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KOMMUNESTYRETS OPPFØLGING AV EGNE VEDTAK 
 
Vedlagte dokumenter: 

Nr. Dok.dato    Tittel 

1 27.11.2012 Kommunestyrets vedtak 2012, sak 13 
- 72.docx 

 
Rådmannens rapport på oppfølging av vedtak i kommunestyresak 13/12 – 72/12.  

 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
 
Kort sammendrag: 
Kommunestyret vedtok i sak 38/11, den 28.04.11 at rådmannen skulle rapporterer til 
kommunestyret hvordan vedtak fattet av kommunestyret blir fulgt opp. 
 
Faktiske opplysninger: 
Bakgrunnen for vedtaket er at kontrollutvalget i Sør-Varanger kommune fremmet en 
innstilling til kommunestyret om kommunestyret skal vedta en ordning der rådmannen legger 
fram rapporter på hvordan rådmannen har fulgt opp kommunestyrets vedtak. 
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Vedlagte rapport gjelder fra vedtak sak 13/12 til sak 72/12. 
 
 
Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for 

befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og 

tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere 

ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og 

for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

 
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 
 
 
Næringsutvikling: 
 
 
Infrastruktur: 
 
 
Barn og ungdom: 
 
 
Kompetansebygging: 
 
 
Økonomi: 
 
 
Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: 
 
 
 
Alternative løsninger: 
 
 
 
 
Forslag til innstilling: 
 
Kommunestyret tar rådmannens rapport til kommunestyret om hvordan vedtak i 
kommunestyresak 13/12 til sak 72/12 er fulgt opp, til orientering. 
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rådmann 

 
 

 
 
 
 

 - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 

  



Kommunestyrets vedtak 2012 ‐ Oppfølging, for SAK 013/12 – 072/12 
 

013/12  TILDELING AV GATENAVN, HESSENG  Ja    EMI 
   

Kommunestyret vedtar navneforslag Bjørklibakken som vist i 
kart datert 24.06.2010, etter bestemmelsene i lov om 
eigedomsregistrering (matrikkellova), § 21. 
 

   
Saken avsluttet, etter å ha tilsendt brev om tildeling av 
adresse til beboerne. 

 

 

014/12  NYE KIRKENES SYKEHUS ‐ DELTAKELSE I FORPROSJEKT 
NYBYGG 

JA    NCB 

   
Kommunestyret vedtar å sette av 1,0 mill. kr til disposisjon for 
forprosjekt Nye Kirkenes sykehus. Midlene disponeres av 
rådmannen. Kommunestyret holdes fortløpende orientert om 
prosjektet og bruk av midlene.  
Sør‐Varanger kommune skal delta i styringsgruppen med 
kommuneoverlegen og rådmannen. 
 

   
Pengene er avsatt på eget fond. Rådmannen følger 
styringsgruppen. Rådmannen er selv bedt om å 
rapportere til formannskapet og kommunestyret 
forløpende.   
 

 

 

 

015/12  SYSTEMATISK SIKKERHETSFORVALTNING I KOMMUNALE 
BYGG ‐ MÅLSETNINGER OG RAPPORTERING 

JA    IWK 

   
Sør‐Varanger kommunestyre vedtar følgende målsetninger for 
eiendomsforvaltningen:  
 
Overordnet målsetting:  
Sør‐Varanger kommunes formålsbygg skal være godt egnet til 

   
Vedtatte målsetninger implementeres i kommunens 
bygningsforvaltning.  
 
I løpet av 2012 etableres årshjul for rapportering av 
bygningenes tilstand mht HMS og bygningsmessig stand.  

 



sitt formål og ha en standard som tilfredsstiller lover og 
forskrifter, samt ivaretar brukernes behov for helse, miljø og 
sikkerhet i den daglige virksomheten. Byggene skal framstå 
som velstelte og gi trivsel for brukere og ansatte.  
 
Målsettinger for sikkerhet:  
‐ Ingen skal omkomme i kommunale formålsbygg.  
‐ Skader i kommunale formålsbygg skal begrenses inntil 25 % 
av byggets verdi eller areal.  
 
For å ivareta eieransvaret etableres et årshjul for rapportering 
og forbedring av kommunenes bygninger når det gjelder 
helse, miljø, sikkerhet og bygningsmessig tilstand. 
 

 

 

 

016/12  FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR SØR‐VARANGER KOMMUNE  JA    BLA 
   

Formannskapet innvilger inntil kr 250.000 til et eksternt 
fagmiljø som besitter kompetanse innen pedagogikk, 
samfunnsplanlegging og utvikling, og samtidig har solide 
referanseprosjekter mht skolestruktur å vise til.  
Rådmannen får i oppdrag å velge ut et kompetansemiljø som 
innehar nødvendig kompetanse.  
Utgiftene dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 
 

   
Kravspesifikasjon utarbeidet og tre fagmiljøer tilskrevet 
mht tilbud på oppgaven. 
 

 

 

 

 



017/12  DRIFTSAVTALE MELLOM SØR‐VARANGER KOMMUNE OG 
STIFTELSEN DEANU JA VARJJAT MUSEASIIDA/TANA OG 
VARANGER MUSEUMSSIIDA 

JA    JCE 

   
Driftsavtale mellom Sør‐Varanger kommune (Saviomuseet) og 
Stiftelsen Deanu ja Varjjat Museasiida/Tana og Varanger 
Museumssiida, vedtas.  
Virksomhetsoverdragelsen gjelder fra det tidspunkt avtalen 
undertegnes av partene.  
Ordføreren gis fullmakt til å underskrive driftsavtalen og 
virksomhetsoverdragelsen 
 

   
Avtalen er klar for underskrift av ordføreren.  
Virksomhetsoverdragelsen skjer med virkning fra 1. Mai 
2012. 

 

 

018/12  SØKNAD OM MIDLER TIL REALISERING AV BOLYST‐ OG 
REKRUTTERINGSPROSJEKT 

JA    ORST 

   
Kommunestyret vedtar at søknad fra Kirkenes Næringshage, 
datert 11.10.11, om kr 300.000,‐ til et bolyst‐ og 
rekrutteringsprosjekt i Sør‐Varanger innvilges.  
Innvilgningen gis under forutsetning av at kommunen får en 
sentral rolle i arbeidet med den videre utviklingen av 
prosjektet, der kommunens rolle som bedrift og tilrettelegger 
kommer tydelig fram. Kommunen ønsker to representanter i 
prosjektets styringsgruppe, som skal være utvalgsleder for 
miljø og næring og utvalgsleder for levekår.  
Bevilgningen dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. Saldo på 
disposisjonsfondet er 12,9 mill. kr pr. 23.02.12. 
 

   
Saken er vedtatt av utvalg for miljø og næring 
20.mars.2012. Saken pågår og annonsering for søknader 
vil skje i media i april. 

 

 

 



019/12  EVALUERING AV SØR‐VARANGER‐MODELLEN 2012  JA    JCE 
   

Sør‐Varanger modellen (tilnærmet 2‐nivåmodell) 
opprettholdes med beslutningsnivåene rådmann og 
virksomhetsledere i en stab/støtte organisasjon.  
Følgende områder videreutvikles:  
� Antallet virksomhetsområder må vurderes.  
� Organisering av interne tjenester og roller gjennomgås 
herunder også innenfor økonomi‐ og personalforvaltning.  
� Det igangsettes lederutviklingsprogram på masternivå. 
Vektlegge organisasjons‐ og ledelseskultur.  
� Rådmannens ledergruppe vurderes inndelt i forhold til 
ensartede virksomheter.  
� Formulere og vektlegge resultatmåling på flere forhold 
spesielt med vekt på  
o Bedre samordning og samhandling  
o Koordinering  
o Helhetlig løsning av oppgaver i kommunen  
 

   
Evalueringen ble vedtatt i kommunestyrets møte 
21.03.12.  Planlegging av oppfølgingen av vedtak er 
igangsatt. 

 

 

020/12  DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR GRENSESTASJON SØR, 
SVANVIK ‐ FORSLAGSSTILLER FORSVARSBYGG 

JA    VETR 

   
I medhold av plan‐ og bygningslovens § 12‐12 vedtar 
Kommunestyret detaljert reguleringsplan for Grensestasjon 
Sør, Svanvik, planID: 2011006 med tilhørende beskrivelse, 
bestemmelser og plankart, sist revidert 05.01.12.  
Forsvaret avsetter nødvendig areal fra Grensestasjonen til 
Bureiseren for gang‐ og sykkelvei.  
Reguleringsplanen for Svanvikområdet igangsettes snarest.  
 

   
Vedtatt plan, avventer ordførers underskrift før 
kunngjøring. Sendes trolig ut denne uka. 

