende fordeling:  

• 1,7 årsverk bibliotek 

• 1 årsverk frivilligsentralen 

• 3 årsverk kulturadministrasjon 

• 0,6 årsverk vaktmester (Tjeldsundhallen) 

 

 
 
Næring 
Enheten næring er kommunens kontaktpunkt mot næringslivet. Enheten kan bistå med råd, 

veiledning samt knytte kontakter mot øvrige myndigheter, både kommunale og statlige.  

Beskrivelse Budsjett 2019 Budsjett 2020 

Næring 1 033 260 1 614 670 

Sum 1 033 260 1 614 670 

 

Enheten består av 2 årsverk fra 2020.  

 

Driftstiltak 2020 
Framlagt forlag til budsjett 2020 er som tidligere nevnt et konsekvensjustert budsjett med 

utgangspunkt i budsjett 2019 fra begge kommuner. Dette innebærer at budsjett 2020 er en 

videreføring av driften for 2019. I tillegg er driftsaktiviteter og kostnader korrigert for politiske 

vedtak og føringer i statsbudsjettet. For å oppnå balanse er det innarbeidet tiltak i henhold til 

oversikt over driftstiltak; 
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Driftstiltak administrasjon 
 

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjettet kr. 1.426.430,- 

Denne posten inneholder alle driftskostnader som påløper som følge av valgte tiltak fra 

investeringsregnskapet. Herunder rente- og avdragskostnader samt øvrige eventuelle 

driftskonsekvenser. Denne vil endres dersom det vedtas ytterligere investeringstiltak enn de som 

allerede er valgt i budsjettversjonen.  

 

Bruk av disposisjonsfond kr. 13.361.983,- 

Benyttes for å saldere budsjett 2020. Det er ikke bærekraftig med så stor differanse, og det må 

gjøres et arbeid for å harmonisere tjenestetilbud i den nye kommunen og få ned kostnadene til et 

akseptabelt nivå.  

 

Effektivisering som følge av kommunesammenslåing kr. 0,- 

For økonomiplanperioden ligger det inne et tiltak for å saldere budsjett for 2021, 2022 og 2023. Det 

ligger inne beløp på ca. kr. 30 millioner per år. Noe av dette vil salderes gjennom harmonisering av 

tjenestetilbud for 2020, men det vil være nødvendig å ta ned tjenestene.  

 

Familiegjenforening kr. -1.000.000,- 

Kommunen har fått forespørsel om en familiegjenforening i 2020. Det budsjetteres forsiktig med kr. 

1.000.000,- i økt integreringstilskudd med bakgrunn i dette.  

 

Statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen kr. -524.554,- 

Det legges til grunn en reduksjon i kostnader som følge av statliggjøring av 

skatteoppkreverfunksjonen fra 1.juni 2020. Det legges til grunn helårseffekt for resten av 

økonomiplanperioden. Dette medfører at administrasjonen er redusert med 1 årsverk fra 

01.06.2020.  

 

Felles fagansvarlig økonomi og HRM kr. -781.889,- 

Som følge av at en ansatt i administrasjonen har valgt å benytte seg av reservasjonsretten, er det 

besluttet at det blir en felles fagansvarlig for økonomi og HRM. Dette medfører at administrasjonen 

er redusert med 1 årsverk fra 01.01.2020.  
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Driftstiltak oppvekst 
 

Kopimaskin Skånland skole kr. 50.000,- 

Den kombinerte skriveren/kopimaskinen på skolen er utbrukt og må erstattes. Maskinen er mye 

brukt, og deles på av 30 lærere.  

 

Merkantil støtte Sandstrand oppvekstsenter kr. 108.779,- 

Det er et ønske om 20 % stilling til merkantil støtte ved oppvekstsenteret.  

 

Økning miljøterapeut Sandstrand oppvekstsenter kr. 123.282,- 

Det er meldt inn et ønske om 20 % økning miljøterapeut ved oppvekstsenteret.  

 

Merkantil støtte Ramsund skole kr. 302.162,- 

Det er meldt inn et ønske om 50 % stilling til merkantil støtte ved Ramsund skole.  

 

Spesialpedagog-ressurs Ramsund skole kr. 294.280,- 

Det er meldt inn et ønske om 50 % stilling som spesialpedagog ved Ramsund skole.  

 

Rådgiver oppvekst – stillingen tas ut av budsjettet kr. -725.190,- 

Det er besluttet at det ikke skal tilsettes noen i stillingen som rådgiver for oppvekst.  

 

Driftstiltak helse og omsorg 
 

Ekstra ressurs helsesykepleier kr. 512.468,- 

Det er meldt inn et ønske om en ekstra ressurs helsesykepleier med bakgrunn i at Tjeldsund 

kommune i statsbudsjettet for 2020 mottar kr. 618.000,- gjennom rammetilskuddet til helsestasjons- 

og skolehelsetjenesten. Midlene er ikke øremerket, og det finnes muligheter for å søke om ekstra 

tilskudd dersom kommunen bruker midlene slik de er tiltenkt.  

 

Sykesenger Sandstrand bo og servicesenter og Grovfjord bo og servicesenter kr. 100.000,- 

Flere av sengene fungerer ikke optimalt og må erstattes av nye da de ikke er mulig å reparere lengre. 

Flere senter er utrangerte senger fra hjelpemiddelsentralen.  
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Kokebord med stekeplater felleskjøkken kr. 50.000,- 

Det gamle kokebordet fungerer dårlig, og er ikke mulig å reparere. Det må byttes ut snarest slik at 

felleskjøkkenet kan fortsette å levere middager.  

 

Ny tørketrommel Sandstrand bo og servicesenter kr. 10.000,- 

Den gamle tørketrommelen er utrangert og må byttes.  

 

Styrke hjemmetjenesten – helse og omsorg nord kr. 404.898,- 

Hjemmetjenesten har behov for å styrke tjenesten slik at vi kan ha sykepleierressurser tilgjengelig 

døgnet rundt. Pasienter skrives ut til hjem med store behov for sykepleierfaglig oppfølging, ofte 

fredag ettermiddag, men tjenesten er ikke skodd for å møte denne etterspørselen. For å styrke slik 

at vi kan ha sykepleier på alle dag og kveldsvakter også i helgene, må tjenesten økes med 60 % 

sykepleierstilling.  

 

Utebod Grovfjord bo og servicesenter kr. 110.000,- 

Det er behov for en utebod for å lagre utemøbler o.l. da vi ikke kan sette disse inn på 

ventilasjonsrom eller korridorer (rømningsveier), og da det ellers ikke finnes innvendige 

lagringsmuligheter.  

 

Økt bemanning hjemmetjenesten midt (Evenskjer) kr. 1.208.650,- 

Hjemmetjenesten har jevnt over økende antall brukere, både for hjemmehjelp og hjemmesykepleie. 

Det er en forventet stor økning blant eldre. Det er behov for å styrke hjemmetjenesten med en 

ansatt mer per døgn, totalt 1,5 årsverk.  

 

Økt bemanning Skånland sykehjem kr. 1.208.650,- 

Sykehjemmet ved avdelingssykepleier har bedt om ekstra bemanning for å bedre helse- og 

omsorgstilbudet. En person ekstra på dagvakt medfører 1,5 årsverk.  

 

Kontormøbler – HMS-tiltak kr. 60.000,- 

Innkjøp av hev-/senkebord og nye kontorstoler i miljøtjenesten. Vernerunder har avdekket avvik på 

ergonomi/utforming av arbeidsplass. Det er nødvendig med innkjøp av 3 stk hev-/senkebord samt 

tilpassende kontorstoler til 3 psykiatriske sykepleiere og miljøveileder.  

 

Utstyr til Fjelldal omsorgssenter kr. 100.000,- 

Det er behov for innkjøp av diverse utstyr som EKG-apparat, blærescanner, hjertestarter og båre til 

Fjelldal omsorgssenter.  
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Møblement venterom Evenskjer medisinske senter kr. 100.000,- 

Det er et stort behov for å bytte ut venteromsmøblene på Evenskjer medisinske senter. Renholdet 

av eksisterende møbler er vanskelig da disse er i stoff. Det er ikke mulig å rense møblene uten at det 

blir skjolder, og det er vanskelig å få renset de godt nok. For legekontoret er dette et hygienisk 

problem, og en har derfor sett på en løsning med «åpne» møbler som er godkjent av renholderne.  

 

Driftstiltak samfunn og infrastruktur 
 

Grunnkurs brannmannskaper kr. 700.000,- 

Gjelder lovpålagt opplæring av mannskap – grunnkurs, basert på innmeldte behov. Det er bedt om 

kr. 700.000,- i 2020 og kr. 560.000,- i 2021.  

 

Rådgivertjenester – herunder juridiske tjenester kr. 200.000,- 

Ettersom aktiviteten øker betraktelig og trykket er økt i og med at vi har blitt en større kommune, 

bør det være tilgjengelige midler for å iverksette nødvendige oppgaver fortløpende. Det er bedt om 

kr. 200.000,- årlig gjennom hele økonomiplanperioden.  

 

Sertifikat klasse C kr. 300.000,- 

Gjelder oppgradering slik at brannmannskapene har lov til å kjøre utrykningskjøretøyer. Det er bedt 

om kr. 300.000,- for 2020 og kr. 120.000,- for 2021.  

 

Sertifikat kode 160 (utrykning) kr. 315.000,- 

Gjelder behov for å gi mannskapene anledning til å kjøre blålysutrykning. Behovet er 19 stk fordelt 

over de neste 3 årene. Det er bedt om kr. 315.000,- i 2020, kr. 245.000,- i 2021 og kr. 105.000,- i 

2022.  

 

Vaktordning kr. 604.325,- 

Verken Skånland eller Tjeldsund kommuner har hatt vaktordninger. Dette gjør beredskapen i 

kommunen dårligere enn den burde være. Konsekvenser med dette er at vi aldri vet med sikkerhet 

at vi har personell som kan håndtere en situasjon som vannlekkasjer, bygningsskader, tette avløp 

mv. Vaktordningen har vært oppe i flere runder i begge kommuner. Det vi ser blir en endring nå, er 

blant annet de forventede skjerpede kravene til vannverksikkerhet – herunder spesielt i 

sammenheng med at Tjeldsund kommune har driftsansvaret for Kvitfors vannverk som leverer til 

forsvaret.  

Med den bygnings- og anleggsmassen kommunen har, er det ingen tvil om at den eneste forsvarlige 

måten å drifte byggene på, er å ha noen som til enhver tid har beredskap for å håndtere hendelser. 

Dette fremkommer også i ROS-arbeidet som har vært arbeidet med de siste årene.  
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Økt behov vaskeritjenester kr. 130.000,- 

En del omlegging i gamle Skånland samt behov for omlegging i den nye kommunen utløser behovet. 

Ettersom det enda er uavklart hvordan vi skal gjøre det fremover i ny kommune, anslås det en 

foreløpig sum som må forventes justert i den nye kommunen med tanke på vaskeritjenester.  

 

Vedlikeholdsmidler kr. 1.300.000,- 

Driftsleder påpeker at det må avsettes ekstraordinære midler til bygningsvedlikehold. Bruken er ikke 

spesifisert, men det er meldt inn flere behov fra de ulike enhetene. Det forutsettes egen sak til 

formannskapet vinteren 2020 med prioritering på bygg.  

Det er bedt om kr. 1.300.000 i 2020 og kr. 1.000.000,- for de påfølgende årene i 

økonomiplanperioden.  

 

Nærmere om behovene som er meldt inn:  

• Grov skole 

o Gulvbelegg lærerarbeidsplasser. Gulvbelegget er gått i oppløsning flere steder.  

o Gulvbelegg naturfaggang. Gulvbelegget er fra 1965 og er hullete og ødelagt.  

o Gulvbelegg 3.etasje. Gulvbelegget er fra 1965 og er hullete og ødelagt.  

o Utvendig maling av gymsal og svømmehall. 

• Sandstrand oppvekstsenter 

o Gjerde for å utvide uteområdet blant annet til akebakken. Uteplassen trenger å 

utvides for å få akebakken innenfor gjerdet.  

o Klemsikring til ytterdørene. Alle ytterdørene på barnehagedelen mangler 

klemsikring. Vi vil ikke få bygget godkjent i forhold til miljørettet helsevern om vi 

ikke har klemsikring på dørene.  

o Leskur for å få plass til uteleker.  

• Evenskjer barnehage 

o Malerarbeid innvendig og utvendig. Hovedbygningen i barnehagen åpnet for 12 år 

siden. Basene har malte flater på tapet og bærer preg av slitasje. Det er behov for å 

male opp alle flater innvendig og utvendig i front av bygget.  

o Skifte av vinduer. Det er ønskelig å få byttet to vinduer på baksiden av bygget slik at 

det blir mulig å lufte.  

o Total gjennomgang av gulvvarme og ventilasjon i hovedhuset. Det har vært et 

problem med balansen mellom gullvarme og ventilasjon siden barnehagen åpnet i 

2008. Det har i flere år vært ønsket en total gjennomgang av denne balansen. Det 

leveres ofte avviksmeldinger grunnet for høy temperatur og dårlig luft.  

