
Båtsfjord kommune budsjett og økonomiplan 2018 til 2021. 

Felles framtid og felles ansvar.  

 

 

 

Kommentarer i forhold til foreslått budsjett.  



Innledning:  

Båtsfjord kommune er inne i en positiv trend med tanke på folketall og 

etablering. Dette har alle innbyggerne og næringslivet i Båtsfjord nyt godt av, 

det leveres gode tall fra stort sett alle bedrifter. Budsjettet framover vil være 

med å opprettholde den gode aktiviteten vi har i kommunen, samt være med å 

skape bo og etablerings lyst. Dette er spesielt viktig når vi vet at den 

yrkesaktive delen av befolkningen går ned. Fram mot 2040 vil tilgangen på 

arbeidskraft være fallende, fra 1(tjeneste mottager)/5(lønnsmottager) til 1/3.  

Dette vil skape store utfordringer i alle sektorer i kommune Norge. Her må vi ta 

del i den utviklingen som pågår med bruk av ny teknologi og arbeidsmetoder. 

Vi får ingen arbeidstagere som vil jobbe med gårdagens problemstillinger og 

utstyr. Vi må få på plass rutiner for kontinuerlig forbedringsarbeider, dette 

betyr at vi må se den enkelte arbeidstager i vår organisasjon.   

Økonomisk resultat i Båtsfjord kommune.  

2014 2015 2016 2017 2018 
+2,6 mill -0,25 mill +4 mill +1 mill +1mill 

 

Eiendomsskatten er i Rådmannens budsjett foreslått å øke til 4 promille ihht 

økonomiplanen for perioden. Vi ser at det skapes usikkerhet rundt 

eiendomsskatten (signaler fra regjering, budsjettarbeid), dette må vi også ta 

høyde for framover, da denne på sikt kan forsvinne eller reduseres.  

Prosjektet 1 skole og barnehage er under full planlegging, det er ennå ikke 

konkludert om hvilken retning prosjektet tar. Dette vil vi ha oversikt over i 

januar/februar 2018.  

Vi skulle i utgangspunktet etter økonomiplanen ha ett mindre forbruk i 2018 

etter planen på rundt 3 millioner. Vi har en del uforutsette hendelser som 

medfører at vi kun ligger an til ett mindre forbruk på rundt 1 million. Dette 

viser hvor sårbare vi er, og forvaltningen av innbyggernes skattepenger er en 

ansvarsfull oppgave. Disse tallene er det redegjort for i budsjettet. Vårt mål 

framover må være å sette innbyggerne i fokus. Det er enten det gjelder skole, 

barnehage, vei vedlikehold etc. Dette skal være ett av våre konkurranse 

fortrinn i når det gjelder både bedriftsetablering og bosetting.     



Planarbeider for Båtsfjord kommune vil skyte fart i 2018, det skal jobbes både 

med samfunnsdelen og arealdelen i Båtsfjord kommune. De sjørelaterte 

områdene er hjertet i Båtsfjord kommune, næringsmiddelindustrien skal 

sammen med vår infrastruktur bidra med å holde «fiskerihovedstaden» til vår 

varemerke. Kommunen vil også se på en utvidelse av planområde for Båtsfjord 

tettsted i denne prosessen.   

 

 



Status Båtsfjord kommune: 

Båtsfjord kommune har fått på plass en ledergruppe som består av følgende 

funksjoner:  

- Rådmann, Ass.rådmann og Økonomisjef.  

Rådmannen har også ett ønske om at personalkonsulenten løftes inn i 

ledergruppen. Dette medfører kortere reaksjonstid og raskere beslutninger i 

Båtsfjord kommune. Dette vil alle virksomheter nyte godt av, beslutningsveien 

blir kortere.  

Ledelse vil stå på dagsorden i 2018, dette er ett tema som det må jobbes med. 

Ressurser på ledelse og administrasjon er ett knapphetsgode i Båtsfjord 

kommune. Dette vises også på saker som fremmes til kommunestyret, mangel 

på saksbehandlings kompetanse er en demokratisk svakhet. De politiske 

avgjørelser blir ikke bedre en saksgrunnlag som presenteres.   

Rådmannens leverer ikke på rammen, dette med bakgrunn i lønnskostnader og 

økt bruk av eksterne bidragsytere.  

- Må utfordres på målsettinger for 2018.  

Helse og omsorg 

Helse og omsorg kom ned på sin ramme med de foreslåtte tiltakene, det som 

har vært utfordringen til helse er legesituasjon. Vi har fått kostnader med leger 

som har utsatt sin permisjon og uforutsette kostnader med at vi mistet 2 

turnuskandidater, merforbruk totalt 2 mill. Satsningsområde for 2018 vil være 

følgende: 

- Innføring av velferdsteknologi.  

- Gjennomføre vedtatte endringer i lederstruktur. 

- Frisklivssentralen videreføres og sammenslås med fysioterapeut stilling.  

- Klargjøring for implementering av den nye helse og omsorgsplanen.  

Helse og omsorgsplanen er ett av de viktigste dokumentene som vil bli framlagt 

for kommunestyre i 2018 og etter planen skal dette dokumentet vedtas i ett av 

de første møtene i 2018. Budsjettet er rigget både på drift og investeringssiden 

for å ivareta de føringer som vi ser kan komme.   



- Må utfordres på målsettinger for 2018.  