 



Begrunnelse: Kommunestyret finner at innkomne 
merknader/innspill er tillagt tilstrekkelig betydning gjennom 
detaljreguleringsplanen, jf. administrasjonens vurderinger 
over. Utbygging av forsvarets leir ved Svanvik tilsier at 
forsvaret ønsker å fortsette sin aktivitet i kommunen som gir 
positive samfunnsmessige ringvirkninger i kommunen. 
Kommunestyret støtter seg for øvrig til administrasjonens 
vurderinger over. 
 
Saken utsettes. Utvalg for plan og samferdsel ber om å få 
utredet hvordan tiltaket påvirker trafikkgrunnlaget i det 
aktuelle området. 
 

 

021/12  NYE KIRKENES SYKEHUS: PLANPROGRAM FOR 
DETALJREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ‐ 
FASTSETTELSE 

JA    VETR 

   
I medhold av plan‐ og bygningslovens § 12‐9, samt forskrift 
om konsekvensutrednings § 7 fastsetter kommunestyret 
Planprogram for Nye Kirkenes Sykehus, planID: 2011015.  
Begrunnelse: Kommunestyret finner at de innkomne 
merknader og innspill er tilstrekkelig vurdert og ivaretatt i 
planprogrammet, jf. tiltakshavers kommentarer og 
administrasjonens vurderinger over.  
Kommunestyret forutsetter at aktiv medvirkning i forhold til 
prinsippet om universell utforming blir ivaretatt i hele 
byggeprosessen, slik beskrevet i plan‐ og bygningslovens § 5‐
1. 
 

   
Fastsatt planprogram sendt 02.04.12 til de som har gitt 
uttalelse til forslaget iht. forskrift om 
konsekvensutrednings § 7. 

 

 



022/12  LOKAL KONTANTSTØTTE I SØR‐VARANGER KOMMUNE  JA    IWS 
   

Kommunestyret ønsker ikke at administrasjonen skal utrede 
muligheten for å innføre en lokal kontantstøtte i Sør‐Varanger 
kommune fra august 2012.  
 
Det er generelt usikkert hvilken effekt bortfall av statlig 
ordning med kontantstøtte for toåringer vil få. Det er 
sannsynlig at noen færre foreldre velger å ha ettåringene i 
barne‐hagen, mens noen flere foreldre velger å søke 
barnehageplass for toåringene.  
 
Det er videre vanskelig å forutse hvor mange som vil velge en 
kommunal kontantstøtte‐ordning, og i tillegg har Sør‐Varanger 
kommune tilstrekkelig antall barnehageplasser. 
 

   
Saken ferdig gjennom vedtaket 

 

 

023/12  FINANSFORVALTNING 2012‐2015  JA    NCB 
   

Kommunestyret vedtar vedlagt finansreglement som 
kommunens finansreglement. Reglementet erstatter alle 
tidligere finansreglement 
 

   
Innarbeides i administrasjonen rutiner for 
finansforvaltning.   

 

 

024/12  GARANTI FOR LÅN ‐ STIFTELSEN BOLIGBYGG  JA    NCB 
   

1. Sør‐Varanger kommunestyre vedtar at prosjektkostnadene 
for prosjektet Ungbo, kr 2 028 078,‐, skal motregnes ved 
innfrielse av lån fra Stiftelsen Bolig Bygg.  
2. Sør‐Varanger kommune garanterer med selvskyldner 
kausjon for lån kr 15.100.000,‐ som Stiftelsen Bolig Bygg tar 

   
Økonomisjefen har sendt søknad om garanti til 
fylkesmannen. Ikke kommet i retur foreløpig. 

 



opp til nedbetaling av lån til Sør‐Varanger kommune.  
3. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr 15.100.000,‐ 
med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til 
dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. 
Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 
16.610. 000,‐.  
4. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på 
lånet og opphører etter 30 år med tillegg av inntil 2 år, jfr. 
garantiforskriftenes § 3. 
 

 

025/12  SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV 2011‐2015  JA    SMW 
   

I medhold av kommunelovens § 15 nr. 2 innvilges Ann Irene 
Karlsen, Venstre, permisjon fra sitt verv som varamedlem til 
kommunestyret fram til 01.03.14. Dersom tilbakeflytting ikke 
er registrert innen denne datoen, innvilges fritak fra vervet. 
 

   
Søker tilskrevet 

 

 

26/12  REGULERINGSPLAN 19/6 LANGNÆS  JA    BKM 
   

Med medhold i Plan og bygningslovens § 12‐12 vedtar Sør‐Varanger 
Kommunestyre reguleringsplan for eiendommen ”Langnæs”, gnr. 
19, bnr. 6 ved Langfjordvannet, Sør‐Varanger Kommune med 
tilhørende bestemmelser og beskrivelse datert 20.02.12. 
 

   
Vedtatt plan er kunngjort den 07.05.12, og deretter lagt 
inn i vårt arkiv (planregistret).  
Reguleringssaken er avsluttet 

 

 

 

 



27/12  FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYE GABBA, SANDNESDALEN. 
TILTAKSHAVER RADIUS KIRKENES 

JA    BKM 

   
I medhold av plan og bygningslovens § 4-1 vedtar Sør-
Varanger kommunestyre  forslag til planprogram for nye 
Gabba, Radius Kirkenes AS, datert 26.03.12. 
 

   
Tiltakshaver er i møte orientert om utfallet. De har siden 
jobbet med KU og reguleringsplan som ikke er innsendt 
til kommunen for behandling ennå.  
 
Saken om planprogrammet er avsluttet. 
 

 

 

 

28/12  KILA: OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED 
KONSEKVENSUTREDNING 

JA    VETR 

   
I medhold av Plan‐ og bygningslovens § 12‐12 og forskrift om 
konsekvensutrednings § 12 vedtar Kommunestyret 
Områdereguleringsplan for Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA), 
planID: 2011011, med tilhørende beskrivelser, bestemmelser, 
plankart og konsekvensutredning (jf. pbl. §§ 12‐2 og 4‐2 andre ledd, 
samt forskrift om konsekvensutrednings § 9). 
 
Begrunnelse: 
Kommunestyret finner at Områdereguleringsplanen er i tråd med 
kommuneplanens arealdel og satsningsområdene i kommuneplanen 
samfunnsdel, samt fastsatte planprogram. 
Kommunestyret anser at planforslaget ivaretar de uttalelser og 
merknader som er innkommet på en tilfredsstillende måte og at 
konklusjoner i konsekvensutredningen er ivaretatt i 
planmaterialet. 
Kommunestyret støtter seg til administrasjonens vurderinger over 
og de utredninger og vurderinger som framkommer av 
plandokumentene. 
 

   
Vedtatt plan ble kunngjort 30.04.12 iht plan‐ og 
bygningslovens § 12‐12 og ku‐forskriftens § 12. 
Vedtaket ble påklaget av Kimek og klagen ble lagt fram 
for klagebehandling iht. pbl §§ 1‐9 og 12‐12 i utvalg for 
plan og samferdsel, sak  
 
Saken ble så sendt Fylkesmannen i Finnmark for endelig 
klagebehandling. Fylkesmannen har per dato ikke 
ferdigbehandlet saken, men har i foreløpig svar 
(27.08.12) forespeilet at de forventer å få behandlet 
saken innen utgangen av november 2012. 

 



 

29/12  DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR E105 PARSELL 1A 
BJØRKHEIM ‐ TERNEVATN 

JA    VETR 

   
I medhold av plan‐ og bygningslovens § 12‐12 vedtar 
Kommunestyret detaljert reguleringsplan for E105 parsell 1A, 
Bjørkheim til Ternevatn, planID 2011016. 
 
Begrunnelse: 
Kommunestyret finner at de innkomne uttalelser og konsekvensene 
av planen er tillagt tilstrekkelig betydning, jf. administrasjonens 
vurderinger over. 
 

   
Vedtatt plan kunngjort 11.05.12, iht pbl § 12‐12. 
Plansaken er avsluttet. 

 

 

30/12  ENDRING AV UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR 
KOMMUNENS NÆRINGSFOND 

JA    ORST 

 
Kommunestyret vedtar endringene for de ”utfyllende retningslinjer 
for Sør‐Varanger kommunes Næringsfond”, datert 27.03.01, i 
samsvar med styret for næringsfondets 
innstilling. 
 

   
Kommunestyrets vedtatte endringer er lagt inn i 
”Utfyllende retningslinjer for Sør‐Varanger kommunes 
næringsfond” under pkt 1, åttende ledd 

 

 

31/12  VEDTEKTER FOR KIRKENES HAVNESTYRE OG SØR‐VARANGER 
KOMMUNES HAVNEADMINISTRASJON. 

JA    EGL 

   
I §2 ”Valg og sammensetning av havnestyret” strykes setningen 
”dersom et havnestyremedlem går bort eller løses fra sitt verv, 
velger Sør‐Varanger kommunestyre et nytt medlem, selv om det er 
valgt varamedlem”. 
Det ble stemt over havnestyrets innstilling og samarbeidspartienes 
endringsforslag samtidig.  