• Helse og omsorg nord 

o Bytte av vinduer Sandstrand bo og servicesenter. Samtlige vinduer på fellesstue, 

vaktrom og kontorer er over 35 år og må byttes ut snarest. Det er mye trekk, flere av 

vinduene er punkterte og er ikke mulig å åpne/lukke.  

o Bytte kjøkkenvinduer Grovfjord bo og servicesenter. Alle vinduene på kjøkkenet er 

dårlige. Karmer og foringer er gått i oppløsning enkelte plasser, og vaktmester har 

sett på disse og sier de må byttes snarest mulig. Det er mye fuktighet og varm damp 
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mot vinduene, og slik det er nå vil det være fare for at kjøkkenet må stenges på 

grunn av at det ikke er mulig å rengjøre i vinduskarmer. Det er i tillegg veldig mye 

kald trekk fra vinduene, og de som arbeider på kjøkkenet må ha ekstra varmeovner 

når det er kaldt og vind.  

o Bytte vedovner og sikre pipe i eldreboliger Sandstrand. Det er et stort problem for 

de som bor i bygget at dersom en i underetasjen fyrer i ovnen kommer det røyk inn i 

leiligheten over. Her bør alle ovner og piper gjennomgås av kvalifisert personell, og 

bytte ut de gamle ovnene slik at det kan fyres med ved. Leietakerne har behov for 

en ekstra varmekilde ved strømbrudd og på grunn av eldre, trekkfullt hus.  

o Nytt gulvbelegg Grovfjord bo og servicesenter. Gulvbeleggene i bygget er utslitte og 

det klages både fra renholdstjenesten og pleiepersonellet at det er vanskelig å 

ivareta renholdet på en tilfredsstillende måte. Dette gjelder spesielt korridor opp på 

Grovfjord bo og servicesenter, pasientrom og bad samt hjemmetjenestens kontorer i 

underetasjen. I tillegg er gulvbelegget på driftsleders kontor gått i oppløsning.  

o Oppgradere pipe og bytte vedovn Grovfjord bo og servicesenter og Sandstrand bo 

og servicesenter. Både GBS og SBS har gamle åpne peisovner som det ikke er mulig å 

fyre i på grunn av røykinnslag samt at pipen er tildekket slik at det ikke har vært 

mulig å besiktige om det er lovlig ved branntilsyn. Det anbefales å sette inn stålrør i 

pipen og montere moderne vedovn som kan benyttes ved kulde og strømbrudd.  

o Tak over veranda og ny verandadør Grovfjord bo og servicesenter. Det er et stort 

problem at det ikke er tak over verandaen i endeleiligheten i overetasjen på 

omsorgsboligen. Verandadøren blir blokkert av snø og er umulig å få opp store deler 

av vinteren. Dette er rømningsvei for de som bor i leiligheten, og må være mulig å 

åpne dersom behovet oppstår. Døren er også blitt skadet etter flere ganger å ha blitt 

brutt opp for å få åpnet, og ved å stå med snø og is langt opp på døren over tid. 

Dette er den eneste leiligheten der det ikke er tak over verandaen.  

o Varmepumper Grovfjord bo og servicesenter og Sandstrand bo og servicesenter. 

Begge institusjonene har passert 35 år levetid og de gamle eswa-platene i tak i 

hovedstuene er koblet ut. Det er montert opp panelovner under vinduer, men på 

kalde dager må det i tillegg benyttes gulvovner for å få nok temperatur inne. Det er 

ikke forsvarlig med gulvovner da pasienter kan snuble over disse, eller tildekke de 

med tøy som igjen kan føre til brann. Det er ønskelig å få montert opp varmepumper 

på hver institusjonsstue slik at temperaturen kan holdes jevn og god. En 

varmepumpe kan også gi god effekt på varme dager for å få temperaturen ned i 

rommene i og med at dører og vinduer ikke kan være åpne på grunn av demente 

pasienter.  

• Helse og omsorg midt 

o Kleivatun, utvendig maling.   

o Skånland sykehjem – sykehjemmet har behov for vedlikehold, spesielt på enkelte 

pasientrom. Det er behov for maling av overflater, bytting av gulvbelegg, bytting av 

vinduer mm. Behovene er meldt inn via vernerunder.  

• Miljøtjenesten 

o Utvendig maling Revegårdsveien. 
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Prosjektkostnader dekkes over investeringsbudsjettet kr. -1.180.248,- 

I forbindelse med investeringsprosjekter benyttes egne ansatte til mye av denne jobben. Med 

bakgrunn i dette forutsettes det å dekke inn lønnskostnadene til 2 årsverk gjennom 

investeringsbudsjettet.  

 

 

Investeringsbudsjett 2020 
Under følger en beskrivelse av investeringsprosjekter i 2020.  

Bevilgningene er inkl. mva.  

Nærmere om prosjektene:  

 

Lån for videretildeling 
Husbanken kr. 5.200.000,- 

Det legges opp til låneopptak for videre utlån på kr. 4.000.000,- for 2020. Summen viser låneopptak 

inkludert avdrag på lån til videre utlån. Dette dekkes inn gjennom renter og avdrag fra låntakere.  

 

Investeringer oppvekst 
Brannforebyggende tiltak Ramsund barnehage kr. 125.000,- 

Ved branntilsyn i barnehagen er det avdekket av brannvarslingsanlegget ikke fungerer som det 

skal med tanke på seriekobling av brannvarslere. Det er i tillegg nødvendig å montere en 

brannstige fra 2.etg. Dette er et nødvendig tiltak å få gjennomført.   

 

Inventar i forbindelse med utvidelse av Skånland skole kr. 500.000,- 

Det er vedtatt en utbygging av Skånland skole. Det må kjøpes inn inventar og utstyr til det nye 

bygget. Estimert til kr. 500.000,-. 

 

Inventar 91-fløyen Sandstrand oppvekstsenter kr. 400.000,- 

Sandstrand oppvekstsenter – 91-fløyen med spesialrommene er uferdig og ikke klar for 

undervisning. Det mangler mye inventar og utstyr som må kjøpes inn for at rommene skal kunne tas 

i bruk. Dette var ikke medtatt i investeringsprosjektet i forbindelse med byggingen av 

oppvekstsenteret, og foreslås derfor som et eget investeringstiltak.  

 

Naturfagrom Skånland skole kr. 125.000,- 

Dette rommet har vært forsømt i mange år. Det betyr at naturfag ikke har vært undervist optimalt 

hva gjelder forsøkt og andre praktiske oppgaver. Det er derfor behov for å bygge opp rommet fra 
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grunnen. Rommet må lyddempes, ominnredes og det må kjøpes inn inventar og utstyr slik at 

rommet kan brukes slik det er tenkt.  

 

Nytt ventilasjonsanlegg Ramsund barnehage kr. 3.750.000,- 

Det er behov for nytt ventilasjonsanlegg i barnehagen. Kostnadene er stipulert. Forprosjektering av 

tegningsgrunnlaget er klart. Norconsult prosjekterer og skal lage anbudsdokumentet. Videre 

fremdrift er ikke klart.  

 

PC småtrinnet kr. 125.000,- 

I følge læreplanene skal IKT inn i skolen fra 1.klasse. Vi må derfor ha et klassesett som kan 

brukes på de yngste elevene; 1. - 4.klasse. For å dekke alle elevene i en klasse (at de kan jobbe 

samtidig alle), må vi ha 26-30 pc-er i et sett.  

 

Utbygging Skånland skole kr. 43.000.000,- 

Skånland skole må utvides, det er et særlig behov på barnetrinnet. Det er et behov for utvidelse, 

særlig med tanke på vekst og framtidig boligutbygging i tilrettelagte boligområder. Av den totale 

finansieringen er ca. kr. 22,7 millioner finansiert med låneopptak. Inntekter fra tomtesalg og refusjon 

forskuttering Troms fylkeskommune forutsettes til egenkapital.  

 

Utvendig renovering Grov skole kr. 3.000.000,- 

To av fløyene på skolen trenger totalrenovering utvendig - naturfagfløya og lærerarbeidsplassene. 

 

 

Investeringer helse 
 

Digital plattform velferdsteknologi kr. 500.000,- 

Det er planlagt et interkommunalt prosjekt på anskaffelse og innkjøp av digital plattform form 

kommunene Evenes, Tjeldsund, Kvæfjord og Harstad. Innkjøpsavdelingen i Harstad har et 

hovedansvar for anskaffelsen. Det er planlagt at denne skal ut på DOFFIN våren 2020, innkjøp 

sommer/høst 2020. Beløpet er stipulert for første gangs anskaffelse og opplæring.  

 

Innkjøp av tjenestebiler til psykisk helse/rus kr. 300.000,- 

Det er nødvendig å anskaffe to tjenestebiler til miljøtjenesten. I dag brukes privatbiler, noe som gjør 

tjenesten sårbar. Det legges opp til å anskaffe to brukte biler. Det forutsettes i dette at psykiatrisk 

sykepleier fra Tjeldsund tar med bil derfra.  
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Moderne ringesignalanlegg kr. 500.000,- 

Det vil være behov for oppgradering av anlegg i forbindelse med anskaffelse av digital plattform. 

Beløpet er stipulert for de tre institusjonene vi har. Anskaffelsen vil bli lyst ut på DOFFIN sammen 

med anskaffelsen for digital plattform og inkluderer også brukernært utstyr.  

 

Ny pasientbil til Skånland sykehjem, boliger Evenskjer og hjemmetjeneste kr. 1.250.000,- 

Bilen som brukes i dag er fra 1992 og er overmoden for utskifting. Den brukes i dag ukentlig for at en 

brukes av hjemmetjenesten kan delta på arbeidersamvirket, samt at den brukes til turer for 

sykehjemmets 30 beboere. Behov for en stor personbil som kan kjøres på ordinær klasse B førerkort, 

og som har rullestolheis. Bilen kan også benyttes av andre avdelinger i kommunen ved behov.  

 

Ombygging Tjeldsund omsorgssenter – 2 leiligheter til 4 rom kr. 2.000.000,- 

Ombygging av 2 leiligheter ved Tjeldsund omsorgssenter til 4 enkeltrom for å kunne øke kapasiteten 

på omsorgssenteret og at pasienter skal slippe å bo på kontor/bad ved overkapasitet. Beløpet er 

stipulert, og en må på anbud.  

 

Omsorgsboliger 8 enheter kr. 27.840.000,- 

Det avsettes midler til etablering av flere omsorgsboliger. Innenfor 8 enheter er det forutsatt avsatt 

2 til psykiatri og 6 til ordinære omsorgsboliger. Boligene plasseres på Evenskjer, og medfører at det 

vil være mulig å ha brukere på et lavere nivå i omsorgstrappa lengre. For å frigjøre boliger til 

psykiatri foretas tilbygg på Møllerstua med en påfølgende overføring av brukere. En samling av 

brukere vil også være effektiviserende for hjemmetjenesten.  

Gjennomføring vil være avhengig av tilskudd fra statlige midler til slik bygging. Tiltaket forutsettes 

selvfinansiert gjennom husleieinntekter. Lånegjeld som må budsjetteres gjennom husleieinntekter er 

budsjettert til ca. kr. 12 millioner.  

 

Utvide parkeringsplass og søppelområde GBS kr. 125.000,- 

Parkeringsplassen på GBS ligger mellom oversiden av bygget og kommunal vei til private boliger. Det 

er ofte umulig for besøkende å finne parkeringsplasser og de parkerer ofte langs den kommunale 

veien slik at det sperres for trafikk forbi, og for varelevering og ambulanser/drosjer som skal 

hente/levere pasienter. Flere biler er blitt rygget på, og vinteren er spesielt vanskelig da vi ikke får 

brøytet på grunn av biler som er parkert rundt omkring.  

Oppbevaringen av søppel utenfor hovedinngangen til GBS er kritikkverdig. Søppelkontainere står 

stablet mellom hovedinngang og kjøkkeninngang, og rett under kjøkkenvinduer slik at det er umulig 

å lufte på varme dager. Det er veldig mange biler parkert utenfor og det er ikke mulig å finne et 

annet område for plassering av kontainere. Kjøkkentrappen går rett ut i veien som går videre til 

private hus forbi institusjonen. Det er ønskelig at det erverves og opparbeides tomt på andre siden 

av denne veien slik at det er mulig å få laget parkeringsområde for biler og satt opp et søppelskur for 

oppstabling av kontainere under tak.  
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Videreføre velferdsteknologi i nye Tjeldsund kommune kr. 300.000,- 

Videre innføringen og utvidelse av velferdsteknologi. Her fokus på brukernært utstyr som Roommate 

og GPS, samt digitale trygghetsalarmer for hele den nye kommunen.  

Er tatt i bruk i hjemmetjenesten Evenskjer og Skånland sykehjem, men i meget begrenset omfang. 

Det er budsjettert med en årlig investering på kr. 300.000,- til dette tiltaket.  

 

Rullering av tjenestebiler hjemmetjenestene kr. 990.000,- 

Gjelder utbytting av biler i alle tre hjemmetjenestene i Tjeldsund kommune. Skånland har byttet ut 

en bil i hver hjemmetjeneste hvert år, og dette har driftsleder i omsorg nord hatt hovedansvaret for. 

For å sørge for at bilene som benyttes i daglig drift er av forskriftsmessig stand er det viktig å bytte 

disse ut med jevne mellomrom. Ved årlig utbytting vil bilene etter hvert bli byttet ut hvert 6 - 7 år, 

noe som vi ser er nødvendig da bilene brukes mye og vi bruker mye tid og ressurser på 

verkstedbesøk når bilene er noen år.  De ansatte må selv sørge for å få kjørt bilene på verksted, og 

mye pasienttid går bort. 

Hele beløpet for 3 biler legges inn på omsorg nord, men skal fordeles til alle 3 

hjemmetjenestedistriktene i Tjeldsund. I tillegg trenger vi flere biler da kommunefysioterapeuter, 

ergoterapeut og kreftkoordinator skal benytte tjenestebiler i hele storkommunen. 

 

Renovering pasientbad/rom Grovfjord bo og servicesenter kr. 450.000,- 

Rom og bad trenger sårt til en renovering da det ikke er gjort noe siden det ble bygd for over 36 år 

siden. Det er betydelig slitasje på baderoms innredning, gulvbelegg og vegger. Gulvbelegg bad har 

store svartsvidde områder, og dette gjør det vanskelig for svaksynte og demente å gå inn der. 

