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Budsjett 2018 - 2021 
Enhetene la fram status, utfordringer og nedjusteringer 
 
Rådmannen la fram status for 2017 – 2. tertial viser vesentlige overskridelser 

- Fokusere på MÅ oppgaver og ikke KAN oppgaver 
 
Oppvekstsjef: 

- Mye av ressursene er knyttet opp mot lønn og lite på resten av driften  
o Lite ressurser på kompetanseområdet – man må justere ned samtidig 

som en må styrke kompetansen 
- Omdisponering mellom skole og barnehage – nødt til å gjøre ett løft i 

barnehagen - kompetanseheving 
- Ny flott skole er på plass og alt virker bra – få sluttført småting 
- Barnehagen – dårlig med utstyr og inventar 
- Full dekning i barnehagen – kan bli behov for flere plasser – se på 

investeringer framover 
- Det eneste en har å gå ned på er færre lærerstillinger – gå fra fulldelt skole til 

miljøskole – men ha som prinsipp å verne oppstarten og avslutnings klasser 
o Gode resultater på miljøskoler 

- Miljøskole – en prosess som må gå – start høsten 2018 og gå over en periode 
på 3 år 

o Kommer da ned i driftsutgifter, samtidig en styrker skole/barnehage 
- Administrative stillinger i barnehage og skole – 4,25 % stilling som en må se 

på hvordan en skal drifte framover 
- IKT – store krav til skole – lite kompetanse – se på fast ressurs? 
- Losa – kjempeviktig - bygge ut til å omfatte mer enn bare 1 åring som er i dag 

 
Enhetsleder helse: 

- Siste halvåret høy aktivitet -har merforbruk pr august 
pga. tunge brukere  

o Medisinsk og forbruksmateriell 
- Flere antall eldre – krever mer ressurs  
- Stabil arbeidskraft med lite sykefravær 
- Vikar/overtidsbudsjettet er overskredet  
- Har ekstra sykepleiere på tunge brukere 
- Primærhelsetjenesten stabil 

o Fysioterapeut – ventelistene går ned 
o Helsesøster – stabil 
o Jordmortjenesten – avtale med Vadsø kommune 
o Kommunelege II har sagt opp – lyser ut stillingen 
o To leger – todelt vakt – belastende – se på muligheten for turnuslege 

- Innfører nye spisetider på helsesenteret – tilpasser turnus å løser det med 
dagens bemanning 

- Ny bil til hjemmetjenesten i 2018 og 2019 – se på kjøpe/lease 
- Skolekantine – behov for utstyr for å drifte det fornuftig 
- KS-konsulent ser på helsesenteret (bygningen) – flere rom som mangler 

dusj/toalett – ser framtidige behov og hvordan tjenesten er organisert 
- Nedjusteringer som ligger i budsjettet – aktivitør – skjerma enhet 

o Gått fra 3 teamledere til 1 avdelingsleder 
o Kontorleder er redusert med 25 % stilling 
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Teknisk sjef: 
- Overskridelser så langt i 2017 
- Mange avtaler som er gjort som kanskje ikke behov for – uoversiktlig  
- Utnytte avtalen med Tana kommune mer 
- I 2018 og 2019 – fase ut fyrkjeler – skal være gjort før 2020 
- Fortsette utskiftning av vannrør og asfaltering  
- Kompetanse på brann videreføres –  Dispensasjon på Kari som brannsjef fra 

1/1-18 
- Må kjøp inn en industrivaskemaskin 
- Gulv i barnehagen bør skiftes 
- Radon i barnehagen holdes innafor normen 
- Sløydsalen på skolen er et vanlig klasserom. Dette medfører at når de bruker 

f.eks. sag blir støvet dratt inn i ventilasjonsanlegget  
 
Rådmann: 

- Konsekvensjusteringer – rammegrunnlaget klare forutsetninger for at 
reduksjonene vil bli realisert 

- Behov for ytterligere buffere i framtiden 
- 1,75 % skal avsettes 
- Vedtatte kutt: 

o Rådgiverstilling på rådmannens kontor – iverksatt 
o Lærerstilling  
o Skjermet enhet 
o Vaskeri – iverksatt 
o Aktivitør 
o 2 stillinger på teknisk drift – 1 stilling iverksatt 
o Undervisningsbygg – reduksjon av driftsutgifter – kr 250 000,- 
o Eiendomsskatt – innføres 1/1-18 
o Reduksjon driftsutgifter kulturbygg – ikke iverksatt da lokalet har vært 

brukt til undervisningslokale  
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Saker til behandling 

51/17 Søknad om dispensasjon til å bruke gravemaskin for å grave 
ned stokker/påler til ny hytte på Kongsfjordfjellet - Ingrid H. 
Mikalsen 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 12.09.2017 51/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Ingrid og Halfdan Mikalsen gis dispensasjon for kjøring med liten gravemaskin til sin 
hytte i Kongsfjorddalen gnr. 5, bnr. 1, fnr. 78 for å grave paler til bygging av hytte. Det 
gis dispensasjon for inntil to turer.  
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Ingrid og Halfdan Mikalsen gis dispensasjon for kjøring med liten gravemaskin til sin 
hytte i Kongsfjorddalen gnr. 5, bnr. 1, fnr. 78 for å grave paler til bygging av hytte. Det 
gis dispensasjon for inntil to turer.  
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52/17 BJFF - Søknad om disp. for kjøring i utmark 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 12.09.2017 52/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Saken legges fram i møtet. 
 
 
Møtebehandling 
Berlevåg Jeger- og Fiskerforening gis dispensasjon for en tur med ATV med henger 
for frakt av utstyr til Fjordbunnen i forbindelse med prosjekt i Kongsfjordelva drevet 
av NINA. 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Berlevåg Jeger- og Fiskerforening gis dispensasjon for en tur med ATV med henger 
for frakt av utstyr til Fjordbunnen i forbindelse med prosjekt i Kongsfjordelva drevet 
av NINA. 
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