   
Gjennomført. Rettelse er registrert.  
Dokumentet ligger på politikerportal under 
styringsdokumenter.  
I tillegg er det registrert i websak. 

 



Innstillingen og endringsforslaget enstemmig vedtatt. 
 

 

32/12  ØKNING AV BRUKERBETALING VED DAGSENTEROPPHOLD  JA    AKU 
 

Det vedtas en prisøkning for dagsenter opphold etter følgende 
modell: 
Grunnpris pr dag                  Kr 66.‐ 
Tillegg for transport:           Inkl 
Tillegg for frokost:               Kr 25.‐ 
Tillegg for middag:               Kr 59.‐ 
Sum kr. pr dag:                     Kr 125 
 

   
Prisøkningen iverksatt fra 01.08.12 

 

 

33/12  PARTNERSKAPSAVTALE HUSBANKEN 2012‐2015  JA    SIB 
   

Kommunestyret slutter seg til innholdet i partnerskapsavtalen 
mellom Sør‐Varanger kommune og Husbanken for perioden 2012‐
2015. 
 

   
Det er laget en arbeidsplan mellom SVK og Husbanken 
med mål, formål og strategi/tiltak. 
Det er felles møtepunkt mellom kommunen og 
Husbanken på systemnivå. 
SVK deltar på møter og kompetanseheving i regi av 
Husbanken. 
 

 

 

34/12  ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 01.07.2012 ‐ 
30.06.2016 

JA    JCE 

   
Forslag til alkoholpolitiske retningslinjer for bevillingsperioden 
01.07.2012 – 30.06.2016, vedtas. Ved søknad om skjenkebevilling 
skal søker beskrive hvordan universell utforming er 

   
Kommunestyrets vedtak av 26.04.2012 – alkoholpolitiske 
retningslinjer ‐ er formidlet til alle bevillingsutøvere for 
perioden 01.07.2012 – 30.06.2016. 

 



ivaretatt.
 
Skjenkebevillinger: 
Angående kriterier for skjenkebevilling, vises det til alkohollovens 
kap. 4 Kommunale skjenkebevillinger. Det settes i tillegg krav til 
vandel og sikkerhet. 
Skjenketiden for øl og vin settes søndag‐torsdag fra kl. 10:00 – 01:00 
påfølgende dag og fredag og lørdag fra kl. 10:00‐02:00 påfølgende 
dag. 
Skjenketiden for brennevin settes mandag‐torsdag fra kl. 13:00‐
01:00 påfølgende dag og fredag og lørdag fra kl. 13:00‐02:00 
påfølgende dag. 
 

 

35/12  LEIEKONTRAKT ‐ SAMOVARTEATERET  JA    NCB 
 

Kommunestyret vedtar følgende leiekontrakt mellom Sør‐Varanger 
kommune og Samovarteateret AS: 
 

   
Denne er iverksatt og ivaretas av virksomhetsleder på 
allmenn kultur. 

 

 

36/12  SYDVARANGER GRUVE ‐ HØRINGSUTTALELSE FOR SØKNAD 
OM UTSLIPPSTILLATELSE TIL SJØDEPONI I BØKFJORDEN 

JA    TSA 

   
Kommunestyret i Sør‐Varanger går inn for at Sydvaranger Gruve AS 
skal gis tillatelse til å slippe ut inntil 10 tonn av flokkuleringsmidlet 
Magnafloc LT 38 og inntil 50 tonn Magnafloc 10 til Bøkfjorden. 
 
Sør‐Varanger kommune vil at det skal knyttes svært strenge krav til 
utslippstillatelsen: 
‐ Utslippstillatelsen gis tidsbegrenset fram til 01.01.2016. En 
eventuell forlengelse fra 01.01.2016 må ses i forhold til resultat av 
miljøovervåkningsprogram, utredning av alternative deponiløsninger 
og kartlegging av fysiske og miljømessige konsekvenser. 
‐ Sydvaranger Gruve (SVG) skal videreføre miljøundersøkelser for å 

   
Vedtak oversendt KLIF som forurensningsmyndighet.  
KLIF har tatt vår høringsuttalelse med under sin 
behandling av Sydvaranger Gruves søknad om 
utslippstillatelse. 

 



dokumentere kjemikalienes miljømessige virkninger på Bøkfjorden
gjennom et seriøst oppfølgingsprogram for NIVA‐undersøkelsen i 
2011. 
‐ Det må særlig legges vekt på å dokumentere nedbrytningstid av 
stoffet polyDADMAC og eventuelle reaksjoner med andre stoffer 
under nedbrytningstiden. 
‐ Fagekspertise må kobles inn i miljøundersøkelsesprogrammet. 
‐ SVG skal arbeide for å få fram forskningsresultater på metoder for 
opprydding, revegetering og reetablering av liv i deponiområdet så 
raskt som mulig etter endt drift. 
‐ SVG skal arbeide seriøst med å primært finne alternative løsninger 
for bruk av Magnafloc LT 38, til mer miljøvennlige 
Flokkuleringsstoffer. 
‐ SVG skal utrede muligheter for å opprette et landdeponi for 
avgangen. 
 

 

37/12  SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV ‐ PÅL RIISE  JA    SMW 
   

I medhold av kommunelovens § 15 nr. 2 innvilges Pål Riise, Høyre, 
fritak fra sitt verv som varamedlem til kommunestyret ut 
valgperioden. 
 

   
Vedtak sendt representant. 

 

 

38/12  KOMMUNESTYRETS OPPFØLGING AV EGNE VEDTAK JANUAR 
‐ MARS 2012 

JA    IWS 

   
Kommunestyret tar rådmannens rapport til kommunestyret om 
hvordan vedtak i 1. Kvartal 2012 i kommunestyret er fulgt opp, til 
orientering. 
 

   
Saken avsluttes gjennom kommunestyrets vedtak  

 

 



39/12  KORBINESET FISKECAMP: PLANPROGRAM FOR 
DETALJREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING, 
FORSLAGSSTILLER NEIDEN FJELLSTUE AS 

JA    VETR 

   
I medhold av plan‐ og bygningslovens § 12‐9, samt forskrift om 
konsekvensutrednings § 7 fastsetter Kommunestyret Planprogram 
for detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for Korbineset 
fiskecamp, planID: 2010004. 
Begrunnelse: Kommunestyret finner at de innkomne merknader og 
innspill er tilstrekkelig vurdert og ivaretatt i planprogrammet, jf. 
administrasjonens vurderinger over. 
 

   
Melding om vedtak sendt 04.06.12. Forslagsstiller har 
igangsatt arbeid med utarbeidelse av detaljregulering 
med konsekvensutredning. Videre behandling avhenger 
av mottak av planforslag. 

 

 

40/12  ÅRSRAPPORT 2011 ‐ SKATTEOPPKREVER  JA    JMI 
   

Kommunestyret tar skatteoppkrevers årsrapport 2011 til 
etterretning. 
 
Kommunestyret tar kontrollrapport 2011 fra Skattnord til 
etterretning. 
 
Kommunestyret delegerer til skatteoppkrever å anmelde i 
henhold til instruks for anmeldelser 
jfr. Skatteoppkreverinstruksen § 5‐10, gitt med hjemmel i 
skattebetalingsforskriften av 21.desember 2007 – fastsatt av 
Finansdepartementet § 2‐8, gitt med hjemmel i 
Skattebetalingsloven av 17. juni 2005 § 2‐8 1. ledd. 
 

   
Kontrollrapportens forhold omkring 
skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i 
forhold til : 

‐ Intern kontroll. Pålagte rutinebeskrivelser under 
punkt 4 ferdigstilles innen 01.november 2012. 

‐ Skatte‐ og avgiftsinnkreving. Rutiner omkring 
betalingsavtaler og utgiftsføring av skatter og 
avgifter foretas i henhold til gjeldende regelverk. 

 
Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om delegering 
av myndighet for anmeldelse til skatteoppkrever 
utarbeider rådmannen delegasjonsvedtak til 
skatteoppkrever. Delegasjonsvedtak vil ferdigstilles i uke 
46. 
 

 

 

 



41/12  SUPPLERINGSVALG ‐ VARA TIL KOMMUNESTYRET ‐ VENSTRE 
OG HØYRE 2012 ‐ 2015 

JA    SMW 

   
Som følge av innvilgede permisjoner/fritak fra kommunale verv for 
Ann Irene Karlsen, V og Pål Riise, H, godkjennes i medhold av 
valglovens § 14‐2 nr. 3 følgende varalister til kommunestyret: 
VENSTRE: 
1. Torill Olette Sivertsen 
2. Morten Andre Nikolaisen 
3. Kristin Agersen 
4. Elsa M. I. Haldorsen (ny) 
HØYRE: 
1. Andre Johnsen 
2. Sandra Karina Asmyhr 
3. Erik Henneli 
4. Rolf‐Arne Kurthi 
5. Sissel M. Wollmann 
6. Eilif Johannesen 
7. Nina Danielsen 
8. Steffen Mong (ny) 
AP: 
1. Brit Slagtern 
2. Rolf Evald Arvola 
3. Henning A. P. Bråten 
4. Mariann Wollmann Magga 
5. Terje Nytun 
6. Rebekka Ingilæ Andersen 
7. Jorid Kristensen 
8. Astrid Elise Larsen 
9. Kjell Hastad 
10. Roger Iversen 
11. Ola Johansen 
12. Anita Finboe Gabrielsen 
13. Maung San Lwin 
 

   
Vedtak sendt nye representanter. 