Gulvbeleggene er vanskelig å rengjøre, og det er klager både fra renholdere og ansatte at det ikke er 

mulig å vaske eller behandle disse lenger.  

Alle vinduer er byttet slik at på rom er det gulvbelegg og maling av vegger som gjenstår. På bad må 

det byttes veggplater da det er dusjet direkte på disse i alle disse årene, og det er oppdaget hull og 

sprekker, og mugglukt på enkelte bad. Av innredning trenges kun et par skap og et speil over vasken. 

Noen toalett er byttet ut, og de som ikke er byttet bør bli byttet ut slik at vi ikke får flere 

vannlekkasjer. Et av de 8 rommene har fått nytt gulvbelegg på rom og bad, slik at det er 7 igjen som 

må ha full renovering, og det siste trenger oppdatert innredning, veggplater og maling. 

 

Springkling Grovfjord bo og servicesenter kr. 1.550.000,- 

Det er nødvendig med springkling av bygget på GBS. Saken har vært i kommunestyret i Skånland.  
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Investeringer samfunn og infrastruktur 
 

Asfaltering Balstadveien kr. 375.000,- 

Balstadveien er oppgradert og forsterket, og det er klart for asfaltering. Dette ble ikke fullført i 2019 

da entreprenør ikke hadde kapasitet til å gjennomføre tiltaket.  

 

Avløpsanlegg Kongsvik kr. 3.200.000,- 

Utskiftning av VA-ledningsnett fra Kløverheimen til Kongsvik skole. Prosjektet har vært planlagt i 

flere år, men vært utsatt på grunn av avklaringer rundt grunnrettigheter. Prosjektering og 

anbudsdokumenter lages av Hinnstein, og prosjektet ble lyst ut på anbud i 2019. Det må gis 

dispensasjon for bruk av boligtomt til tekniske anlegg. Dette er et tiltak som haster å få gjennomført 

grunnet kritisk dårlig infrastruktur.  

 

Avløpsplan kr. 3.800.000,- 

Gjelder sanering og oppgradering av kommunale avløpsanlegg i henhold til avløpsplan. Prosjektene 

som er aktuelle innenfor avsatt ramme i 2020 er:  

• Utvidelse mot øst, Grov 

• Ny slamavskiller og utslippsledning Tovik 

• Utslippsledning Sandstrand/tilpasninger i forbindelse med oppvekst senter.  

Investeringene forutsettes selvfinansierende, og finansieres med økning i avløpsutgifter.  

 

Behandlingsanlegg Tjeldnes vannverk kr. 1.500.000,- 

 Vannkilde, tilførselsledning og vannbehandling. Tilkobles eksisterende vannbehandlingsanlegg og 

rørnett. Forutsetter at ny brønn leverer nødvendig vannkapasitet og vannkvalitet. Boring utført i 

2019, og det avventes utfall av vannprøver. 

 

Boligutvikling Tjeldsund kr. 1.850.000,- 

Opparbeidelse av boligfelt i hovedsak i Kalshågen boligfelt. Det er i 2019 overtatt eiendommer fra 

private til denne utbyggingen.  

 

Brann – oppgradering utstyr kr. 495.000,- 

Brannmannskaper utsettes for mange ganger flere udefinerte og utvilsomt skadelige stoffer i større 

grad enn andre mannskap. Det er arbeidsgiver som har ansvar for dette, og en må forvente at det 

blir større fokus på dette i årene som kommer.  

Det er flere eldre sett i bruk, og utover dette helt nødvendig å supplere mannskapene slik at alle har 

to sett å skifte mellom. De eldste settene kan ved innkjøp av nye bli reservesett. Bakgrunnen er at 
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etter innsats ved brann, er klær/verneutstyr tilskitnet med udefinerbare gasser/stoffer. Foreslått 

investering anses å holde for neste treårsperiode.  

 

Ekstraordinær rehabilitering av kommunale bygninger kr. 1.500.000,- 

Kommunale bygg har behov for oppgraderinger. Det forutsettes egen sak til formannskapet vinteren 

2020 med prioritering på bygg.  

 

Ekstraordinære veimidler kr. 3.000.000,- 

Videreføring av de årlige «veimidlene» fra Skånland. I 2019 ble det gitt ekstrabevilgninger, men med 

utgangspunkt i kr. 2 millioner og at vi blir ny kommune, foreslås det avsatt kr. 3 millioner for å kunne 

ha anledning til å dekke hele nykommunen. Det forutsettes egen sak til formannskapet vinteren 

2020 med prioritering av kommunale veier.   

 

Evenskjer sentrum – trafikktiltak kr. 1.371.000,- 

Planlegging og detaljplanlegging av trafikksikkerhetstiltak og sentrumsutvikling.  

 

Gangvei/fortau – Ramsund kr. 4.150.000,- 

Bygging av ny gangvei/fortau i Ramsund fra Lundveien til Bankbygget, og fortau opp mot skoleveien.  

Prosjektet ble igangsatt i 2019 med grunnerverv i kommunal regi. Norconsult er engasjert som 

prosjektleder og prosjekterende, og utarbeider endelige tegninger, beskrivelse og 

anbudsdokumenter basert på forprosjekt. Det søkes samarbeid med Statens vegvesen om 

overtakelse av gangvei og lys.  

Selve byggingen av gangveien vil skje våren 2020.  

Det er totalt budsjettert med kr. 8.050.000,- til prosjektet i 2020 og 2021.  

 

Hålogaland næringspark kr. 1.450.000,- 

Plan snart ferdig. Midler til grunnerverv og konsulenttjenester til prosjektering. 

 

Ny brannstasjon Grovfjord kr. 10.200.000,- 

Behov for å synliggjøre at man ivaretar brannmannskapenes helse, miljø og sikkerhet har allerede, 

og vil få et større fokus framover. De viktigste løftene Tjeldsund må se for seg, er å få 

brannstasjonene innenfor gjeldende HMS-krav mht. garderober, ren/skitten sone, vaskemuligheter 

for utstyr mv. Dette krever areal, og vi må se på alle lokalitetene for brann. En foreløpig vurdering, 

tilsier at vi mangler areal i Grov for utbygging.  

Tilsyn av Arbeidstilsynet sommer 2019 ved eksisterende brannstasjon i Grov gjør at dette må 

prioriteres. Etter en vurdering av driftsleder og brannmester, er det konkludert med at det ikke bør 



47 
 

satses på å bygge ut eksisterende brannstasjon – en tilpasning på den eksisterende tomta er ikke en 

tilfredsstillende løsning på sikt. En akseptabel løsning krever at vi ser på andre lokaliteter – enten 

ved kjøp/leie av eksisterende bygg, eller ved at det bygges nytt.  

En nærliggende kommune der et tilsvarende prosjekt er igangsatt har en basert seg på et nødvendig 

behov på 460 kvm. Enhetsleder mener det kan forsvares å planlegge og bygge inntil 340 kvm. Dette 

gir et nødvendig investeringsbehov på kr. 10,2 millioner.  

Enhetsleder ser at vi ikke kan unngå å begynne detaljplanlegging og bygging av ny stasjon i Grov nå, 

og det vises igjen til avvikene fra Arbeidstilsynet.  

En har etter gjennomgang av området ikke vært i stand til å finne egnede lokaler for leie.  

 

Ny heis Tjeldsundhallen kr. 500.000,- 

Heisen i Tjeldsundhallen har stått over lang tid, og det vil medføre så store kostnader å reparere 

denne at det anbefales å investere i en ny heis. Det er nødvendig med heis for å muliggjøre adkomst 

til hele bygget for funksjonshemmede, samt at renhold har behov for heis for å kunne frakte utstyr 

mellom etasjene. 

 

Ny tankvogn Evenskjer brannstasjon kr. 0,- budsjettert i 2022.  

Brannmester Evenskjer har i de siste budsjettperiodene lagt inn behov for tankvogn. I 2018 ble 

denne foreslått lagt inn i 2020 uten at dette skjedde. Tilstand og alder tilsier at denne nå absolutt 

bør skiftes ut, men dette må sees i sammenheng med tankvogn Grov.  

Det er budsjettert med kr. 750.000,- til ny tankvogn i 2022.  

 

Ny tankvogn Grov kr. 750.000,- 

Brannmester Grov har de siste budsjettperiodene lagt inn behov for tankvogn. Bilen i Grov har 

nettopp vært på EU-kontroll som resulterte i 11 «toerfeil» i tillegg til at dekkene er ubrukelige/farlige 

grunnet alder. Kostnadsoverslaget på reparasjoner og dekk er på kr. 140.000,- knyttet til feil på 

hydraulikk, rust på bremser, rust på lufttanker og hjullager. Generelt er det alltid gunstig å kunne 

legge opp til kjøp av nye tankvogner.  

Ny vogn ligger på et sted mellom kr. 1,5 og 2 millioner. Enhetsleder har etter vurdering kommet til at 

vi må finne andre løsninger ettersom investeringstrykket ellers er så stort. Etter vurderinger antas 

det at vi kan anskaffe tilstrekkelig utstyr for vårt bruk innenfor en ramme på kr. 750.000,- som kan 

ha en forventet levetid på 12 år eller mer.  

Samlet sett for tankvogner, foreslås det at den helt nødvendige investeringen i Grov tas nå, og at 

Evenskjer tas om 2 år.  

 

Renholds utstyr kr. 500.000,- 

Investering i maskiner/utstyr for effektivisering av tjenesten. Midlene kan også benyttes til 

bygningsmessige oppgraderinger som vil ha samme effekt.  
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Ressan boligfelt kr. 11.000.000,- 

Tilrettelegging og klargjøring for 10 boligtomter i Ressan boligfelt. Dette tiltaket er videreført fra 

2019. Selve utbyggingen består i å legge til rette infrastruktur – herunder avløpsledning ned til 

eksisterende slamavskiller ved havet. Planleggingen har vært en krevende prosess, men nå er 

prosjektering gjennomført og saken har vært ute på anbud. Det vises til sak 40/19 i kommunestyret i 

Skånland.  

 

Styrt utskifting bilpark kr. 500.000,- 

Dette tiltaket har ligget på planen over år. Med større kommune kan det bli aktuelt med mer 

alternering mellom ulike arbeidssteder for uteseksjonen. De bilene som ikke er skiftet ut, er gamle 

og modne for utskiftning.  

 

Trafikktiltak kr. 1.000.000,- 

Skilting av parkeringsplass, busslomme, gangfelt og innkjøringer til Sandstrand oppvekstsenter. Det 

er ønskelig med universell utforming;  

• Asfaltering av parkeringsplass og merking av parkeringslommer 

• Skilt som viser tydelig hvor personer med funksjonsnedsettelse kan parkere, samt øvrige 

parkeringslommer 

• Sperrebommer/hindringer til gangsti og innkjøring 

 

Traktor med henger/verktøy driftsseksjonen kr. 600.000,- 

Avdelingen har fremdeles lite å «hjelpe seg med» mtp. maskinelt utstyr. Det har i mange år vært 

ytret ønske om en maskin for lettere arbeid vi kan gjøre selv – som skogrydding, løfting, frakt av 

mindre mengder grus, frakting av rør, opplasting mv. Vi kan også påta oss en del av de 

brøyteoppgavene som er satt ut til private aktører.  

Utover dette er den trucken vi har på driften gammel og dårlig. Det er også vedtatt oppstart av 

detaljplanlegging av sentrum – maskiner vil også kunne medføre at vi kan bidra selv i større grad til 

slike prosjekter.  

Innsparingspotensialet er foreløpig ikke kjent, men vi vil kunne påta oss oppgaver som vi ellers må 

sette ut til andre, samtidig med at vi blir mer fleksibel i oppgaveløsninger. I sammenheng med at vi 

blir en mer langstrakt og større kommune fra 2020, antas det bestemt at et slikt verktøy vil kunne 

bidra til en mer effektiv og rasjonell drift. Tjeldsund har ikke så langt vi kjenner, denne typen utstyr.  

 

Vannanlegg Kongsvik kr. 3.200.000,- 

Utskiftning av VA-ledningsnett fra Kløverheimen til Kongsvik skole. Prosjektet har vært planlagt i 

flere år, men vært utsatt på grunn av avklaringer rundt grunnrettigheter. Prosjektering og 

anbudsdokumenter lages av Hinnstein, og prosjektet ble lyst ut på anbud i 2019. Det må gis 
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dispensasjon for bruk av boligtomt til tekniske anlegg. Dette er et tiltak som haster å få gjennomført 

grunnet kritisk dårlig infrastruktur.  

 

Nytt vannreservoar Kongsvik kr. 3.750.000,- 

Henger sammen med vannanlegg Kongsvik. Det er behov for et nytt høydebasseng i Kongsvik i 

forbindelse med utskiftning av vannledningsnettet.  

 

Veilys modernisering kr. 1.875.000,- 

Kostnader knyttet til oppgradering av modernisering av veilysanlegg til måling i henhold til krav fra 

NVE.  

 

Investeringer kirkelig fellesråd 
 

Innvendig renovering Tjeldsund kirke kr. 340.000,- 

Det er behov for innvendig renovering av Tjeldsund kirke. Tiltaket har ligget på 

investeringsbudsjettet over år. Det er meldt inn et ønske fra kirkevergen om at dette skal 

videreføres.  

 

Kirketårn renovering kr. 1.350.000,- 

Det ble i 2017 utarbeidet en tilstandsrapport for tårnet på Skånland kirke som konkluderer med 

råteskader som gjør at tårnet må utbedres i løpet av en 5 års periode. Skånland kirke eies av 

Skånland menighet, og utbedringsarbeidene må foretas av kirkelig fellesråd. I budsjettet er det 

avsatt kr. 1.350.000,- i tilskudd fra Tjeldsund kommune til disse utbedringsarbeidene. Det forutsettes 

at prosjektet er berettiget til rentekompensasjon fra staten. Avdragsutgifter forutsettes kompensert 

gjennom redusert tilskudd til kirkelig fellesråd fra 2020 og utover.  

