
1. november 2017 kl 10.26 - Side 1

Båtsfjord Kommentarrapport: Båtsfjord

-

Båtsfjord
-

Prosjekt
Språkkommune
0066

Våren 2017 ble Båtsfjord kommune med i pulje 2 av norske språkkommuner. Vi mottok kr. 552000 fra
Utdanningsdirektoratet som skal dekke våre utgifter til deltakelse i dette programmet som går i 2017 og 2018. Budsjettet
for 2018 bygger derfor på budsjettet for 2017. Der er det lagt opp til å avsette ubrukte midler i 2017 til bundet fond for å
finansiere aktiviteten i 2018. Netto ramme er således på kr. 0,-.
 
021017 ØH

-

Voksenopplærin
g/ annen
opplæring 1140

Budsjettet balanserer på ansvarsområdet. Det er funnet rom til å utvide tilbudet fra høsten 2018 med undervisning for
rettighetselever på kveldstid og starte opp med grunnskole for voksne.
 
290917 ØH

-

Videregående
opplæring  - losa
1150

Utgiftsrammen er litt redusert i forhold til i 2017. Lønnsutgiftene er til LOSA og oppfølgingstjenesten, og de refunderes
av fylkeskommunen. De øvrige utgiftene er knyttet til lokaler for Losa og Båtsfjord private videregående skole, samt
driftstilskudd til sistnevnte. Utgiftene til privatskolen reguleres av en avtale som går ut 31.7.17, men i konsekvensjustert
budsjett er det lagt opp til at utgiftene vedavtalen videreføres. Dette må i så fall vedtas av kommunestyret.
 
290917 ØH

-

Stabsseksjonen
1210

At vi ikke når rammen skyldes først og fremst lønn ass. rådmann.
 
TG

-

Økonomiseksjon
en 1220

Økonomiavdelingen har 5 årsverk.
Hovedoppgaver er regnskap, budsjett, lønn, fakturering, skatteregnskap og innfordring av både kommunale krav og
skattekrav.
Budsjettet til avdelingen består stort sett av lønnsmidler, reiseutgifter samt lisenser på de datasystemene vi benytter.
Grunnen til at vi ikke klarer å holde oss innenfor rammen som var vedtatt for 2018 i økonomiplanen er lønnsøkninger og
prisøkninger på lisenser.
Vi har noe reiseutgifter i vårt budsjett for vi er helt avhengig av å kunne reise på oppdateringer i de datasystemene
benytter daglig. Det skjer så mye endringer i systemene hele tiden at hvis vi ikke deltar på slike oppdateringer går vi fort
glipp av ny funksjonalitet som kan gjøre oss mer effektive.
Skal man komme ned på rammen er det bare mulig å gjøre dette med en reduksjon i antall årsverk og det anser jeg
som svært vanskelig å gjennomføre. For noen år siden ble avdelingen redusert med en stilling og det medførte at vi
kom veldig på etterskudd med alle våre oppgaver. Nå har vi endelig kommet oss på riktig vei og håper at vi også
fremover klarer å effektivisere vår drift slik at vi kan begynne å ta tak i oppgaver som har vært lagt til side i mange år.
Dette går i hovedsak ut på å revidere reglementer, rutiner, internkontroll mm.
 
30.10.17
 
Sølvi Mathisen
Økonomisjef

-

Barnehager BUDSJETTKOMMENTARER FOR BARNEHAGENE 2018:
 
Barnehagene har pr i dag 99 barn totalt, fra januar økes dette med 10 barn utover våren.
Pr. august 2018 er det Jfr folkeregisteret 9 barn født 2012  16 i kommunen som ikke er i barnehage.
Det er pr 01.01.18 ledig 9,7 plasser for barn over 3 år.
 
Målsettinger barnehage:
1. Barnehageplass til alle som ønsker dette. Rett til plass for barn født tom november det året de søker plass.
2. Barnehagetilbud av høy kvalitet:
- innføre 2 pedagoger og 1 fagarbeider pr barnegruppe
- bemanningsnorm følges - vikar ved pedagogisk leders plantid i henhold til gjeldende arbeidstidsavtale
- et best mulig omsorg og læringstilbud for alle barn
3. Språk  best mulig norsk språkkompetanse ved skolestart
4. Tidlig innsats for alle barn som trenger spesiell oppfølging.
 
Ansvar 2000 og 2100:
Barnehagene klarer seg innenfor tildelte ramme mht konsekvensjustert budsjett for 2018. Dette har sammenheng med
noe redusert barnetall fra høsten-18 og dermed noe mindre personalbehov. Dette inkluderer også en lærling. Det er det
siste store kullet (28 barn 2012) som begynner på skole i august-18 og seinere barnekull er stabile med ca +/- 20 barn
pr år.
 