 

 



42/12  VALG AV STYREREPRESENTANTER TIL STYRET I ØFAS, 
VARANGER MUSEUM OG IKAF. VALG AV REPRESENTANTER 
TIL REPR.SKAP I VARANGER MUSEUM OG REPR. TIL DEN 
NORSK‐FINSKE GRENSEVASSDRAGSKOMMISJON OG 
VARAREPR. TIL FORLIKSRÅDET 

JA    SMW 

   
Kommunestyret velger følgende representanter for valgperioden 
2011‐2015: 
 
STYRET I ØFAS 
‐ Leif Astor Bakken, Ap. Vara: Randi Worum Mathisen. 
 
REPRESENTANTSKAPET TIL VARANGER MUSEUM 
‐ Sandra Asmyhr, H. Vara: Steffen Mong, H. 
‐ Pål K. Gabrielsen, SV. Vara: Elin Steigberg, SV 
 
STYRET I VARANGER MUSEUM 
‐ Agnar Jensen, Frp. Vara: Kristin Agersen, V 
 
DEN NORSK‐FINSKE GRENSEVASSDRAGSKOMMISJON 
‐ Cecilie Hansen, Sp. Vara: Stian Celius, V 
 
VARAREPRESENTANTER TIL IKAF 
‐ Ann Kathrin Endresen, FrP 
‐ Ellen Brunvoll, SV 
 
VARAREPRESENTANT TIL FORLIKSRÅDET: 
‐ Inge Sætrevik, H 
 

   
Vedtak sendt representanter og aktuelle instanser. 

 

 

 

 



43/12  DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR NY HOVEDADKOMST TIL 
SYDVARANGER GRUVE 

JA    VETR 

   
I medhold av plan‐ og bygningslovens § 12‐12 vedtar 
Kommunestyret detaljert reguleringsplan for Ny hovedadkomst til 
Sydvaranger gruve, planID: 2011008, med tilhørende beskrivelse, 
bestemmelser og plankart.  
Begrunnelse: Kommunestyret finner at innkomne merknader og 
uttalelser er tillagt tilstrekkelig betydning gjennom 
detaljreguleringsplanen, jf. administrasjonens vurderinger over. 
Kommunestyret støtter seg for øvrig til administrasjonens 
vurderinger over.  
Samarbeidspartiene vil henstille Sydvaranger Gruver og Statens 
Vegvesen om å lage krabbefelt ved innkjøring til riksvei 885 ved 
Bjørnevannet. Grunnen vil dette er trafikksikkerhet. 
 

   
Vedtatt plan kunngjort 21.06.12, iht. pbl § 12‐12. 
Plansaken er avsluttet. 

 

 

 

44/12  SKYTTERHUSFJELLET ‐ NY BARNEHAGE ‐ BUDSJETT OG 
LÅNEOPPTAK 

JA    IWK 

   
Kommunestyret vedtar å øke budsjettet for bygging av 
Skytterhusfjellet barnehage med 20 mill kr, fra 30 mill kr til 50 mill 
kr.  
Økningen finansieres slik:  
‐ Tilbakeført mva 7,0 mill kr.  
‐ Økt låneopptak 13,0 mill kr.  
 

   
Kontrakt er inngått med Kirkenes Byggservice AS for 
planlegging og bygging av barnehagen. Byggingen startet 
i august 2012 og ferdigstilles 20.08.2013.  
Prosjektet fullføres innenfor totalbudsjettet på 50 mill kr. 
 
Låneopptaket er ivaretatt ved at det inngår i 
anbudsrunden for hele lånebehovet for 2012.  
 

 

 

 



45/12  FASTLEGEAVTALENE      MHA 
   

Administrasjonsutvalget avgir følgende innstilling til 
kommunestyret:  
Som et rekrutterings – og stabiliseringstiltak vedtar kommunestyret 
å utvide permisjons‐ordningene for fastlegene til:  
1. To ukers permisjon med 100 % kommunal lønn pr år til kurs og 
faglig oppdateringer. Det forutsettes kollegial inndekning  
2. Nord‐Norge permisjonen utvides til 4 måneders permisjon med 
100 % kommunal lønn etter tre års opptjeningstid.  
 
Årlige kostnader er beregnet til 494 592,‐ nok per år. Beløpet vil 
endres i takt med lønnsutvikling.  
Ordningen innføres 01.08.12 og vil for 2012 utgjøre en kostnad på 
164 864,‐ nok. Dette dekkes innenfor egne rammer. Tiltaket 
innarbeides i budsjettet for 2013.  
 
Ordningen evalueres ved utgangen av 2013.

     

 

 

46/12  KOMMUNALT DISPONERTE/ EIDE BOLIGER  JA    ERO 
   

1. Retningslinjer for utleie av kommunalt disponerte/ eide boliger 
vedtas. Dokument 1med 5 vedlegg:  
� Vedlegg 1: Boligsøknadsskjemaet.  
� Vedlegg 2: Kartleggingsskjemaet for hjelpebehov i boliger.  
� Vedlegg 3: Tildelingskriterier for Boliger til personer med 
oppfølgingsbehov.  
� Vedlegg 4: Tildelingskriterier for Boliger med hjelpe‐ og 
vernetiltak.  
� Vedlegg 5: Tildelingskriterier for Rehabiliteringsboliger.  
 
2. Ansvarsfordeling for saksbehandling ved henvendelser og 

   
Er tatt i bruk.  
Har lagt ut for allmennheten på kommunen sine 
nettsider: http://www.svk.no/utleie‐av‐kommunale‐
boliger.5091910‐17830.html 
 
Boligoppfølgingskoordinator fra Sosialtjenesten har 
ansvaret for oppfølging. 

 



søknader om boliger vedtas. Dokument 2. 
3. Det vedtas inngåelse av Samarbeidsavtalen mellom Stiftelsen 
Bolig Bygg og Sør‐Varanger kommune vedrørende tildeling av 
kommunalt disponerte/ eide boliger. Dokument 3. Rådmann 
underskriver avtalen. 
 

 

47/12  SØR‐VARANGER MENIGHETSRÅD ‐ BUDSJETT OG 
ØKONOMIPLAN 2012‐2015 

    NCB 

   
Til medfinansiering av renovering av Svanvik og Neiden kapell for 
2012.  
 
Sør‐Varanger kommune vedtar tilleggsbevilgning kr 788.000,‐ som 
investeringstilskudd for 2012 og beløpet bevilges over 
disposisjonsfondet. 
 

   
Denne er iverksatt og pengene er overført til 
menigheten. 

 

 

48/12  ANBUD TJENESTEPENSJON ‐ KRITERIER FOR VALG AV 
LEVERANDØR VED KJØP AV TJENESTEPENSJON 

    NCB 

   
 

   
Endelig avgjørelse for valg av pensjonsleverandør i 
kommunestyret i november – avtalen med KLP 
videreføres.  
Pensjonsrådgiver har underrettet anbyderne.  
 
 
 

 

 

 



49/12  ØKONOMIRAPPORTERING 1. KVARTAL 2012  JA    EPJ 
   

Kommunestyret tar 1 kvartals rapport til etterretning. 
 

   
Tatt til orientering 

 

 

50/12  ÅRSREGNSKAP 2011 ‐ BARENTSHALLENE KF  JA    SAP 
   

Sør‐Varanger kommunestyre vedtar det fremlagte årsregnskap og 
årsmelding 2011 for Barentshallene KF.  
 
Årsregnskapet gjøres opp med et mindreforbruk på kr 44 536,61 i 
drift og et merforbruk i investering på kr 3 220,‐.  
 
Merforbruk i investering fra 2011 og uinndekket merforbruk i 
investering fra tidligere år, totalt kr 5 837,‐ inndekkes av årets 
mindreforbruk. Resterende beløp avsettes til disposisjonsfond. 
 

   
Vedtaket er tatt til orientering og er bokført. 

 

 

51/12  ÅRSREGNSKAP 2011 ‐ SØR‐VARANGER MENIGHET  JA    SAP 
 

Årsregnskap tas til orientering.  
 
Kommunestyret anmoder Menighetsrådet til å avsette 
mindreforbuk i 2011 til disp.fond.  
 