 

Utvidelse Kongsvik kirkegård kr. 250.000,- 

Det er et stort behov for utvidelse av Kongsvik kirkegård. Saken har vært meldt inn av kirkevergen i 

flere omganger. Dette arbeidet er nå igangsatt.  

 

Utvidelse Ramsund kirkegård kr. 150.000,- 

Det er behov for utvidelse av Ramsund kirkegård. Saken har vært meldt inn av kirkevergen i flere 

omganger. Oppstart 2020.  
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Budsjettrapporter 
 

Netto utgift 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

 100 Politisk 5 222 239 4 246 565 3 921 565 3 921 565 3 921 565 

 120 Administrasjon 30 262 193 29 086 018 28 965 129 29 222 983 29 484 962 

 140 Utleie eiendommer -2 571 301 -2 156 835 -2 156 835 -2 156 835 -2 156 835 

 190 Religiøse formål 5 115 000 5 265 870 5 265 870 5 265 870 5 265 870 

 210 Fellesutgifter skole og barnehage 6 805 515 7 051 222 7 051 222 7 051 222 7 051 222 

 211 Skånland skole 23 789 786 25 770 577 26 074 355 26 382 994 26 696 571 

 212 Grov skole  10 948 519 12 144 237 12 280 869 12 419 687 12 560 726 

 213 Sandstrand oppvekstsenter 9 484 956 11 781 046 11 911 724 12 044 493 12 179 386 

 214 Ramsund skole 10 745 569 11 024 338 11 156 784 11 291 349 11 428 068 

 215 Kongsvik skole 6 290 964 7 023 337 7 101 960 7 181 841 7 263 001 

 271 Evenskjer barnehage 11 075 438 11 948 956 12 109 480 12 272 573 12 438 275 

 272 Ressan barnehage 3 667 668 4 007 359 4 057 641 4 108 728 4 160 632 

 274 Kanutten barnehage 2 576 250 2 804 521 2 840 013 2 876 072 2 912 708 

 275 Kongsvik barnehage 3 017 175 2 792 182 2 834 614 2 877 726 2 921 527 

 276 Ramsund barnehage 3 753 691 3 670 075 3 718 579 3 767 860 3 817 929 

 310 Forebygging 13 489 834 14 340 391 14 442 868 14 546 985 14 652 768 

 320 Evenskjer medisinske senter 12 425 392 12 390 218 12 576 824 12 766 414 12 959 037 

 330 NAV velferd 4 674 223 5 388 128 5 405 031 5 422 205 5 439 654 

 340 Fellesutgifter pleie og omsorg 2 333 486 2 044 115 2 046 318 2 048 556 2 050 830 

 342 Helse og omsorg nord 25 583 498 29 933 707 30 221 419 30 513 734 30 810 725 

 343 Helse og omsorg midt 40 198 596 40 640 435 41 014 105 41 393 754 41 779 478 

 346 Miljøtjenesten 18 503 976 21 566 212 21 799 820 22 067 644 22 339 753 

 349 Helse og omsorg sør 29 950 478 29 426 304 29 739 058 30 056 816 30 379 658 

 420 Samfunn og infrastruktur 24 594 307 22 550 490 24 069 626 24 393 618 24 722 792 

 430 Kultur og folkehelse 7 517 170 7 713 044 7 762 615 7 812 979 7 864 149 

 440 Næring 1 033 260 1 614 670 1 635 569 1 656 803 1 678 376 

 890 Avskrivninger -3 097 800 -3 752 700 -3 752 700 -3 752 700 -3 752 700 

 900 Inntekter -307 390 082 -320 314 482 -324 093 523 -327 454 936 -330 870 127 

 600 Investeringer 0 0 0 0 0 
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Budsjettskjema 1A 
 

Beskrivelse Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

            

Skatt på inntekt og formue -98 314 000 -102 331 000 -102 331 000 -102 331 000 -102 331 000 

Ordinært rammetilskudd -205 246 000 -209 996 000 -207 803 000 -207 752 000 -207 699 000 

Skatt på eiendom -1 610 000 -1 610 000 -1 610 000 -1 610 000 -1 610 000 

Andre direkte eller indirekte skatter -280 000 -280 000 -280 000 -280 000 -280 000 

Andre generelle statstilskudd -15 666 457 -15 984 857 -10 984 857 -10 984 857 -10 984 857 

Sum frie disponible inntekter -321 116 457 -330 201 857 -323 008 857 -322 957 857 -322 904 857 

Renteinntekter og utbytte -5 469 000 -5 539 000 -5 539 000 -5 539 000 -5 539 000 

Gevinst på finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 

Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter 9 599 618 12 136 954 14 051 583 14 175 702 14 212 930 

Tap på finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 

Avdrag på lån 16 680 310 17 189 404 19 660 744 20 039 190 20 334 486 

Netto finansinntekter/-utgifter 20 810 928 23 787 358 28 173 327 28 675 892 29 008 416 

Dekning av tidl års regnskm merforbruk 0 0 0 0 0 

Til ubundne avsetninger 3 244 998 0 0 0 0 

Til bundne avsetninger 1 794 000 489 000 489 000 489 000 489 000 

Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk -3 244 997 0 0 0 0 

Bruk av ubundne avsetninger -7 957 365 -13 361 983 -28 719 993 -32 634 971 -36 435 686 

Bruk av bundne avsetninger -3 588 900 -2 188 900 -2 188 900 -2 188 900 -2 188 900 

Netto avsetninger -9 752 264 -15 061 883 -30 419 893 -34 334 871 -38 135 586 

Overført til investeringsbudsjettet 520 000 0 0 0 0 

Til fordeling drift -309 537 793 -321 476 382 -325 255 423 -328 616 836 -332 032 027 

Sum fordelt til drift fra skjema 1B 309 537 793 321 476 382 325 255 423 328 616 836 332 032 027 

Merforbruk/mindreforbruk 0 0 0 0 0 
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Budsjettskjema 1B 

 

 

 

 

  

Beskrivelse Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

100 Politisk  5 222 239 4 246 565 3 921 565 3 921 565 3 921 565 

120 Administrasjon  30 272 193 29 091 018 28 970 129 29 227 983 29 489 962 

140 Utleie eiendommer  -2 571 301 -2 156 835 -2 156 835 -2 156 835 -2 156 835 

190 Religiøse formål  5 115 000 5 265 870 5 265 870 5 265 870 5 265 870 

210 Fellesutgifter skole og barnehage  7 130 515 7 051 222 7 051 222 7 051 222 7 051 222 

211 Skånland skole  23 789 786 25 770 577 26 074 355 26 382 994 26 696 571 

212 Grov skole   10 948 519 12 144 237 12 280 869 12 419 687 12 560 726 

213 Sandstrand oppvekstsenter  9 484 956 11 781 046 11 911 724 12 044 493 12 179 386 

214 Ramsund skole  10 745 569 11 024 338 11 156 784 11 291 349 11 428 068 

215 Kongsvik skole  6 290 964 7 023 337 7 101 960 7 181 841 7 263 001 

271 Evenskjer barnehage  11 075 438 11 948 956 12 109 480 12 272 573 12 438 275 

272 Ressan barnehage  3 667 668 4 007 359 4 057 641 4 108 728 4 160 632 

274 Kanutten barnehage  2 576 250 2 804 521 2 840 013 2 876 072 2 912 708 

275 Kongsvik barnehage  3 017 175 2 792 182 2 834 614 2 877 726 2 921 527 

276 Ramsund barnehage  3 753 691 3 670 075 3 718 579 3 767 860 3 817 929 

310 Forebygging  13 489 834 14 340 391 14 442 868 14 546 985 14 652 768 

320 Evenskjer medisinske senter  12 230 392 12 195 218 12 381 824 12 571 414 12 764 037 

330 NAV velferd  4 674 223 5 388 128 5 405 031 5 422 205 5 439 654 

340 Fellesutgifter pleie og omsorg  2 333 486 2 044 115 2 046 318 2 048 556 2 050 830 

342 Helse og omsorg nord  25 583 498 29 933 707 30 221 419 30 513 734 30 810 725 

343 Helse og omsorg midt  40 198 596 40 640 435 41 014 105 41 393 754 41 779 478 

346 Miljøtjenesten  18 503 976 21 566 212 21 799 820 22 067 644 22 339 753 

349 Helse og omsorg sør  29 950 478 29 426 304 29 739 058 30 056 816 30 379 658 

420 Samfunn og infrastruktur  25 699 207 23 655 390 25 174 526 25 498 518 25 827 692 

430 Kultur og folkehelse  7 425 170 7 621 044 7 670 615 7 720 979 7 772 149 

440 Næring  723 260 1 694 670 1 715 569 1 736 803 1 758 376 

890 Avskrivninger  -2 058 800 -2 713 700 -2 713 700 -2 713 700 -2 713 700 

900 Inntekter  265 811 -780 000 -780 000 -780 000 -780 000 
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Budsjettskjema 2A 
 

Beskrivelse Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

          
Investeringer i anleggsmidler 128 051 000 9 050 000 5 550 000 3 300 000 

Utlån og forskutteringer 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Kjøp av aksjer og andeler 0 0 0 0 

Avdrag på lån 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 

Avsetninger 0 0 0 0 

Årets finansieringsbehov 133 251 000 14 250 000 10 750 000 8 500 000 

Bruk av lånemidler -88 978 000 -12 200 000 -9 550 000 -7 300 000 

Inntekter fra salg av anleggsmidler -6 200 000 0 0 0 

Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 

Kompensasjon for merverdiavgift -19 173 000 -850 000 0 0 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -17 900 000 -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000 

Andre inntekter 0 0 0 0 

Sum ekstern finansiering -132 251 000 -14 250 000 -10 750 000 -8 500 000 

Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 0 

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 

Bruk av avsetninger -1 000 000 0 0 0 

Sum finansiering -133 251 000 -14 250 000 -10 750 000 -8 500 000 

Udekket/udisponert 0 0 0 0 
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Budsjettskjema 2B 

 

 

  

Beskrivelse Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

 9100 Husbanken         

Inntekt -5 200 000 -5 200 000 -5 200 000 -5 200 000 

Netto 5 200 000 5 200 000 5 200 000 5 200 000 

 9108 Nye lån         

Inntekt -84 978 000 -8 200 000 -5 550 000 -3 300 000 

Netto -84 978 000 -8 200 000 -5 550 000 -3 300 000 

 9400 Disposisjonsfond         

Inntekt -1 000 000 0 0 0 

Netto -1 000 000 0 0 0 

 6002 Investeringer oppvekst         

Inntekt -21 075 000 0 0 0 

Utgift 46 875 000 0 0 0 

Netto 25 800 000 0 0 0 

 6003 Investeringer helse og omsorg         

Inntekt -16 800 000 0 0 0 

Utgift 34 315 000 300 000 300 000 300 000 

Netto 17 515 000 300 000 300 000 300 000 

 6004 Investeringer samfunn og infrastruktur         

Inntekt -4 050 000 -780 000 0 0 

Utgift 44 771 000 8 400 000 5 250 000 3 000 000 

Netto 40 721 000 7 620 000 5 250 000 3 000 000 

 6005 Investeringer kirkelig fellesråd         

Inntekt -148 000 -70 000 0 0 

Utgift 2 090 000 350 000 0 0 

Netto 1 942 000 280 000 0 0 
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Økonomisk oversikt drift 
Beskrivelse Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

      

Brukerbetalinger -17 271 000 -17 352 498 -17 352 498 -17 352 498 -17 352 498 

Andre salgs- og leieinntekter -32 650 630 -33 010 630 -33 010 630 -33 010 630 -33 010 630 

Overføringer med krav til motytelse -57 419 744 -43 037 643 -43 037 643 -43 037 643 -43 037 643 

Rammetilskudd -205 246 000 -209 996 000 -207 803 000 -207 752 000 -207 699 000 

Andre statlige overføringer -15 666 457 -15 984 857 -10 984 857 -10 984 857 -10 984 857 

Skatt på inntekt og formue -98 314 000 -102 331 000 -102 331 000 -102 331 000 -102 331 000 

Eiendomsskatt -1 610 000 -1 610 000 -1 610 000 -1 610 000 -1 610 000 

Andre direkte og indirekte skatter -280 000 -280 000 -280 000 -280 000 -280 000 

SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -428 457 831 -423 602 628 -416 409 628 -416 358 628 -416 305 628 

Lønnsutgifter 242 000 631 252 786 259 256 492 839 259 860 963 263 282 971 

Sosiale utgifter 47 974 014 48 167 778 48 300 239 48 293 528 48 286 711 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 68 174 701 71 298 821 71 288 821 71 288 821 71 288 821 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 51 901 689 39 077 094 39 027 094 39 027 094 39 027 094 

Overføringer 18 905 200 18 375 570 18 375 570 18 375 570 18 375 570 

Avskrivninger 17 854 700 17 654 700 17 654 700 17 654 700 17 654 700 

Fordelte utgifter -12 317 068 -14 948 369 -14 948 369 -14 948 369 -14 948 369 

SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 434 493 867 432 411 853 436 190 894 439 552 307 442 967 498 

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) 6 036 036 8 809 225 19 781 266 23 193 679 26 661 870 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -5 469 000 -5 539 000 -5 539 000 -5 539 000 -5 539 000 

Mottatte avdrag på utlån -110 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) -5 579 000 -5 599 000 -5 599 000 -5 599 000 -5 599 000 

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 9 599 618 12 136 954 14 051 583 14 175 702 14 212 930 