Lagt inn totalt 29,10 årsverk inkl virksomhetsledere, lærling, språkressurser, enkeltvedtak og vikar for pedagogisk leders
planleggingstid.
Dagens arbeidstidsavtale pedagogisk leder gir rett til minimum 4 timer plantid pr. uke. Med 4-5 pedagoger pr barnehage
utgjør dette 16  20 timer pr uke med redusert bemanning på avdelingene. Årets tildelte ramme gjør det mulig å sette inn
vikar i størstedelen av disse timene. Dagens arbeidsavtale er under reforhandling, men det vil ikke bli mindre tid til
nødvendig planlegging for pedagogene i fremtiden, heller mer. Det er også varslet økt pedagognorm fra august 2018,
med 1 pedagog pr 7/14 barn med tilhørende økning i timer til planlegging av pedagogisk arbeid. Barnehagene ønsker
også å se om denne ordningen kan føre til reduksjon i sykefravær pga lavere arbeidsbelastning på personalet.
 
Dette er en reduksjon på 1 stilling fra 2017. Beregnet 8 avdeling med bemanning etter dagens regler første halvår og
redusert drift i siste halvår.



1. november 2017 kl 10.26 - Side 2

Båtsfjord Kommentarrapport: Båtsfjord

-

Båtsfjord

Norm 3 årsverk pr 18 plasser (18 og 9 barn) Styrer 100 % ved mer enn 42 barn. Det er varslet ny bemanningsnorm fra
01.08.18.
 
Beregnet inntekt barn med dagens makspris kr 2730 for 2018. Søsken er beregnet til 30 % reduksjon, som er
minimumskravet.  Lagt inn gjeldende vedtak på redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid for 12 barn.
Matservering og matpenger skal være selvkost.
 
Kjøp av inventar og utstyr er lagt inn med en videreføring for nødvendig innkjøp av inventar, hyller/reoler/ sofa til
lesekrok samt datautstyr etc. Skoleskyss på Klausjorda er økt da kostnaden er økt etter at Boreal overtok busstranspost
i kommunen. Øvrige driftsposter er videreført fra 2017.
 
Ansvar 2200:
Ansvarsområdet gjelder tiltak for barnehagebarn og barnegrupper som har behov for generelle tiltak i en avgrensa
periode, ofte i forkant av søknad om spesialpedagogisk ressurs. Totalt har barnehagene 33 barn med anna morsmål
enn norsk og 13 barn tospråklig.
 
Ansvarsområdet gir barnehagene rask mulighet for tidlig innsats der man ser behov hos barn eller barnegrupper.
Tildeles etter søknad fra barnehagene.
 
Totalt ligger kommunens barnehagedrift inne med en ramme på kr 12 468 842. Konsekvensjustert budsjett er satt opp i
henhold til dette.
 
19.10.17 - utgifter til lærling overført til annet ansvar og ligger her som mindre forbruk i ramma.
 
Utfordring:
Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid:
Søknader om redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid øker ettersom ordningene blir mer kjent. Dette gir direkte
konsekvenser for inntektene. Kommunen er forpliktet til å behandle søknader underveis i året for nye barn, samt i
forbindelse med en gitt årlig søknadsfrist i forkant av nytt barnehageår. Søknader innvilges for et barnehageår ad
gangen.
Pr. dato er 10 søknader for 12 barn innvilget med et tap i inntekt på ca kr 189 714,- videreført for hele 2017.
Søskenmoderasjon:
Søskenmoderasjon i 2018 med dagens 8 søsken gir et tap på kr. 72 072,- videreført for hele 2018.
Totalt utgjør dette kr 261 786,- i tapt inntekt for barnehagene.

-

Kulturskolen
3400

Forventer samme inntekt som 2017. Elevantall det samme som tidligere og flere på venteliste.
Antall stillinger samme som 2017, men hadde da refusjon fødselspenger.
Skal vi nå ramma må vi enten øke foreldrebetalingen eller få inn flere timer på de stillinger vi allerede har.
Litt økning til vanlige driftskostnader som forbruksmaterialer til bruk i undervisning og til nytt dataprogram.
Nytt dataprogram skal gjøre det enklere å administrere inntak,oppsigelser, beskjeder ut til elever/foresatte og
fakturering.
 
8. okt 2017 TG

-

Kultur Samlet er kultur under rammen. Dette skyldes først og fremst ungdomsklubben hvor beregnet lønnsutbetaling er litt
lavere enn tidligere år. Kino og bibliotek er budsjettert på ramma, mens bassengdrift er litt over ramma. Justerer vi litt på
inntektene vil vi være i mål.
 