Kommunestyret viser til tidligere vedtak i sak 047/12 – investering 
kirkebygg. 
 

   
Vedtaket er mottatt, og det er etterspurt nytt vedtak i 
menighetsrådet slik at kommunestyrets vedtak kan følges 
opp. 

 

 

52/12  ÅRSREGNSKAP 2011 ‐ NORASENTERET IKS  JA    SAP 
   

Kommunestyret tar årsregnskap og årsberetning for 
   

Vedtaket er tatt til orientering. 
 



Norasenteret IKS 2011 til orientering. 
 

 

 

53/12  ÅRSREGNSKAP 2011 ‐ SØR‐VARANGER KOMMUNE  JA    SAP 
   

Sør‐Varanger kommunestyre vedtar det fremlagte årsregnskapet for 
2011 som kommunens endelige regnskap for 2011.  
 
Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr 3 933 855,31 som avsettes til disposisjonsfond  
 
Årsmelding for 2011 tas til orientering. 
 

   
Vedtaket er tatt til orientering, og nødvendig bokføring er 
utført. 

 

 

54/12  ØST‐FINNMARK AVFALLSSELSKAP ANS ‐ NY SELSKAPSAVTALE  JA    BLA 
   

Kommunestyret vedtar vedlagte selskapsavtale.  
Kommunestyret gir fullmakt til valgt medlem i representantskapet å 
sluttføre forhandlingene. 
 

   
Er gjennomført, og avtalen signert av varaordføreren, jfr 
gitt fullmakt fra KSt. 

 

 

55/12  DETALJREGULERING AV EIENDOM GNR 14, BNR 3 I 
MUNKEFJORD 

JA    VETR 

   
I medhold av plan‐ og bygningslovens § 12‐12 vedtar 
kommunestyret Detaljregulering av eiendom gnr. 14, bnr. 3 i 
Munkefjord, planID 2011010, med tilhørende plankart (08.05.12), 
bestemmelse og beskrivelse, sist revidert 24.05.12. 
Kommunestyrets begrunnelse: 
Kommunestyret finner at innkomne merknader og uttalelser er 

   
Vedtatt plan kunngjort 14.09.12, iht. pbl § 12‐12. 
Plansaken er avsluttet. 

 



tillagt tilstrekkelig betydning gjennom detaljreguleringen, jf. 
administrasjonens vurderinger over. Kommunestyret støtter seg for 
øvrig til administrasjonens vurderinger over. 
 

 

56/12  DETALJREGULERING 5/10 ‐ STEINMO, VAGGE I BUGØYFJORD. 
BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 

JA    BKM 

   
I medhold av plan‐ og bygningslovens § 12‐12 vedtar Sør‐Varanger 
kommunestyre Detaljplan for ”Steinmo” gnr. 5, bnr. 10 i Vagge, 
Bugøyfjord, Sør‐Varanger kommune, PlanID 
2011013, med tilhørende bestemmelser og beskrivelse revidert 
01.06.12. 
 

   
Vedtatt plan er kunngjort den 08.10 og deretter lagt inn i 
vårt arkiv (planregistret).  
Reguleringssaken er avsluttet   

 

 

57/12  FASTSETTING AV VALGDAGER ‐ 2 DAGERS VALG I SØR‐
VARANGER KOMMUNE 

JA    SMW 

   
Kommunestyret vedtar i medhold av valglovens § 9‐2 at det skal 
avholdes valg over 2 dager i Sør‐Varanger kommune for framtidige 
valg til kommunestyre, fylkesting, Storting og 
Sameting, til annet er bestemt. 
 
For Stortingsvalget og Sametingsvalget 2013 skal det derfor 
avholdes valg også søndag 08.09.13. 
 

   
Intern orientering. 

 

 

58/12  VALG AV VARAMEDLEM TIL RÅDET FOR 
FUNKSJONSHEMMEDE 2011 ‐ 2015 

JA    BCE 

 
Kommunestyret velger følgende vara for brukerrepresentant Nina 
Danielsen i rådet for funksjonshemmede for perioden 2011 ‐ 2015: 

   
Sendt vedtaket til Merete Holm den 
10.09.12. 

 



Mental helse ‐ Merethe Holm.
 

 

 

59/12  UNGDOMSTILTAK BJØRNEVATN      HSO 
 

Sør‐Varanger kommunestyre vedtar å bevilge 330 000 til 
oppgradering og renovering av Bjørnevatn Ungdomsklubbs lokaler i 
Bjørnevatn slik at aktiviteten kan komme i gang igjen. 
Beløpet finansieres ved bruk av midler fra disposisjonsfondet. 
 

 

 

60/12  FORSLAG TIL NYTT PERMISJONSREGLEMENT  JA    JCE 
 

Forslag til nytt permisjonsreglement, vedtas. 
 

 
Vedtaket er sendt virksomhetslederne, tillitsvalgte. 
 
Vedtaket er også publisert på intranett. 
 

 

61/12  GODKJENNING AV TJENESTEAVTALER 2, 4, 6, 7, 8, 9 OG 10 
MELLOM SØRVARANGER KOMMUNE OG HELSE FINNMARK 
HF 

JA    SIB 

 
Kommunestyret tar til orientering: 
1. Utvalg for levekår godkjenner de 7 tjenesteavtalene som er 
framforhandlet mellom kommunen og HF . 
2. Kommunestyrer har i sitt vedtak 011/12 vedtatt følgende fullmakt 
til å forvalte avtalene: 
a. Rådmannen signerer tjenesteavtalene. 
b. Rådmannen har fullmakt til å framforhandle og godkjenne 
endringer i tjenesteavtalene dersom det oppstår behov i 

 
Tjenesteavtale er sendt ut til helseforetak for underskrivning. 
 



avtaleperioden og partene er enige i disse.
 

 

 

62/12  REGLEMENT FOR POLITISKE UTVALG I SØR‐VARANGER 
KOMMUNE 2011 ‐ 2015 

JA    SMW 

 
Kommunestyret vedtar framlagt forslag til reglement for politiske 
utvalg i Sør‐Varanger kommune 2011 – 2015, med de endringer som 
er vedtatt i møte 03.09.12. 
 

 
Reglement lagt inn i styringsdokumenter til Politikerportalen og 
varslet kommunestyrets representanter og vararepresentanter. 

 

63/12  FORSLAG TIL REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL 
FOLKEVALGTE 2011‐ 2015 

JA    SMW 

 
Forslag til reglement for godtgjørelse til folkevalgte modell 1 vedtas, 
med de endringer som er vedtatt i kommunestyrets møte 03.09.12. 
 

 
Reglement lagt inn i styringsdokumenter til Politikerportalen og 
varslet kommunestyrets representanter og vararepresentanter.
 
Representanter også varslet om sitt ansvar i fht. å varsle 
arbeidsgiver om frister for refusjonskrav mv. 
 

 

64/12  REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT I SØR‐
VARANGER KOMMUNE 2011 ‐ 2015 

JA    SMW 

 
Kommunestyret vedtar innsynsreglement for folkevalgte i Sør‐
Varanger kommune 2011 – 2015. 
 

 
Reglement lagt inn i styringsdokumenter til Politikerportalen og 
varslet kommunestyrets representanter og vararepresentanter. 

 

65/12  MASSETAK PÅ MELKEFOSS ‐ BEHANDLING ETTER OFFENTLIG      BKM 



ETTERSYN 
 

I medhold av Plan‐ og bygningslovens § 12‐12 vedtar Sør‐Varanger 
Kommunestyre ”detaljplan/endring av eksisterende reguleringsplan 
for Melkefoss Industriområde”, Planid 2011055, med tilhørende 
bestemmelser og beskrivelse revidert 01.06.12, plankart datert 
22.08.12. 
 

 
Vedtatt plan er kunngjort den 05.10.2012 og deretter lagt inn i 
vårt arkiv (planregistret).  
Reguleringssaken er avsluttet.  
 

 

66/12  DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER PÅ GNR 2, BNR 48 
OG BNR 1, BUGØYFJORD ‐ FORSLAGSSTILLER: TRYGG OLE 
NILSEN 

JA    VETR 

 
I medhold av plan‐ og bygningslovens § 12‐12 vedtar 
Kommunestyret detaljregulering for fritidsboliger på gnr. 2, bnr 48, 
bnr. 1 i Bugøyfjord, planID 2011002, med tilhørende plankart, 
bestemmelse og beskrivelse datert 31.08.12. 
Begrunnelse: 
Kommunestyret finner at innkomne merknader og uttalelser er 
tillagt tilstrekkelig betydning  gjennom detaljreguleringen, jf. 
administrasjonens vurderinger over. Kommunestyret støtter 
seg for øvrig til administrasjonens vurderinger over. 
 

 
Vedtatt plan kunngjort 03.10.12, iht. pbl § 12‐12. 
Klage mottatt 24.10.12. Saken må klagebehandles. 
Behandling avventes til etter utgått klagefrist. 
 