Avdrag på lån 16 680 310 17 189 404 19 660 744 20 039 190 20 334 486 

Utlån 150 000 180 000 180 000 180 000 180 000 

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 26 429 928 29 506 358 33 892 327 34 394 892 34 727 416 

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 20 850 928 23 907 358 28 293 327 28 795 892 29 128 416 

Motpost avskrivninger -17 654 700 -17 654 700 -17 654 700 -17 654 700 -17 654 700 

NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 9 232 264 15 061 883 30 419 893 34 334 871 38 135 586 

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk -3 244 997 0 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond -7 957 365 -13 361 983 -28 719 993 -32 634 971 -36 435 686 

Bruk av bundne fond -3 588 900 -2 188 900 -2 188 900 -2 188 900 -2 188 900 

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -14 791 262 -15 550 883 -30 908 893 -34 823 871 -38 624 586 

Overført til investeringsregnskapet 520 000 0 0 0 0 

Avsetninger til disposisjonsfond 3 244 998 0 0 0 0 

Avsetninger til bundne fond 1 794 000 489 000 489 000 489 000 489 000 

SUM AVSETNINGER (K) 5 558 998 489 000 489 000 489 000 489 000 
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Økonomisk oversikt investering 
 

Beskrivelse Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

          

Salg av driftsmidler og fast eiendom -6 200 000 0 0 0 

Overføringer med krav til motytelse -16 700 000 0 0 0 

Kompensasjon for merverdiavgift -19 173 000 -850 000 0 0 

SUM INNTEKTER (L) -42 073 000 -850 000 0 0 

Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod. 109 128 000 8 200 000 5 550 000 3 300 000 

Overføringer 18 923 000 850 000 0 0 

SUM UTGIFTER (M) 128 051 000 9 050 000 5 550 000 3 300 000 

Avdragsutgifter 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 

Utlån 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) 5 200 000 5 200 000 5 200 000 5 200 000 

FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L) 91 178 000 13 400 000 10 750 000 8 500 000 

Bruk av lån -88 978 000 -12 200 000 -9 550 000 -7 300 000 

Mottatte avdrag på utlån -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000 

Bruk av disposisjonsfond -1 000 000 0 0 0 

SUM FINANSIERING (R) -91 178 000 -13 400 000 -10 750 000 -8 500 000 

 

  



57 
 

Oversikt driftstiltak 
 

- - 

2020 2021 2022 2023 

- 

Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett  16 360 563 26 850 299 30 301 584 33 809 270 

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett  1 426 430 5 802 399 6 304 964 6 637 488 

Valgte driftstiltak  -17 786 993 -32 652 698 -36 606 548 -40 446 758 

Mer-/mindreforbruk budsjettversjon  0 0 0 0 

- 

Valgte tiltak 

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett  1 426 430 5 802 399 6 304 964 6 637 488 

100 Politisk  400 000 125 000 125 000 125 000 

Etterlønn ordfører  275 000 0 0 0 

Partistøtte  125 000 125 000 125 000 125 000 

120 Administrasjon  -2 031 633 -2 444 576 -2 483 448 -2 522 943 

Rådgiver oppvekst - stillingen tas ut av budsjettet  -725 190 -736 793 -748 581 -760 558 

Statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen  -524 554 -913 624 -928 241 -943 093 

Felles fagansvarlig økonomi og HRM  -781 889 -794 159 -806 626 -819 292 

140 Utleie eiendommer  -120 000 -120 000 -120 000 -120 000 

Økte husleieinntekter  -120 000 -120 000 -120 000 -120 000 

213 Sandstrand oppvekstsenter  -493 129 -493 129 -493 129 -493 129 

0,8 årsverk Sandstrand oppvekstsenter (dobbelt i budsjett)  -493 129 -493 129 -493 129 -493 129 

420 Samfunn og infrastruktur  -1 180 248 0 0 0 

Prosjektkostnader dekket over investeringsbudsjettet  -1 180 248 0 0 0 

900 Inntekter  -14 361 983 -29 719 993 -33 634 971 -37 435 686 

Bruk av disposisjonsfond  -13 361 983 0 0 0 

Effektivisering som følge av kommunesammenslåing  0 -28 719 993 -32 634 971 -36 435 686 

Familiegjenforening  -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 

- 

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen 

211 Skånland skole  0 0 0 0 

    Kopimaskin Skånland skole  50 000 0 0 0 

213 Sandstrand oppvekstsenter  0 0 0 0 

    Merkantil støtte Sandstrand skole  108 779 108 779 108 779 108 779 

    Økning miljøterapeut Sandstrand skole  123 282 123 282 123 282 123 282 

214 Ramsund skole  0 0 0 0 

    Merkantil støtte Ramsund skole  302 162 302 162 302 162 302 162 

    Spes.ped koordinator Ramsund skole 50 %  294 280 294 280 294 280 294 280 
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310 Forebygging  0 0 0 0 

    Ekstra ressurs helsesykepleier  512 468 512 468 512 468 512 468 

342 Helse og omsorg nord  0 0 0 0 

    Bytte ut gamle sykesenger SBS/GBS  100 000 0 0 0 

    Kokebord (med stekeplater) felleskjøkken  50 000 0 0 0 

    Ny tørketrommel SBS  10 000 0 0 0 

    Styrke hjemmetjenesten  404 898 404 898 404 898 404 898 

    Utebod  110 000 0 0 0 

343 Helse og omsorg midt  0 0 0 0 

    Bemanning Hjemmetjenesten midt (Evenskjer), tilføre 1,5 årsverk  1 208 650 1 208 650 1 208 650 1 208 650 

    Bemanning Skånland sykehjem, tilføre 1,5 årsverk  1 208 650 1 208 650 1 208 650 1 208 650 

320 Evenskjer medisinske senter  0 0 0 0 

    Møblering venterom Evenskjer medisinske senter  100 000 0 0 0 

346 Miljøtjenesten  0 0 0 0 

    HMS tiltak - innkjøp av heve/senkebord og nye kontorstoler  60 000 0 0 0 

349 Helse og omsorg sør  0 0 0 0 

    Utstyr til Tjeldsund omsorgssenter  100 000 0 0 0 

420 Samfunn og infrastruktur  0 0 0 0 

    Grunnkurs brannmannskap.  700 000 560 000 0 0 

    Rådgivertjenester - herunder juridiske tjenester  200 000 200 000 200 000 200 000 

    Sertifikat klasse C  300 000 120 000 0 0 

    Sertifikat kode 160 (utrykning)  315 000 245 000 105 000 0 

    Vaktordning  604 325 0 0 0 

    Vedlikeholdsmidler – følgende behov er meldt inn:  

• Grov skole gulvbelegg lærerarbeidsplassene 

• Grov skole gulvbelegg naturfaggang 

• Grov skole gulvbelegg 3. etasje 

• Grov skole utvendig maling av gymsal og svømmehall 

• Sandstrand oppvekstsenter - Gjerde for å utvide uteområdet 

blant annet til akebakken 

• Sandstrand oppvekstsenter - klemsikring til ytterdørene 

• Sandstrand oppvekstsenter - Lekeskur for å få plass til 

uteleker 

• Evenskjer barnehage - Malerarbeid innvendig og utvendig. 

Skifte av vinduer 

• Evenskjer barnehage - Total gjennomgang gulvvarme og 

ventilasjon i hovedhuset 

• Helse og omsorg nord - Bytte av vinduer SBS 

• Helse og omsorg nord - Bytte kjøkkenvinduer GBS 

• Helse og omsorg nord - Bytte vedovner og sikre pipe 

 1 300 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 
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eldreboliger Sandstrand 

• Helse og omsorg nord - Nytt gulvbelegg GBS 

• Helse og omsorg nord - Oppgradere pipe og bytte vedovn 

SBS/GBS 

• Helse og omsorg nord - Tak over veranda og ny verandadør 

GBS 

• Helse og omsorg nord - Varmepumper GBS og SBS 

• Helse og omsorg midt - Kleivatun, maling av bygningskropp 

utvendig 

• Helse og omsorg midt - Oppussing enkelte pasientrom, 

belegg på rom osv etter vernerunde Skånland sykehjem 

• Miljøtjenesten - Utvendig maling Revegårdsveien 

 

    Økt behov vaskeritjenester  130 000 130 000 130 000 130 000 
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Oversikt investeringstiltak 
 

- - 

2020 2021 2022 2023 

- 

Netto investering i konsekvensjustert budsjett  0 0 0 0 

Sum finansieringsbehov nye tiltak  133 251 000 14 250 000 10 750 000 8 500 000 

Sum fond  -1 000 000 0 0 0 

Sum overført fra drift  0 0 0 0 

Sum lån  -88 978 000 -12 200 000 -9 550 000 -7 300 000 

Sum tilskudd  0 0 0 0 

Sum annet  -43 273 000 -2 050 000 -1 200 000 -1 200 000 

Netto finansiering nye tiltak  0 0 0 0 

Sum renter og avdrag beregnet drift  1 416 430 5 802 399 6 304 964 6 637 488 

Sum andre driftskonsekvenser  10 000 0 0 0 

Netto driftskonsekvenser  1 426 430 5 802 399 6 304 964 6 637 488 

- 

Valgte tiltak 

- 

Husbanken  5 200 000 5 200 000 5 200 000 5 200 000 

Renter og avdrag  0 0 0 0 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

Investeringer oppvekst  46 875 000 0 0 0 

Brannforebyggende tiltak Ramsund barnehage  125 000 0 0 0 

Renter og avdrag  1 667 6 668 6 668 6 667 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

Nytt ventilasjonsanlegg Ramsund barnehage  3 750 000 0 0 0 

Renter og avdrag  50 005 200 019 200 020 200 019 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

Utbygging Skånland skole  43 000 000 0 0 0 

Renter og avdrag  378 368 1 513 474 1 513 474 1 513 474 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

Investeringer helse og omsorg  34 315 000 300 000 300 000 300 000 

Digital plattform velferdsteknologi  500 000 0 0 0 

Renter og avdrag  8 334 33 336 33 337 33 336 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

Innkjøp av Tjenestebiler til psykisk helse og rus  300 000 0 0 0 

Renter og avdrag  5 000 20 003 20 002 20 002 

Andre driftskonsekvenser  30 000 0 0 0 
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Ny pasientbil til institusjoner, hjemmetjenester og boliger  1 250 000 0 0 0 

Renter og avdrag  16 668 66 672 66 674 66 674 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

Ombygging Tjeldsund omsorgssenter -  2 leiligheter til 4 rom  2 000 000 0 0 0 

Renter og avdrag  26 669 106 676 106 677 106 677 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

Omsorgsboliger 2 tilbygg syke m/komp  7 680 000 0 0 0 

Renter og avdrag  60 006 240 022 240 024 240 022 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

Omsorgsboliger 6 nye eldre m/komp  20 160 000 0 0 0 

Renter og avdrag  140 013 560 050 560 052 560 052 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

Renovering pasientbad/rom GBS  450 000 0 0 0 

Renter og avdrag  7 501 30 003 30 003 30 004 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

Sprinkling GBS  1 550 000 0 0 0 

Renter og avdrag  20 669 82 674 82 675 82 674 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

Utvide parkeringsplass og søppelområde GBS  125 000 0 0 0 

Renter og avdrag  2 084 8 335 8 336 8 335 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

Videreføre velferdsteknologi i nye Tjeldsund kommune.  300 000 300 000 300 000 300 000 

Renter og avdrag  5 000 25 003 45 005 65 007 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

Investeringer samfunn og infrastruktur  44 771 000 8 400 000 5 250 000 3 000 000 

Asfaltering Balstadveien  375 000 0 0 0 

Renter og avdrag  5 000 20 003 20 002 20 002 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

Avløpsanlegg Kongsvik  3 200 000 0 0 0 

Renter og avdrag  53 338 213 352 213 354 213 353 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

Avløpsplan  3 800 000 0 0 0 

Renter og avdrag  63 339 253 356 253 357 253 358 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

Behandlingsanlegg Tjeldnes vannverk  1 500 000 0 0 0 

Renter og avdrag  25 002 100 009 100 010 100 008 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

Boligutvikling Tjeldsund  1 850 000 0 0 0 
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Renter og avdrag  24 669 98 676 98 675 98 676 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

Ekstraordinær rehabilitering av kommunale bygninger  1 500 000 1 500 000 1 500 000 0 

Renter og avdrag  25 002 125 011 225 021 300 027 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

Ekstraordinære veimidler  3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

Renter og avdrag  50 005 250 024 450 044 650 063 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

Evenskjer sentrum trafikktiltak  1 371 000 0 0 0 

Renter og avdrag  22 853 91 409 91 409 91 408 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

Gangvei - fortau Ramsund  4 150 000 3 900 000 0 0 

Renter og avdrag  55 338 273 360 429 372 429 375 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

Hålogaland næringspark  1 450 000 0 0 0 

Renter og avdrag  24 169 96 676 96 675 96 676 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

Ny heis Tjeldsundhallen  500 000 0 0 0 

Renter og avdrag  6 667 26 670 26 668 26 668 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

Ny tankvogn Evenskjer brannstasjon  0 0 750 000 0 

Renter og avdrag  0 0 12 501 50 004 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

Ny tankvogn Grov  750 000 0 0 0 

Renter og avdrag  12 501 50 004 50 004 50 005 

Andre driftskonsekvenser  -20 000 0 0 0 

Nytt vannreservoar Kongsvik  3 750 000 0 0 0 

Renter og avdrag  62 506 250 023 250 024 250 023 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

Renholdsutstyr  500 000 0 0 0 

Renter og avdrag  6 667 26 670 26 668 26 668 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

Ressan boligfelt  11 000 000 0 0 0 

Renter og avdrag  146 680 586 720 586 722 586 723 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