 

Båtsfjord grunnskole 

Båtsfjord skole har i sitt konsekvent justere budsjett bedt om ca 1,7 millioner 

mer, dette har rådmannen kuttet med 1 million. Vi har bedt virksomheten å se 

på hvordan man kan bruke ressursene bedre. Vi ser at vi har en god 

voksentetthet pr elev i skolen. RO har i 2017 gjennomført en analyse av 

ressurssituasjon, det må jobbes på flere fronter framover.  

- Gode ledelse strukturer og klare rutiner.  

- Samordning av ressurser. 

Bruke ressursene der de gir mest resultater, både i form av kompetanse, 

tilrettelegging og tverrfaglighet. Ved å slå sammen begge skolene til en skole 

får vi noen utfordringer med å smelte sammen 2 kulturer, dette arbeidet må 

startes nå. Vi må også se på ledelsesstrukturen for disse virksomhetene. Skolen 

har noen målsettinger i sin visjon som de skal jobbe mot, dette vil de også 

måles på framover.  

Skolen ligger over rammen i økonomiplanen. 

Samordnet.  

Samordnet ligger i Rådmannens forslag på samme nivå på driften som tidligere 

år, første halvår vil vi foreslå å kjøre med 1,5 stilling som helsesøster og 2 

helsesøsterstillinger fra juli 2018.  

Samordnet er også en struktur som vi må se på i forbindelse med prosessen 1 

skole og barnehage. Vi må klare å vri tjenesten mot de utfordringer som blant 

annet folkehelse og ung data undersøkelsen påpeker.  

- 50 % av ungdommen mellom 15 til 17 år er overvektig  

- Depresjon og ensomhet er også områder det pekes på. 

Samordnet har også lever innenfor sin ramme.  

Samordnet er utfordret på målsettinger for 2018.   

 



Barnehagene. 

Barnehagene er også inne i en prosess der de ser på sammenslåing av 

virksomhetene. De er oppfordret til å være nysgjerrig på hvordan det driftes i 

andre kommuner. Skytterhus fjellet barnehage var ett godt eksempel på 

hvordan en god barnehage kan drives etter moderne prinsipper. Det er gledelig 

at personalet har en nysgjerrig og positiv holdning til prosjektet. Barnehagene 

har også tatt sin del av ansvaret med å holde seg til den opprinnelige 

økonomiplanene.   

Barnehagene utfordres også på klare målsettinger for 2018.   

 

NAV 

Nav har til enhver tid pågående prosesser som påvirker vår hverdag. Det kan 

være lokaliserings debatt til hvor flink tjenesten er til å integrere flyktninger.  

Vi ser at de signaler som IMDI sender ut er at kommuner med gode resultater 

vil få flyktninger i 2018. Båtsfjord kommune har benyttet denne resursen svært 

godt, og næringslivet har vært en god bidragsyter til dette.  

Virksomheten holdt seg innenfor sin ramme i den opprinnelige økonomiplan.  

Må utfordres på målsettinger for 2018.  

Teknisk Etat.  

Teknisk Etat er den virksomheten i Båtsfjord kommune som har tatt sin del av 

ansvaret hvert år med naturlig avgang. Virksomheten har enda ett potensiale 

på å levere bedre tjenester innenfor sitt tjenesteområde.  Det tilrettelegges for 

dette med nytt utstyr og ny teknologi.  

Teknisk etat holdt seg innenfor sin ramme i økonomiplan.  

Må utfordres på målsettinger for 2018.  

 

 

 



Kultur.  

Kultur livet i Båtsfjord kommune er mye basert på frivillig innsats, dette 

medfører også at vi har ett bredt tilbud innen f.eks idrettslivet. Vi har endelig 

fått på plass en god løsning for driften av ungdomsklubben. Rådmannen har 

utfordret det frivillige foreningslivet med tanke på bidrag inn i helse og 

omsorgssektoren.  

Kultur leverer også innenfor sin ramme i økonomiplanen.  

Må utfordres på målsettinger for 2018.  

Barnevern 

Barnevernet driftes ennå i samarbeid med Berlevåg kommune, dette er en god 

løsning som viser at samarbeid også er god forvaltning. I forbindelse med 

prosjektet 1 skole og barnehage må vi se på om vi skal tilføre samarbeidet nye 

oppgaver.  

Barnevernet har tiltak i 2018 som medfører ett forbruk som ligger over 

rammen. 

 Må utfordres på målsettinger for 2018.  

 

Båtsfjord kommune er avhengig av å ha ett godt samarbeid med sine 

arbeidstagere. Både kommunene og organisasjonene har en felles interesse, 

det er å trygge arbeidsplassene i Båtsfjord kommune. Endringene i driften av 

kommune Norge vil bare skyte fart framover, de som ikke er forberedt på dette 

vil tape sin posisjon i konkurransen om både arbeidsplasser og arbeidskraft. 

Hvis noen skal få noe ekstra må nesten noen gi fra seg noe, dette gjelder også 

fordeling av personal ressurser. Her må alle ta ett solidarisk ansvar for 

kommunen. Hvis ikke endringene kommer klarer vi heller ikke å fornye oss.  

Framover vil rådmannen legge inn ett effektivisering tiltak som avspeiler 

rammeoverføring. I år var nedgangen i de frie inntekter 0,8%, dette er 3 årsverk 

i Båtsfjord kommune. Det legges opp til en effektivisering på 1,5% årlig.  

Effektiviserings tiltak kan tas ut på flere måter, blant annet ved å ta økningen i 

tjenestemottagere innenfor eksisterende budsjett.    



 

 