 

67/12  ETTERBRUK ENMANNSMODULER      ERO 
 

1. Etterbruk av enmannsmoduler – alternativet 1 vedtas: 
”Ombygging 4 enmannsmoduler til 2 SMART‐ boliger med bedre 
standard og videreføring av akutt boligtilbudet som prosjekt over 5 
år”. 
2. SMART boligene etableres på allerede eksisterende 2 tomter etter 
enmannsmoduler: Bjørnevatn og Hesseng 
3. Anbudsprosess og gjennomføring/ledelse av ombyggingsprosjekt 
ledes av kommunen og virksomhet Forvaltning, drift og vedlikehold. 

 
FDV i Sør‐Varanger kommunen har ansvaret for 
gjennomføringen av prosjektet.  
 
Virksomhetsleder for FDV er informert om vedtaket via e‐mail 
(8.10.2012). 
 
Har tatt initiativet for å bidra til prosjektstart snarest 
mulig. 



 

68/12  ØKONOMIRAPPORTERING 2. KVARTAL 2012  JA    IBF 
 

Kommunestyret tar 2. kvartalsrapport til orientering. 
 
Kommunestyret vedtar å redusere budsjettert avsetning til 
disposisjonsfond med kroner 3.000.000 til budsjettdekning av 
redusert utbytte fra selskap. 
 

 
Budsjettregulering er foretatt 26.09.12. Budsjettert 
avsetning til fond er etter dette kr. 0,00 

 

69/12  RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS I SØR‐VARANGER 
KOMMUNE 

JA    IBF 

 
Kommunestyret vedtar retningslinjer for skoleskyss for Sør‐Varanger 
kommune. 
 

 
Retningslinjene er sendt til skolene og innarbeidet i 
skolenes rutiner for behandling av søknad om skoleskyss. 

 

70/12  VURDERING AV BARNEHAGESTRUKTUREN I SØR‐VARANGER 
KOMMUNE 

JA    EJJ 

 
Kommunestyret i Sør‐Varanger vedtar følgende vedrørende kvalitet, 
åpningstider som er 
tilpasset arbeidslivets behov og barnehagestruktur: 
Kvalitet: 
Kvalitetsdebatten fremmes som sak i egen høring til revidering av 
barnehageloven, der 
høringsfristen var 04.05.12 og revidering av kommunens 
barnehageplan i løpet av 
2012/2013. 
 
Åpningstider som er tilpasset arbeidslivets behov: 
Viser til vedtektene § 11: barnehagens åpningstid og ferie, der det 

 
Sees i sammenheng med revidering av kommunens 
barnehageplan i løpet av 2012/2013. 
 
 
 
Brev sendt aktuelle virksomhetsledere der de bes å 
iverksette vedtaket snarest. 
Virksomhetsleder er ansvarlig for å kartlegge behovet og 
registrere bruk av utvidet åpningstid. 
Forsøksordningen evalueres våren 2013. 
 



fremkommer at daglig åpningstid er innenfor ramme på 9 timer.
Brukerundersøkelse for barnehagene våren‐11 viser behov for å 
utvide åpningstiden (både åpningstidspunkt og lukketidspunkt) i tråd 
med kommuneplanens mål om full barnehagedekning, med 
åpningstider tilpasset arbeidslivets behov. 
Det opprettes forsøksordning barnehageåret 2012/2013 med 
utvidet åpningstid på inntil 10 timer pr dag i Pasvik barnehage, 
Kirkenes barnehage og Prestøya barnehage. 
Kommunestyret presiserer at barnas daglige oppholdstid ikke skal 
overstige 9 timer selv om åpningstiden utvides. 
Kommunestyret vedtar følgende barnehagestruktur: 
Nr Tiltak 
1. Bygge ny 6 avdelings barnehage i Skytterhuslia, 
Ferdig august 2013 
2. Legge ned midlertidig avdeling Trollebo ved Prestøya barnehage 
3. Legge ned Lisadellhaugen barnehage 
4. Rive Kirkenes barnehage og bygge ny 6 avdelingsbarnehage på 
samme tomt. 
5. Legge ned Hesseng flerbrukssenter, avdeling barnehage. 
6. Legge ned Bjørnevatn barnehage 
7. Bygge ut flere barnehageplasser i 4 avdelings barnehager (enten 
Rallaren ‐, Hesseng eller Prestøya barnehage) 
Sees i sammenheng med søkerbehov 
8. Strukturen i øvrige barnehager opprettholdes, med mulighet for å 
utrede ulike driftsmodeller 

 
 
 
 
 
Punkt 1 er iverksatt. 
De andre punktene sees i sammenheng med budsjett 
2013 og økonomiplan for neste periode. 

 

71/12  FRITAK FRA KOMMUNALE VERV ‐ ELLEN BRUNVOLL, SV OG 
GEIR ENGERSTØ, AP 

JA    SMW 

 
I medhold av kommunelovens § 15 nr. 2 innvilges Ellen Brunvoll, SV, 
fritak fra sine verv som medlem i sakkyndig klagenemnd, og 
varamedlem til kommunestyret ut valgperioden, med 
virkning fra 27.08.12. 
‐ Som nytt medlem i sakkyndig klagenemnd velges: Frid Ulvang 
‐ Som nytt varamedlem til kommunestyret rykker opp: Elin Mathisen 

 
Vedtak varslet avtroppende representanter og nye. 



‐ Som nytt medlem i forliksrådet: Elin Mathisen
I medhold av kommunelovens § 15 nr. 2 innvilges Geir Engerstø, AP, 
fritak fra sitt verv som varamedlem til kommunestyret ut 
valgperioden, med virkning fra 01.09.12. 
Klagenemda: Finn Ottar Johansen 
Heimevernsnemda: Aksel Emanuelsen 
 

 

72/12  PERMISJON FRA POLITISKE VERV ‐ JULIE B. STEINVIK, SP  JA    SMW 
 

I medhold av kommunelovens § 15 nr. 2 innvilges Julie B. Steinvik, 
SP, permisjon fra sine verv som nestleder i rådet for likestilling av 
funksjonshemmede, og varamedlem til kommunestyret og utvalg for 
levekår i perioden 01.09.12 til 01.09.13. 
‐ Som nestleder i rådet for likestilling av funksjonshemmede velges: 
Torhild Ackermann 
‐ Som nytt varamedlem til kommunestyret rykker opp: Ole K. 
Josefsen 
‐ Som nytt varamedlem til utvalg for levekår velges: Ole K. Josefsen 
 

 
Vedtak varslet avtroppende representanter og nye. 
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Nr. Dok.dato    Tittel 

1 03.10.2012 Forslag til planprogram GSV 
grensestasjon nord 090512.pdf 

2 24.10.2012 JUSTERT PLANOMRÅDE FOR GSV 
GRENSESTASJON NORD 

3 28.11.2012 UFPS 22.11.12-FORSLAG FRA 
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Dokumenter i saken: 

Dok.dato 
 

Type Avsender/mottaker Tittel 

13.02.2012 
 

U Are Vestli REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE - GSV 
GRENSESTASJON NORD 

23.03.2012 U Are Vestli SVARBREV VEDR VARSLING AV OPPSTART 
- GSV GRENSESTASJON NORD 

10.05.2012 I Multiconsult.no 
v/Tom Langeid 

REGPLAN MED KU FOR GSV 
GRENSESTASJON NORD - UTLEGGING PÅ 
KOMMUNENS HJEMMESIDE R 18.05.2012 I Varanger KraftNett 

AS 
UTTALELSE - VARSEL OM IGANGSETTING 
AV PLANARBEID - GSV GRENSESTASJON 
NORD 11.06.2012 I Statens Vegvesen REGULERINGSPLAN MED 
KONSEKVENSVURDERING FOR GSV 
GRENSESTASJON NORD 20.06.2012 I Knut Tharaldsen VEDR. REGULERINGSPLAN MED 
KONSEKVENSUTREDNING FOR GSV 
GRENSESTASJON NORD 20.06.2012 I Fylkesmannen i 

Finnmark 
INNSPILL TIL REGULERINGSPLAN MED 
KONSEKVENSVURDERING FOR GSV 
GRENSESTASJON NORD 21.06.2012 I Finnmarkseiendomm

en 
VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - 
GRENSESTASJON NORD 

25.06.2012 I Gustav Nilsen og 
May-Grethe Nilsen 

KLAGE PÅ UTBYGGING AV GSV 
GRENSESTASJON NORD 

25.06.2012 I Reinbeitedistrikt 1-2-
3 Østre Varanger 

UTTALELSE TIL FORSLAG TIL 
PLANPROGRAM FOR GRENSESTASJON 
NORD 18.07.2012 U Knut Tharaldsen VEDR. REGULERINGSPLAN MED 
KONSEKVENSUTREDNING FOR GSV 
GRENSESTASJON NORD 21.08.2012 I MULTICONSULT AS FORHÅNDSUTTALELSER TIL FORSLAG TIL 
PLANPROGRAM - SAMMENSTILLING OG 
KOMMENTARER 30.08.2012 I Forsvarsbygg PROSJEKT 2455277 NY STASJON TIL 
GRENSEVAKTEN I NORD: GRAVING PÅ 
TOMT TIL GRENSESTASJON NORD 07.09.2012 U Multiconsult v/Tom 