Trafikktiltak  1 000 000 0 0 0 

Renter og avdrag  0 0 0 0 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 
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Vannanlegg Kongsvik  3 200 000 0 0 0 

Renter og avdrag  53 338 213 352 213 354 213 353 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

Veilys modernisering  1 875 000 0 0 0 

Renter og avdrag  25 002 100 009 100 010 100 008 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

Investeringer kirkelig fellesråd  2 090 000 350 000 0 0 

Innvendig renovering Tjeldsund kirke  340 000 0 0 0 

Renter og avdrag  4 534 18 132 18 135 18 135 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

Kirketårn renovering  1 350 000 0 0 0 

Renter og avdrag  22 502 90 008 90 008 90 008 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

Utvidelse Kongsvik kirkegård  250 000 0 0 0 

Renter og avdrag  3 334 13 332 13 335 13 335 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

Utvidelse Ramsund kirkegård  150 000 350 000 0 0 

Renter og avdrag  2 000 12 668 26 669 26 669 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

- 

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen 

Investeringer oppvekst  0 0 0 0 

Inventar i forbindelse med utvidelse av Skånland skole  500 000 0 0 0 

Renter og avdrag  6 667 26 670 26 668 26 668 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

Inventar -91-fløyen Sandstrand oppvekstsenter  400 000 0 0 0 

Renter og avdrag  5 334 21 335 21 334 21 335 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

Naturfagrom Skånland skole  125 000 0 0 0 

Renter og avdrag  1 667 6 668 6 668 6 667 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

PC småtrinnet  125 000 0 0 0 

Renter og avdrag  1 667 6 668 6 668 6 667 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

Utvendig renovering Grov skole  3 000 000 0 0 0 

Renter og avdrag  40 004 160 015 160 014 160 015 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

Investeringer helse og omsorg  0 0 0 0 
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Moderne ringesignalanlegg  500 000 0 0 0 

Renter og avdrag  8 334 33 336 33 337 33 336 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

Rullering av tjenestebiler hjemmetjenestene  990 000 0 0 0 

Renter og avdrag  16 502 66 006 66 007 66 007 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

Investeringer samfunn og infrastruktur  0 0 0 0 

Brann - oppgradering utstyr  495 000 0 0 0 

Renter og avdrag  6 601 26 403 26 403 26 401 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

Ny brannstasjon Grovfjord  10 200 000 0 0 0 

Renter og avdrag  136 013 544 051 544 051 544 051 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

Styrt utskiftning bilpark  500 000 500 000 500 000 0 

Renter og avdrag  8 334 41 670 75 007 100 009 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

Traktor med henger/verktøy driftsseksjonen  600 000 0 0 0 

Renter og avdrag  10 001 40 004 40 004 40 004 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

Utvidelse næringsområde Breistrand  1 450 000 0 0 0 

Renter og avdrag  24 169 96 676 96 675 96 676 

Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 
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Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2020
Behandling FS KS

§ 1 Betalingsplikt

§ 2 Beregningstidspunkt

§ 3 Betalingstidspunkt

A: Tiltak/byggesaker

B: Saker ihht. Matrikkelloven/delingssaker
Gebyret må være betalt før saksbehandlingen tar til. 

C: Oppmålingsgebyr og situasjonskart
Gebyret kreves fortrinnsvis inn før oppmålingsarbeidet igangsettes. 

D: Planforslag og konsekvensutredninger
Gebyr for oppstartmøte faktureres for seg. 
Første halvdel av beregnes gebyr faktureres ved planstart. 
Andre halvdel av beregnet gebyr faktureres når komplett planforslag er mottatt i kommunen. 
Hele gebyret skal være betalt før planforslaget fremmes for planutvalget. 

E: Uoppgjorte tidligere fordringer

F: Vann, avløp, feieravgift og renovasjon

G: Landbruk

H: Generelt

§ 4 Gebyr basert på anvendt tid

§ 5 Merverdiavgift

§ 6 Faktureringsperioder

§ 7 Klageadgang

17.12.2019

1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2020
02.12.2019

 Alminnelige bestemmelser - enhet for samfunn og infrastruktur

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret forfaller til betaling 16 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr. 

Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig planforslag, søknad, endringssøknad, 
melding eller rekvisisjon foreligger. 

Gebyret for ulike sakstypper forfaller for øvrig i all hovedsak til betaling slik: 

Gebyret faktureres når vedtak fattes. Igangsettingstillatelse, brukstillatelse eller ferdigattest 
vil ikke bli gitt før gebyret er betalt. 

For spesielt arbeidskrevende planer kan det beregnes og faktureres tilleggsgebyr basert på detaljert timeliste 
ut fra dette gebyrets oppgitte timepris. 

Forslagsstiller er ansvarlig for å betale eventuelle gebyrer/regninger fra eksterne sektormyndigheter. Når en 
tiltakshaver/forslagsstiller/rekvirent er årsak til at kommunens arbeid blir avbrutt, skal det dersom annet ikke er 
spesifisert i gebyrregulativet, betales en forholdsmessig andel av tilhørende gebyr tilsvarende det kommunen har 
utført eller må utføre, basert på timepris ihht. § 4 - dog begrenset oppad til 75 % av satsene. 

Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor en søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandling av denne 
påbegynnes. 

Tilknytningsgebyr skal være betalt før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest gis. 

Gebyr for saksbehandling skal innbetales før saksbehandlingen tar til.

Saker der gebyr fastsettes på grunnlag av anvendt tid i henhold til § 5, vil det bli fakturert ut og skal være betalt før endelig vedtak fattes. 

Der det av gebyret baseres på medgått tid, eller det framkommer henvisning til timespris, er denne timeprisen kr. 750,- og det aktuelle gebyret baseres på dette. 

Merverdiavgift beregnes bare ved innkreving av gebyr i henhold til regulativets bestemmelser for vann, avløp, renovasjon og feiing. Andre gebyrer kreves det ikke mva. 
for. 

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak er en oppfølging av regulativet og kan ikke påklages. 

Kommunale avgifter og betalingssatser for 2020 fastsettes som følger:

Kommunale gebyrer som følger selvkostprinsippet faktureres med 4 terminer per år. 



Lovhjemmel:

Areal fra  0 -   100 m²
Areal fra 100 - 500 m²
Areal fra  501  - 1500 m²
Areal fra 1501 – 2000 m²
Areal fra 2001 – 2500 m²
Areal fra 2501 – 3000 m²
Areal fra 3001 – 3500 m²
Areal fra 3501 – 4000 m²
Areal fra 4001 – 4500 m²
Areal fra 4501 – 5000 m²

Areal fra 5001 m² pris pr. påbegynt da.

Areal fra       0 -   500 m²
Areal fra   501 - 1500 m²
Areal fra 1501 - 5000 m²  pris pr. påbegynt 0,5 da
Areal fra 5001 m² pris pr. påbegynt da

Volum fra 0 – 2000 m³
Volum fra 2001 m³ pris pr. påbegynt 1000 m³

Gebyr + medgått tid

1.1.4 Oppretting av anleggseiendom

1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon

1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

1.1.5  Registrering av jordsameie

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon følger satsene i pkt. 1.1.1

Halvparten av minstegebyret i pkt. 1.1.1, hvis oppmåling ikke er nødvendig.
Ved oppmåling betales timepris i tillegg til grunnbeløp.

Teiger opp til 5000 m² følger gebyrsatsene i pkt. 1.1.1
Teiger over 5000 m²: Sats som for teiger opptil 5000 m² + medgått tid.

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

1.1.6  Oppretting av punktfeste

20 500kr                                        

Gebyr lik oppretting av grunneiendom 1.1.1

For fradeling av areal hvor grensene tidligere er innmålt,  kreves halvparten av minstegebyret i pkt 1.1.1 pkt. 2

Viser til 1.1, 1.2, 1.4 og 1.5.  I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av 
endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 50%  av gebyrsatsene etter 1.1 og 2.1

1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering 

1.1.7  Fradeling av teig

19 000kr                                        

1.1 Oppretting av matrikkelenhet

1.1.1  Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven  § 32, forskriftene § 16.

1.1.8  Fradeling av areal til jordbruksformål

1.1.9  Fradeling av areal som ikke krever oppmålingsforretning

1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

11 500kr                                        

2 000kr                                           

Betalingsregulativ etter matrikkelloven

Oppmåling av 3 eller flere tomter samtidig i regulert byggefelt ihht. plan gis 50 % reduksjon i gebyr pr. tomt.

20 400kr                                        
18 700kr                                        

2 000kr                                           
1 750kr                                           

18 700kr                                        

27 400kr                                        
25 600kr                                        
24 000kr                                        
22 100kr                                        

2019 2020

6 000kr                                           
11 500kr                                        

2 000kr                                           

30 900kr                                        
29 100kr                                        



Areal fra     0 – 250 m²
Areal fra 251 – 500 m²

Volum fra     0 –   250 m³
Volum fra 251 – 1000 m³

Areal fra     0 – 150 m²
Areal fra 151 – 300 m²
Areal fra 301 – 500 m²
Areal fra 501 – 1000 m² 
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører 
en økning av gebyret 

Volum fra     0 – 250 m³
Volum fra 251 – 500 m³

For 1 punkt
For 2 punkter
For overskytende grensepunkter, 
Ved utsetting av grensemerke som har blitt fjernet, kreves et gebyr

Kun innmåling av eksisterende merker faktureres etter medgått tid jfr. Pkt. 1.8.
For nymarkering av 1 punkt
For nymarkering av inntil 2 punkter
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 

Kartlegging av grense som følge av pålegg i byggesak - betales minstegebyr etter pkt. 1.1.1.

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde

Timepris for arbeid etter matrikkelloven

1.3 Grensejustering

1.3.2  Anleggseiendom

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid jfr. Pkt. 1.8.

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.  
Arealoverføring utløser dokumentavgift.  Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

1.4 Arealoverføring

1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

12 000kr                                        
8 700kr                                           

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke 
kan fullføres, settes til 50 % av gebyrsatsene etter 1.1. og 2.1.

2 700kr                                           

12 000kr                                        
8 700kr                                           
6 700kr                                           
5 200kr                                           

1.7 Privat grenseavtale

1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid (minimum 3 timer).
Billigste alternativ for rekvirent velges.

1.8  Timepris

1.6  Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter

1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

1.4.2  Anleggseiendom

1.10  Utstedelse av matrikkelbrev

11 500kr                                        
7 500kr                                           

11 300kr                                        

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

1.9  Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

10 200kr                                        

1 500kr                                           
4 000kr                                           
2 500kr                                           

1 500kr                                           
4 000kr                                           
2 500kr                                           

3 500kr                                           

Pluss medgått tid

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, 
ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet.  Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.  Matrikkelenheten skal 
utgjøre et sammenhengende volum.

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den 
maksimale grensen settes til 1000 m³

 kr                                          1 500 
4 000kr                                           

900kr                                              



Matrikkelbrev inntil 10 sider
Matrikkelbrev over 10 sider
Bekreftet kopi av gml målebrev og skyldelingsforretninger fra arkiv

D. Konsesjon og jordlovsbehandling

Gebyrene økes med 5 % til følgende priser:

Godkjenning av ansvarsrett for selvbygger

Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av 
tiltakshaver,  pbl. § 20-4
Søknadspliktige tiltak i mindre omfang,
pbl §20-1 pkt. b-l
Søknadspliktige tiltak i større omfang,
pbl §20-1 pkt. b-l

0 - 50 m2
51 - 200 m2
201 - 250 m2
251 - 300 m2
301 - 400 m2
401 - 500 m2
Pr påbegynt 100 m2 utover 501 m2
Enebolig, inntil 300 m2 BRA
Driftsbygninger i landbruket større enn 
1000 m2 BRA jfr. Pkt 2.3.

0 - 50 m2
51 - 200 m2
201 - 250 m2
251 - 300 m2
301 - 400 m2
401 - 500 m2
Pr. påbegynt 100 m2 utover 501 m2

2.5. To trinns behandling

Igangsettingstillatelse, fra og med 2.gangs behandling

2.6. Tillegg for merarbeid i saksbehandlingen
Behandling av dispensasjon fra plan, lov eller forskrift - saker til 
politisk behandling
Behandling av dispensasjon fra plan, lov eller forskrift - enkle 
saker, administrativ behandling
Tillegg for godkjenning av endringsmelding som ikke krever ny 
behandling
Utstedelse av ferdigattest for tiltak hvor det er gått mer enn 5 år 
etter at tillatelse er gitt
Midlertidig brukstillatelse, pr  gang.
Saker som trekkes etter påbegynt saksbehandling

Digitale kart: SOSI fil av grunnkart og FKB-B  henvises det til kartverkets nettside for bestilling og priser. www.kartverket.no

Innhold

2 Betalingsregulativ etter Plan- og bygningsloven

C. Søknad om utslippstillatelse

21 500kr                                        
14 100kr                                        

7 200kr                                           

A. Byggesaker, reguleringsplaner, delingssaker og eiendomsinformasjon

Lovhjemmel
§ 33-1 i lov om plan- og byggesaksbehandling av 27.06.2010
§ 7 i lov om  eierseksjoner av 20 mars 1997
§ 52a i forurensningsloven av 13 mars 1981

Nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg og hovedombygging (ut fra tiltakets bruksareal)

15 400kr                                        

15 600kr                                        

2.4. Totrinns behandling: Rammetillatelse, jf. pbl § 21-4, jf. SAK10 § 6-4

2.3. Tiltak som krever søknad og tillatelse, jf. Pbl § 20-1 pkt. a

2.1. Godkjenning av ansvarsrett for selvbygger

2.2. Tiltak som krever søknad og tillatelse, jf. Pbl §20-3 pkt. b-l og pbl. § 20-4

A. Byggesaker, arealplaner og delingssaker
B. Seksjonering

Merarbeid ved behandling av ulovlige tiltak etter pbl og/eller 
byggetillatelse. Gebyret beslastes ansvarshavende eller 
tiltakshaver, og dekker merarbeid ved behandling av ulovlighet. 