Langeid 
FORHÅNDSUTTALELSER TIL FORSLAG TIL 
PLANPROGRAM - SAMMENSTILLING OG 
KOMMENTARER 12.09.2012 I Multiconsult AS FORHÅNDSUTTALELSER TIL FORSLAG TIL 
PLANPROGRAM - SAMMENSTILLING OG 
KOMMENTARER 26.09.2012 I Multiconsult AS REGULERINGSPLAN MED KU FOR GSV 
GRENSESTASJON NORD - JUSTERT 
PLANOMRÅDE 23.10.2012 I Multiconsult AS JUSTERT PLANOMRÅDE FOR GSV 
GRENSESTASJON NORD 

02.11.2012 I Multiconsult v/Tom 
Langeid 

GSV GRENSESTASJON NORD - FORSINKET 
UTTALELSE 

02.11.2012 I Skogbrukssjefen i 
Finnmark og 
Kvænangen 
kommune 

SVAR - REGULERINGSPLAN MED 
KONSEKVENSUTREDNING FOR GSV 
GRENSESTASJON NORD - FORSLAG TIL 
PLANPROGRAM 

07.11.2012 I Jan Egil 
Reinbeitedistrikt 1-2-
3 v/ Trasti 

FORSVARETS NYE GRENSESTASJON 
STORSKOG/ULVESKARDET 

09.11.2012 I Multiconsult v/Tom 
Langeid 

GSV GRENSESTASJON NORD - FORSINKET 
UTTALELSE # 2 
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Kort sammendrag: 
Forsvaret vil i framtiden endre konseptet for grensevakt langs grensen mot Russland. I en 
egen konseptstudie og helhetsplan utarbeidet av Forsvarsbygg, er det anbefalt at dagens 6 
grensevaktstasjoner legges ned, og erstattes av to større stasjoner. Disse er planlagt 
lokalisert til hhv Svanvik og Storskog. 
 
Formålet med planarbeidet er å utarbeide en reguleringsplan som legger til rette for ønsket 
utbygging av ny grensestasjon for GSV ved Storskog. 
 
 
Faktiske opplysninger: 
Forsvarsbygg har i samarbeid med Multiconsult igangsatt en detaljplanprosess, med hensikt 
å legge til rette for bygging av grensestasjon for GSV ved Storskog.  
 
Detaljregulering av den nye grensestasjonen er konsekvensutredningspliktig etter forskrift 
om konsekvensutrednings § 4 pkt e), f) og delvis c), jfr. § 3 pkt d) ”detaljreguleringer som 
innebærer endringer av kommuneplan eller områderegulering”.   
 
Planområdet er lokalisert langs fylkesveg 886 ved Ulveskardet, på høyden mellom Storskog 
og Jarfjordbotn. Området er relativt urørt med nærhet til enkelte skogsbilveier/stier og 
kraftlinjer, i tillegg til landbrukseiendommer. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til 
Landbruks-, Natur- og Frilufts- og reindriftsformål (LNFR).    
 
Planprosessen har lagt til rette for medvirkning etter pbl. § 12-9 og forskrift og 
konsekvensutrednings § 7 med seks ukers høringsfrist og offentlig ettersyn. 
 
Planforslaget gir en beskrivelse av tiltaket og antatte problemstillinger med forslag til 
utredningsprogram. Administrasjonen ser det ikke som hensiktsmessig å gjengi 
innholdet i planforslaget, og viser derfor til vedlagte planforslag for detaljert beskrivelse. 

 
Vedlagt saken følger også revidert plankart av planområde, datert 22.10.12. Det viser mulig 
influensområde som utredes i forhold til alternative løsninger og mulige virkninger av tiltaket. 
Selve leirområdet med atkomst og trafikkarealer har en begrenset utbredelse, og årsaken til 
at planområdet ble utvidet knyttes til at en tar høyde for mulige løsninger for etablering av 
nødvendige avløpsanlegg og planlagt kjøretrasé mellom grensestasjonen og riksgrensen.  

 

 
Vurderinger 
Administrasjonen vil her redegjøre for de innkomne høringsuttalelser og hvordan disse er 
vurdert og ivaretatt i planprogrammet, i tillegg til administrasjonens egne vurderinger: 
 

1. Varanger Kraft 
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Varanger Kraft har uttalt seg i brev av 18.05.12. 
 
For å forsyne det planlagte anlegget med strøm må det bygges en 22 kV høyspentlinje 
med tilhørende nettstasjon og lavspentkabelanlegg. Kostnader for dette må dekkes av 
forsvaret som anleggstilskudd. En forventer å bli tatt med i det videre planarbeid. 
 
Tiltakshavers kommentar: Varanger Kraft er allerede orientert om tiltaket, bl.a. gjennom 
kontakt i forprosjekt-fasen, og i forkant av oppstartsvarslingen. Det legges opp til videre 
dialog. 
 
Administrasjonens vurderinger: Administrasjonen forutsetter at planlagt krafttilførsel til 
grensestasjonene innarbeides i planprogrammets kapittel 8.5.10 Teknisk infrastruktur. 
Tekniske løsninger må utarbeides i samarbeid mellom tiltakshaver og Varanger Kraft.   

 

2. Statens Vegvesen 
 

Statens vegvesen har uttalt seg i brev av 11.06.12. 
 
Statens vegvesens rolle i denne saken er først og fremst forholdet til trafikksikkerhet, 
samt å bidra til å tilrettelegge for effektiv vegtransport, bl.a. med riktige kryssløsninger. 
 
Ut fra det som er beskrevet i kap. 7.16 og 8.5.11 har ikke Statens vegvesen merknader til 
forslaget til planprogram. En ønsker dialog med tiltakshaver i planarbeidet om forholdet til 
fv. 886.  
 
Tiltakshavers kommentar: Statens vegvesen er allerede orientert om tiltaket, bl.a. 
gjennom kontakt i forkant av planoppstart. Det legges opp til videre dialog. 
 
Administrasjonens vurdering: Administrasjonen forutsetter at trafikksikkerhet og 
tilrettelegging av effektiv vegtransport utarbeides i samarbeid med tiltakshaver og 
Statens vegvesen. 

 

3. Finnmark Fylkeskommune 
 

Finnmark Fylkeskommune har uttalt seg i brev datert 12.06.12. 
 
Areal- og kulturvernavdelinga koordinerer fylkeskommunens uttalelse i plansaker. 
Fylkeskommunen har ingen planfaglige innspill til planprogrammet. 
 
Universell utforming 
Fylkeskommunen er spesielt fornøyd med at det tas spesielle hensyn i forhold til 
universell utforming i planprosessen. Det er viktig at forslagsstiller har et bevisst forhold til 
universell utforming av tiltaket, og ikke lar det være opp til utbygger å bare følge 
minstekravene i Byggteknisk forskrift. 
 
Kulturminner 
Fylkeskommunen befarer områdene i 2012 etter bestilling fra forslagsstiller. 
Fylkeskommunen kommer med endelig uttalelse tilknyttet områdene etter befaringen er 
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gjennomført. Skulle det komme endringer av områdene i etterkant av befaringene må ny 
befaring foretas. 
 
Fylkeskommunen ønsker å minne om at også traseer for motorisert ferdsel må befares 
før løypenettet kan tegnes inn i kartet. 
 
Tiltakshaver kommentar: Det legges opp til at trase for ATV mellom stasjonen og 
grensen avklares nærmere i dialog med kulturminnemyndighetene, om nødvendig basert 
på ytterligere befaring. 
 
Administrasjonens vurderinger: Administrasjonen anser Fylkeskommunens 
høringsuttalelse som ivaretatt av tiltakshavers kommentar. 
 

 
Selv om en ikke finner automatisk freda kulturminner under befaringene, ønsker 
fylkeskommunen at de generelle bestemmelsene i selve planen skal inneholde følgende 
punkt: 
 
«Skulle det under arbeidet komme fram gjenstander eller andre spor fra eldre tid, må 
arbeidet stanses omgående og melding sendes Sametinget og Finnmark fylkeskommune 
ved areal- og kulturvernavdelingen, jf. lov om kulturminner av 1978, § 8. Denne 
meldeplikt må formidles videre til de som skal utføre tiltaket.» 
 
Tiltakshavers kommentar: Innspillet tas tilfølge ved at foreslått bestemmelse tas inn i 
planen. 
 