3 400kr                                           

Første igangsettingstillatelse (25% av rammetillatelse)

250kr                                              
500kr                                              
350kr                                              

2019 2020

3 100kr                                           

15 400kr                                        

3 400kr                                           

2 300kr                                           

1 500kr                                           
43 000kr                                        
34 500kr                                        
25 800kr                                        
15 600kr                                        
14 100kr                                        

8 500kr                                           

Beregnet utfra tiltakets bruksareal, BRA.
I de saker der BRA ikke lar seg beregne, gis gebyr etter pkt. 2.2 og 2.3

1 500kr                                           
43 000kr                                        
35 800kr                                        
28 700kr                                        

3 400kr                                           

850kr                                              
850kr                                              
850kr                                              

850kr                                              

2 500kr                                           

7 500kr                                           



I regulert område når deling er i samsvar med plan
Behandling av saker i uregulert område eller når tiltaket ikke er i 
samsvar med plan, må først arealavklares.

3.1. Reguleringsplaner
Oppstartsmøte etter pbl §12-8
Forberede reguleringsarbeid til politisk 
forhåndsuttalelse
Mindre endring av reguleringsplan
Enkel reguleringsplan
Sammensatt reguleringsplan
Komplisert reguleringsplan

3.2 Begrepsforklaring - avtales og avklares i oppstartsmøte

Enkel reguleringsplan

Sammensatt reguleringsplan

Komplisert reguleringsplan

Sak som ikke krever befaring
Sak som krever befaring
Ved trukket sak, og der seksjoneringstillatelse ikke blir gitt, tilbakebetales 50 % av gebyret. 

Eiendomsinformasjon i forbindelse med meglertjeneste 
pr eiendom
Timepris ingeniør, rådgiver, saksbehandler 
(Brukes på eksterne oppdrag, der gebyrregulativet ikke kan 
benyttes og ikke annet er avtalt)

Søknad om utslippstillatelse, anlegg til 
og med 15 PE
Søknad om utslippstillatelse, anlegg større 
enn 15 PE
Mindre endringer av utslippstillatelse, anlegg mindre enn 15 PE

Mindre endringer av utslippstillatelse, anlegg større enn 15 PE
Kontrollgebyr for slamavskillere og avløpsanlegg
Godkjenning av tiltaksplaner Forurensningsforskriften 
kap. 2 enkel, lite omfattende

Konsekvensutredning: Der kommunen er myndighet for konsekvensutredning/planprogram betales et gebyr på 75% av reguleringsplaner i pkt. over.

2.7. Søknad om deling av grunneiendom etter pbl § 26-1

59 600kr                                        
40 700kr                                        
30 700kr                                        
21 900kr                                        

4 500kr                                           

2 250kr                                           

4 Seksjonering

Gebyrer for arbeider etter Eiedomsseksjoneringsloven jfr. § 15

4 600kr                                           

For utarbeidelse av måledokument over tilleggsdeler i tomt betales gebyr pr. sak som kartforretning. 
Ved reseksjonering som medfører endring av en seksjons uteareal, skal det utstedes nytt dokument. 

6 Behandling av søknader om utslipp

Gebyrer for søknader etter Forurensningsforskriften § 11-4

Planer over 10.000 m2 (dette gjelder ikke dersom formålet med planen er hytter i samsvar med 
overordnet plan).
Planer innenfor sentrumsnære områder i tettstedene i kommunen som av denne grunn gir høy 
kompleksitet. 
Planer som legger til rette for eller ligger tett opp til industri. 
Planer som medfører krav om planbeskrivelse og konsekvendsutredning, PBL § 4-2. 

3 ganger rettsgebyr
5 ganger rettsgebyr

5 Annet

750kr                                              

3 Plansaksbehandling

Gebyr + medgått tid

4 600kr                                           

 kr                                          2 300 
2 600kr                                           

1 300kr                                           

19 400kr                                        

2 500kr                                           

3 400kr                                           

Planer for utbygging av hyttefelt som ikke medfører vesentlige konflikter i forhold til natur, landskap, 
kulturminne eller friluftsliv, og som er i samsvar med overordnet plan. 
Planer for eneboliger utenfor gjeldende kommunedelplaner som ikke har mer enn tre enheter

 Dette gjelder når en plan ikke kommer under enkel
 eller komplisert reguleringsplan.  

2 500kr                                           



Søknader om konsesjon (ervervstillatelse) etter 
konsesjonsloven § 2 og § 3. Maksimalsats fastsatt av staten.
Søknad om delingssamtykke etter lov om jord § 12. 
Maksimalsats fastsatt av staten. 

Inntil 15 skifter
Over 15 skifter
Årlig oppfølgingsplan

Trelast bygninger
Tre
Fõrmel/gjødning
Sement, sand, singel, asfalt
Jern, stål
Tung last inntil 5 tonn
Tung last over 5 tonn
Frukt, grønnsaker, kjøtt etc. 
Olje/drivstoff
Biler, campingvogner, maskiner, traktorer
For andre varer benyttes en grunnpris på 

Gebyrene vedtas som for 2019
Alle satser eks. mva. 

Vann: Abonnementsgebyr husholdning/fritid
Vann: Abonnementsgebyr forretning/næring
Vann: Abonnementsgebyr lager etc.
Vann: Abonnementsgebyr offentlig (skole, institusjon etc)
Vann: Årsavgift pr. m3
Tilknytningsavgift vann (fast beløp)
Vanngebyr bolig 120 m2 eks.mva

Årsavgift avløp pr. m3
Tilknytningsavgift avløp (fast beløp)
Avløp: Abonnementsgebyr husholdning
Avløp: Abonnementsgebyr forretning/næring
Avløp: Abonnementsgebyr offentlig (skole, institusjon etc)
Avløp: Abonnementsgebyr lager etc
Avløp gebyr pr. m3
Avløpsgebyr bolig 120 m2

Omregningsfaktor areal -> stipulert forbruk:
Husholdning: 1
Næring: 0,8
Offentlig: 1,5
Lager etc: 0,5

Vannmålere
1/2" - årlig leie
3/4" - årlig leie
1" - årlig leie
1 1/2" - årlig leie
2" - årlig leie
Avlesningsgebyr
Stenging/plombering
Åpning

For vareslag hvor det er mer naturlig å benytte m3-pris, beregnes avgiften til 50 % av tonnprisen

pr tonn

pr. m3
pr. tonn

pr. tonn
pr tonn
pr tonn

7,00kr                                             

 kr                                          10,00 pr. tonn

 kr                                          14,00 
 kr                                          70,00 
 kr                                          14,00 
 kr                                          14,00 pr tonn

pr tonn
pr stk

10 Kommunale avgifter vann og avløp Tjeldsund

7 Landbruksfaglig saksbehandling

9 Kommunale avgifter vann og avløp Skånland
Nye Tjeldsund opprettholder kommunale avgifter knyttet til vann og avløp innenfor de geografiske områdene de gamle kommunene representerer.

Gebyrer for arbeider etter Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker

Utarbeidelse av gjødselsplan

377kr                                              

4 612kr                                                         
2 460kr                                                         

46 125kr                                        
4 612kr                                           
2 460kr                                           

638kr                                              
628kr                                              
558kr                                              
506kr                                              
430kr                                              

Jordprøvetaking; beregnes et gebyr på grunnlag av anvendt tid, jfr. Timepris

10 980kr                                        

1 538kr                                           

5 350kr                                                         

7 226kr                                                         7 226kr                                           

5 350kr                                           

11 700kr                                                       
11,90kr                                                         

11 700kr                                        
11,90kr                                           

46 125kr                                                       

109 765kr                                                    
5 580kr                                                         

10 980kr                                                       
5 580kr                                                         

20202019

109 765kr                                      
5 580kr                                           

Nye Tjeldsund opprettholder kommunale avgifter knyttet til vann og avløp innenfor de geografiske 
områdene de gamle kommunene representerer

5 580kr                                           

 kr                                             500 
1 700kr                                           
1 200kr                                           

2 000kr                                           

5 000kr                                           

8 Kaiavgift

priser eks. mva. 

14,00kr                                           

14,00kr                                           

14,00kr                                           
20,00kr                                           

 kr                                          25,00 

pr.tonn

3 310kr                                                         
7,08kr                                                           

1 538kr                                                         

3 310kr                                           
7,08kr                                             

 kr                                                           532 
 kr                                                           692 

638kr                                                            
628kr                                                            
558kr                                                            
506kr                                                            
430kr                                                            
377kr                                                            

 kr                                             532 
 kr                                             692 



Vann og avløp
Gebyrene vedtas som for 2019
Alle satser eks. mva. 

Tilknytningsavgift vann
Tilknytningsavgift avløp

Abonnementsgebyr - vann (kr/abonnent):
Fritidshus
Bolig 
Næring/ offentlig bygg < 1300 m2 BRA
Næring/ Offentlig > 1300 m2 BRA

Forbruksgebyr - vann (målt eller stip. pr. m3):

Abonnementegebyr - avløp (kr/ abonnent)
Fritidshus
Bolig
Næring/ offentlig  <1300 m BRA
Næring/ offentlig  >1300 m BRA

Forbruksgebyr - avløp (pr m3):

Faktor ved beregning av stipulert forbruksgebyr: 
1,5 m3 / m2 BA (husbankens beregningsmåte)

Husholdning liten renovasjon (140/140) 
Husholdning normal renovasjon (140/240)
Husholdning stor renovasjon  (140/370)
Reduksjon for hjemmekompostering
Hytter/fritidseiendommer - 50 % av minsteavgift bolig
Containeravgift vått avfall
Containeravgift tørt avfall
Gebyr for ulovlig deponering returpunkt
Deling av dunk/samarbeid om dunk: Fradrag gjelder med 
utgangspunkt i hvilket gebyrgrunnlag hver av de som deler har før 
inngåelse av kontrakt, og gjelder for hver av de abonnenter som 
går sammen om deling

Tømming hvert annet år
Tømming hvert år
Tømming hvert 3. år
Ekstratømming (utenfor tømmesesong)
Avgift for større tanker:
4 m3
4 - 8 m3
8 - 12 m3
12 - 16 m3
16 - 20 m3
20 - 24 m3
Over 24 m3

Feieravgift pr. feiing pr. pipe

Levering av grovavfall  til grovavfallsplass i ETS og Harstad, er inkludert i renovasjonsgebyret. Gjelder ikke for 
fritidsabonnenter. Mengde pr. abonnent pr. år begrenses til 6 m3, maks 2 m3 grovavfall pr. levering. Forutsetter gyldig HRS-kort (kundekort) fremvises ved levering. Dette 
fås ved å kontakte HRS. 

Gebyr for ulovlig deponering  ilegges forurenser ved feilsortering  og forsøpling ved returpunkt, og naturen. 
Kostnader til behandling og bortkjøring kommer i tillegg til gebyret.

Gebyrer med hjemmel i Brann- og eksplosjonsloven § 28

661kr                                                            

7 452kr                                                         
2 981kr                                                         
1 250kr                                                         

Renovasjonsavgift for hytter foreslås redusert til 50 % av laveste gebyr boligrenovasjon. 
Det kan iht bestemmelser i avfallforskriften,ikke  gis rabatt eller subsidiere renovasjonsgebyrene for  abonnenter.

pr. m3

10,16kr                                           

4 965kr                                           
1 901kr                                           

677kr                                              

11 Renovasjon

167kr                                              pr. abonnent

pr. tonn

677kr                                              

10,16kr                                                         

4 965kr                                                         
1 901kr                                                         

 13 Feiing

 12 Slamtømming

kr/abonnent
kr/abonnent

kr/abonnent
kr/abonnent

pr. m3

2020

10,2kr                                             

7 452kr                                           
2 981kr                                           
1 250kr                                           

661kr                                              

3 190kr                                           
2 988kr                                           

3 190kr                                                         
2 988kr                                                         

kr/abonnent
kr/abonnent

677kr                                                            
677kr                                                            

10,2kr                                                           

2019

kr/abonnent
kr/abonnent

6 450kr                                           
4 008kr                                           
6 138kr                                           
2 069kr                                           
-20 %
4 677kr                                           
4 174kr                                           
4 139kr                                           

2 700kr                                           
2 300kr                                           
1 800kr                                           
1 600kr                                           
1 400kr                                           
1 100kr                                           

900kr                                              

4 500kr                                           
650kr                                              

1 900kr                                           
890kr                                              

3
2,5
2

1,75
1,5

pr. tonn
pr. eiendom

pr. eiendom
pr. eiendom
pr. eiendom

790kr                                              

1,25
1

Faktor
pr. gang

pr. år
pr. år
pr. år



Huseiere er ansvarlig for å sørge for at feier har sikker og godkjent adkomst til tak for feiing av pipe. 

Timepriser

Timepris,  ingeniør, rådgiver, 
saksbehandler -  teknisk kontor

Brukes på eksterne oppdrag, der gebyrregulativet ikke kan benyttes og ikke annet er avtalt.

Generelle bestemmelser
Alle priser er eks 25% mva.
Gebyrene under kapittel 2.0  er beregnet  etter 100% selvkost

Priser fra 01.01.2020
Barnehage 

Barnehagesatser hel plass 
Barnehage 50 %
For sen henting av barn (pris. pr. påbegynte 1/2 time)

Søskenmoderasjon: 30% for barn nr. 2 og 50% for det tredje barnet og oppover. Søskenmoderasjon gis av laveste sats.
Det betales for 11 måneder pr. barnehageår. Juli er betalingsfri måned. Faktura betales etterskuddsvis. 

Skolefritidsordning 

SFO hel plass
SFO 1/2 plass

Det betales for 11 måneder pr. skoleår. Juli er betalingsfri måned. Faktura betales etterskuddsvis. 

Kommunal bolig

Husleie økes med 3,1 %

Boliger og gj.gangsboliger 
Små boliger
Lærertun 9, Ramsund
Elvebo
Mellomstor leilighet blokka 79,6 m2
Stor leilighet blokka 83,7 m2 (4 stk)
Stor leilighet blokka 83,7 m2, renovert (3 stk)
Mellomstor leilighet blokka, 79,6 m2, renovert (4 stk)
Liten leilighet blokka 51 m2, renovert (2 stk)
Hybelleilighet blokka, 44 m2, renovert
Hybelleilighet blokka urenovert
Tillegg for møblert leilighet
Boenheter Engstad
Boenheter Engstad
Boenheter Engstad
Skjærran 19D
Elveveien 8/10/12/16/18/20/22
Elveveien 14
Kleiva 2/4
Breistrandhøgda 12
Breistrandhøgda 14
Bjønnshågen 61
Bjønnshågen 63

Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2 og oppover. Søskenmoderasjon gis av laveste sats.

15 Husleie
2019

Det utføres behovsprøvd feiing i samsvar med bestemmelser i brann og eksplosjonsvernloven med forskrift. 
Gebyret er pr feiing og vil avvike fra abonnent til abonnent. 
Brannsjefen bestemmer hyppigheten av feiing basert på  type ildsted, fyringens art og omfang.
Bolighus skal det normalt feiies hvert 2. år, men  minimum hvert 4. år.
Fritidshus omfattes ikke av lovbestemt feiing, og eier må selv sørge for feiing av pipe og ildsted. 
Gebyret inkluderer tilsyn med fyringsanlegg etter behov.

14 Skole og barnehage

575kr                                                            
3 282kr                                                         
3 903kr                                                         
4 528kr                                                         
7 054kr                                                         
7 421kr                                                         
6 910kr                                                         
5 930kr                                                         
4 813kr                                                         
6 194kr                                                         
4 753kr                                                         
6 624kr                                                         

Kostpenger kommer i tillegg pr. mnd. Kostpenger fastsettes lokalt i hver barnehage ut fra tilbud. Det gis ikke søsken-
moderasjon på kostpenger. 

Redusert foreldrebetaling som følge av lav inntekt følger nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid. 

Redusert foreldrebetaling som følge av lav inntekt følger nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling. 

pris pr. time 900kr                                              900kr                                                            

pr. 1/2 time
pr. mnd
pr. mnd

400kr                                              
1 567kr                                           

 kr                                          3 135 

2020Periode2019

2020Periode2019

Periode 2020

5 910kr                                           

6 059kr                                           
5 910kr                                           
5 261kr                                           
4 709kr                                           
9 396kr                                           
3 362kr                                           
5 577kr                                           

10 387kr                                        
593kr                                              

3 384kr                                           
4 024kr                                           
4 668kr                                           
7 273kr                                           
7 651kr                                           
7 124kr                                           

pr. mnd
pr. mnd

1 075kr                                           
2 150kr                                           

pr. mnd
pr. mnd
pr. mnd
pr. mnd
pr. mnd

5 847kr                                           

5 899kr                                           

6 114kr                                           
4 962kr                                           
6 386kr                                           
4 900kr                                           
6 829kr                                           

pr. mnd
pr. mnd
pr. mnd
pr. mnd
pr. mnd
pr. mnd
pr. mnd
pr. mnd
pr. mnd

pr. mnd
pr. mnd
pr. mnd
pr. mnd
pr. mnd
pr. mnd
pr. mnd
pr. mnd
pr. mnd

5 732kr                                                         
5 722kr                                                         
5 877kr                                                         
5 732kr                                                         
5 103kr                                                         
4 567kr                                                         
9 113kr                                                         
3 261kr                                                         
5 409kr                                                         

10 075kr                                                       

5 671kr                                                         



Fuhrveien 3/5
Lanterneveien 15
Lanterneveien 17
Haretråkket 32, Dyrvikhøgda 4 roms
Haretråkket 34, Dyrvikhøgda 4 roms
Haretråkket 36, Dyrvikhøgda 4 roms
Haretråkket 38, Dyrvikhøgda 4 roms
Haretråkket 40, Dyrvikhøgda 3 roms
Haretråkket 42, Dyrvikhøgda 3 roms
Kalvskinnet 31, Grov 4 roms
Kalvskinnet 33, Grov 4 roms
Kalvskinnet 35, Grov 3 roms
Kalvskinnet 37, Grov 3 roms

Næringslokaler

Husleie økes med 3,1 %

Elvemobygg
Industribygg Sandstrand - ASVO
Husleie/fellesutg. Bankplass
Husleie fysioterapilokaler
Lokaler 2.etg. Frivillighetssentral

Omsorgsbolig

Husleie økes med 3,1 %

Omsorgsbolig Kleiva (6 stk)     
Omsorgsbolig Revegårdsveien (7 stk) 
Omsorgsbolig Grovfjord, liten (1 stk) 
Omsorgsbolig Grovfjord, middels (5 stk)
Omsorgsbolig Grovfjord, stor (1 stk)
Møllerstua (7 stk)
Eldrebolig Sandstrand (2 stk)
Eldrebolig Sandstrand, stor (2 stk)
Elvelund nr. 5
Elvelund nr. 13
Elvelund øvrige (3 stk)
Elvelund Carport
Omsorgsboliger  Fjelldal/Ramsund/Kongsvik (12 stk)
Kløverheimen leilighet (m/strøm) (5 stk)
Kløverheimen hybel (m/strøm) (2 stk)
Leie av hvitevarer

Husstandens Nettoinntekt pr. år
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Inntil 2G
2 – 3G      445 445 890 890 1 335 1 335 1 750 1 750 2 227 2 227
3 – 4G 890 890 1 780 1 780 2 448 2 448 3 117 3 117 4 000 4 000
4 - 5G 0 1 168 0 2 095 0 2 949 0 3 783 0 4 770
> 5G 1 447 1 447 2 410 2 410 3 450 3 450 4 450 4 450 5 540 5 540

G er pr. 01.05.2019: kr. 99.858,-

Korttidsopphold-/dag-/nattopphold på institusjon
Dag- eller nattopphold pr. døgn
Døgnopphold pr. døgn

Statens maksimumssatser gjelder. 

> 5G: Ved mindre behov enn 6 timer pr. mnd. Betales selvkost på kr. 500,- pr time

12 - 30 timer pr. 
mnd

Hjemmehjelp

7 239kr                                           

Egen justering

0 - 6 timer pr. 
mnd.

7 - 12 timer pr. 
mnd

For alle leilighetene er kommunale avgifter inkludert i leieprisen. Strøm og bredbånd er ikke inkludert og betales av leietaker.

Egen justering
Egen justering
Egen justering

16 Diverse andre gebyr og betalingssatser

7785pr. mnd

For korttidsopphold som varer ut over til sammen 60 døgn, kan det regnes vederlag etter regler for langtidsopphold

Statens maksimumssats                                                                                   Statens maksimumssats

7 551kr                                                         

9 152kr                                           
9 152kr                                           
9 551kr                                           

pr. mnd
pr. mnd
pr. mnd
pr. mnd

30 - 80 timer pr. 
mnd

> 80 timer pr. 
mnd

9 551kr                                           
8 496kr                                           
8 496kr                                           

10 018kr                                        
10 018kr                                        
10 145kr                                        
10 018kr                                        

5 315kr                                           
5 399kr                                           
5 049kr                                           

pr. mnd
pr. mnd

pr. mnd
pr. mnd
pr. mnd
pr. mnd
pr. mnd
pr. mnd
pr. mnd

5 625kr                                           
4 451kr                                           
7 109kr                                           
7 565kr                                           
7 195kr                                           
6 805kr                                           
7 109kr                                           

145kr                                              
4 962kr                                           
7 350kr                                           
6 529kr                                           

575kr                                              
7 168kr                                           
8 624kr                                           
7 952kr                                           

8 877kr                                                         
8 877kr                                                         
9 264kr                                                         
9 264kr                                                         
8 241kr                                                         
8 241kr                                                         
9 717kr                                                         
9 717kr                                                         
9 840kr                                                         
9 717kr                                                         
5 155kr                                                         
5 237kr                                                         
4 897kr                                                         

5 456kr                                                         
4 317kr                                                         
6 895kr                                                         

pr. mnd
pr. mnd
pr. mnd
pr. mnd
pr. mnd
pr. mnd
pr. mnd

pr. mnd
pr. mnd
pr. mnd
pr. mnd
pr. mnd
pr. mnd
pr. mnd
pr. mnd

2019 2020

Statens maksimumssats
Statens maksimumssatsStatens maksimumssats

Statens maksimumssats

I tilfeller der inntekt fra arbeidssamvirke (Skånland Vekst) medfører årsinntekt over 2G, kommer denne inntekte til fratrekk ved 
utmåling av egenandel for praktisk bistand/opplæring.

pr. mnd

7 338kr                                                         
6 979kr                                                         
6 600kr                                                         
6 895kr                                                         
7 021kr                                                         

141kr                                                            
4 813kr                                                         
7 129kr                                                         
6 333kr                                                         

558kr                                                            
6 952kr                                                         
8 365kr                                                         
7 713kr                                                         



Trygghetsalarmer 
Leie/serviceavgift (årsavgift)

Støttekontakt

Helsestasjon
Hørselsundersøkelse
Vaksinasjon

Middagsservering/salg av mat:
Middag pr. stk. region sør
Middag pr. stk. region midt og nord
Middagsabonnement pr. mnd. Midt/nord
Matabonnement frokost, middag, kvelds

Midlertidig videreføring av tidligere ordning når det gjelder matombringing. 
Matabonnement gjelder tilknytning til Grovfjord aldershjem

Tjeldsundhallen
Lokale leietakere og forsvaret, herunder lag og foreninger i
kommunen: per time
Tjeldsundhallen 118kr     
Gymsal/styrkerom 118kr     
Basseng 177kr     
Lokale firma, samt leietakere, lag og foreninger fra 
andre kommuner:
Tjeldsundhallen 236
Gymsal/styrkerom 236

Basseng 354

Klubblokalet leies ikke ut. 
Ad hoc utleie vurderes i det enkelte tilfellet
Hele anlegget kan leies etter nærmere avtale. 

Skånland skole - idrettshall og basseng
Skånlandhallen 
Leie av avdelt 1/3 hall inkl. garderobe
Leie av avdelt 2/3 hall inkl. garderobe
Leie av hele hallen inkl. garderobe

Leie av avdelt 1/3 hall inkl. garderobe
Leie av avdelt 2/3 hall inkl. garderobe
Leie av hele hallen inkl. garderobe

Svømmehallen
Leie av svømmehall lag og foreninger
Leie av svømmehall private leietakere
Offentlige og bedrifter forhandler pris med husstyret. 
Husstyret delegeres fullmakt til å fastsette slik pris. 

Andre lokaliteter til utleie (pris pr. gang)
Musikkrom
Sløydsal
Heimkunnskap
Kantine
Kantine v/selskap
Anretning
Øvrige klasserom, etter avtale med skolen

Betalingssatser i administrasjonen

Kopiering
Fargekopi

Bevillingsavgifter
Salg av øl, pr. vareliter
Skjenking av øl, pr. vareliter
Skjenking av vin, pr. vareliter
Skjenking av brennevin pr. vareliter

Minimumsgebyr salg
Minimumsgebyr skjenking

1 500kr                                           
200kr                                              
400kr                                              
300kr                                              
200kr                                              

500kr                                              

2 500kr                                           
1 800kr                                           
1 200kr                                           

250kr                                              
175kr                                              
100kr                                              

Nasjonale satser Nasjonale satser

2019 2020

1,00kr                                                           

Nasjonale satser Nasjonale satser
Nasjonale satser Nasjonale satser

Nasjonale satser Nasjonale satser
Nasjonale satser Nasjonale satser
Nasjonale satser Nasjonale satser

1,00kr                                             
5,00kr                                                           5,00kr                                             

pr. time
pr. time

Konkurranser/arrangementer knyttet opp mot idrett/kulturell aktivitet laget/foreningen representerer gir følgende priser på 
inntektsgivende arrangementer:

300kr                                              
200kr                                              

pr. time
pr. time

300kr                                                            
200kr                                                            

pr. time

400kr                                              
100kr                                              

pr. time

1 687kr                     

Vaksinepris kommer i tillegg.

500kr                                                            

2 500kr                                                         
1 800kr                                                         
1 200kr                                                         

250kr                                                            
175kr                                                            
100kr                                                            

2019 2020

per døgn
1 125kr                     
1 125kr                     

1 687kr                     

1 687kr                     

1 687kr                     

1 650kr                                           
20202019

82kr                                                               

3 349kr                                                         
- man/ons/fre

3 452kr                                           
984kr                                              

82kr                                                

Lønn pr. time

pr. år

150kr                                              150kr                                                            

pris pr. porsjon 75kr                                                
20202019

75kr                                                               

pr. konsultansjon
pr. konsultansjon

100kr                                              
100kr                                              

20202019

 per døgn 

1 737kr                        
1 159kr                        
1 159kr                        

2020

225kr                       
225kr                       

337kr                       1 737kr                        

1 737kr                        
1 737kr                        

2019

169kr                       
112kr                       
112kr                       

 per time 

pris pr. porsjon



Ambulerende bevilling/enkelt anledning

Tilsynsavgift tobakk 1 500kr                                           pr. utsalgssted

Nasjonale satser Nasjonale satser