Administrasjonens vurdering: Administrasjonen anser Fylkeskommunens 
kommentarer vedrørende kulturminner ivaretatt ved at de foreslåtte bestemmelsene tas 
inn i planen. 

 

4. Knut Tharaldssen 
 
Knut Tharaldssen har uttalt seg i brev datert 20.06.12. 
 
Han mener at området som Forsvaret har pekt ut for en slik grensestasjon ikke er egnet 
for å bygge et slikt anlegg. 
 
Tharaldsen eier landbrukseiendommen som ligger på andre siden av fylkesvegen. 
 

 Terrenget 
 

Terrenget består av en smal fjellkjede (Langvannsfjellet) med noen mindre myrer og tjern 
på begge siden av fjellkjeden. Dette området er et våtmarksområde som har et 
myldrende innsekts- og fugleliv. Det nevnte området ligger meget lunt og er mildt 
område. Andre områder i Jarfjord er mer utsatt for kaldere klima som kommer fra havet. 
Med disse forutsetningene gjør at faunaen har gode bær, myrer og rikt planteliv. I dag er 
våtmarksområder mest truende fauna vi har i dag i Norge. 
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Ødeleggelse av våtmarksområder er et stort problem over hele verden. For å verne om 
de mest verdifulle områdene ble det inngått en internasjonal avtale (konvensjon,) i 
Ramsar i Iran i 1971. 
 
Avtalens navn er “Convention on Wetlands of International Importance” men kalles oftest 
bare Ramsarkonvensjonen. 
 
Fra opprettelsen og fram til mai 2004 har 138 land (deriblant Norge) sluttet seg til avtalen. 
Landene forplikter seg til å vektlegge bevaring av våtmark, samarbeide om vern av 
våtmark og å opprette minst ett såkalt Ramsarområde hver. Disse områdene skal være 
viktige i internasjonal målestokk og skal gis et spesielt vern, Konvensjonen legger særlig 
vekt på områdenes betydning for vannfugl. Det var i mai 2004 1367 Ramsarområder 
rundt omkring i verden. 
 
Det er også bjørn og gaupe i dette området. 
 
Tiltakshaver kommentar: Innspillet tas til orientering. Når det gjelder forholdet til 
våtmarksområdene i området legger Forsvarsbygg til grunn at dette følges opp av 
miljøvernmyndighetene. Nevnte problemstillinger vil bli behandlet som en del av deltema 
naturmiljø. Kfr avsnitt 7.6 og 8.5.6 i planprogrammet. 
 
Administrasjonens vurdering: Administrasjonen ber om at Knut Tharaldssens 
kommentar tas til etterretning og blir vurdert etter “Convention on Wetlands of 
International Importance” (Ramsarkonvensjonen), jfr. ivaretakelse av våtmarksområder. 
 

 Sivilbefolkningen og bruk av området 
 

Da dette området er så innholdsrikt av bær og fugleliv, er det mye brukt av 
sivilbefolkningen i Sør-Varanger til bærplukking, jakt og fiske (friluftsområde). Store deler 
av området fra Storskog til Trangdalen består av private eiendommer. Det gjør at de som 
driver med jakt ikke kan jakte i dette området mer. 
 
Tiltakshavers kommentar: Innspillet tas til orientering. Nevnte problemstillinger vil bli 
behandlet som en del av deltema friluftsliv. Kfr avsnitt 7.3 og 8.5.1 i planprogrammet. 

 
Administrasjonens vurdering: Administrasjonen anser Knut Tharaldssens 
høringsuttalelse som ivaretatt av tiltakshavers kommentar. 

 
 Reindrift 

 
Det nevnte området ligger midt i et reintrekk mellom Holmengrå og Jarfjordfjellet. 
Problematikken med aktivitet i slike områder er velkjent i Finnmark. Viser til flere saker 
hvor private ønsker å bygge boliger/hytter der slike tillatelser blir avslått. Hvis man vil 
tvinge reinflyttingen over andre områder må man da over flere private eiendommer som 
består av mindre private og jordbrukseiendommer. Vi har til nå klart å leve godt med 
jordbruk og reindriften i Jarfjord, uten noen større konflikter med disse næringene. 
 
Tiltakshavers kommentar: Innspillet tas til orientering. Forholdet til reindrifta følges opp i 
dialog med reinbeitedistriktet og reindriftsforvaltningen, kfr forslagsstillers kommentarer til 
deres respektive innspill. 
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Administrasjonens vurdering: Konsekvenser for reindrift må særskilt utredes ved at 
reindrift settes opp som eget punkt i konsekvensutredningen. 
 

 Naboer til grensestasjonen 
 
Det vil gjøre store inngrep for de som bor i nærheten av stasjonen. Det å få industribygg 
med en slik aktivitet vil gjøre det lite attraktivt å bo i dette området. Eiendommen 
Ulveskaret står for et generasjonsskifte og yngre skal overta. Hvis denne stasjonen blir 
realitet er det lite aktuelt å bli boende i dette området. Ser i undertegningslisten at 
naboeiendommen Nymo som eies av Bjørn Tharaldsen ikke er nevnt. Det burde være 
naturlig at han også blir med i denne prosessen. Det vil være lite attraktivt å kunne 
omsette eller at noen vil etablere seg her hvis denne stasjonen blir bygd.  
 
Tiltakshavers kommentar: Innspillet tas til orientering. Når det gjelder tiltakets evt. 
betydning for nærområdene velger Forsvarsbygg å avvente konsekvensvurderingene 
som gjøres i forbindelse med planarbeidet. Forholdet til omliggende bebyggelse vil inngå 
i flere av deltemaene, bl.a. landskap, støy og teknisk infrastruktur. 
 
Administrasjonens vurdering: Administrasjonen anser Knut Tharaldssens 
høringsuttalelse som ivaretatt ved at forholdet til omliggende bebyggelse vil inngå i flere 
av deltemaene som landskap, støy og teknisk infrastruktur. 

 
 Historie om dette området 

 
Under 2. verdenskrig ble dette området brukt som lasarett/fangeleir og lager for materiell 
og ammunisjon. Man kan også finne skyttergraver fra denne tiden i god stand. Det var 
harde kamper mellom tyskere og russere i dette området. Man finner rester av 
ammunisjon og krigsetterlateskaper ennå i dag som kommer opp av bakken. Det burde i 
dag vært satt opp et minnesmerke/fredet Langvannsfjellet. 
 
Tiltakshavers kommentar: Innspillet tas til orientering. Forslaget om et minnesmerke 
spilles inn til Forsvaret, som evt. vil vurdere dette nærmere. 
 
Administrasjonens vurdering: Administrasjonen anser Knut Tharaldssens 
høringsuttalelse som ivaretatt av tiltakshavers kommentar. 
 
Når man ser på områder hvor Forsvaret har tatt seg til rette, kan man se store 
ødeleggelser i Naturen - skadene er uopprettelig. Selv i senere tid kan man se på 
prosjekter hvor Forsvaret tar seg til rette. For eksempel i begynnelsen av 2000 ble det 
planlagt at det skulle være en liten kjøretrase langs grensen til Russland. Denne traseen 
er utvidet og det er gjort større inngrep enn det var tenkt i begynnelsen. Samme er 
patruljehytter som skulle plasseres i samme området, hvor i dag er utvidet med vei til 
hyttene. Avstanden fra GSV til Storskog vil være ca 15 min når den nye E 105 står ferdig 
i 2013. Er det da samfunnsøkonomisk riktig å gjøre slike kostnader med slik kort avstand. 
Det vil være riktig å bruke områder hvor eksisterende bygninger til Forsvaret befinner 
seg, Korpfjellet eller Tårnet. 
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Tiltakshavers kommentar: Forsvaret arbeider løpende med å begrense ødeleggelser. 
Når det gjelder nye traseer som angår denne planen, legges det i større grad opp til 
etablering av fastere traseer og økt bruk av faste konstruksjoner. 
 
Administrasjonens vurdering: Slik det framgår av Naturmangfoldlovens (NML) § 12, 
skal inngrep i naturen skje på en slik måte at ulempene blir minst mulig. Det forutsettes 
derfor at virkninger og alternative løsninger for kjøretraseer utredes i planprogrammet 
under punkt 8.5.6 Natur/miljø. 
 

5. Fylkesmannen i Finnmark 
 

Fylkesmannen har uttalt seg i brev av 20.06.12. 
 
Miljøvernavdelingen samordner Fylkesmannens uttalelser i arealplansaker. Dette brevet 
inneholder innspill fra miljøvernavdelingen og beredskapsstaben. 
 

 Planprogram generelt  
 

Planprogrammet skal ligge til grunn for utarbeidelse av konsekvensutredning. For berørte 
myndigheter skal planprogrammet i tillegg danne grunnlag for vurderingen av om tiltaket 
kan komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale interesser. Planprogrammet 
bør derfor kort redegjøre for forholdet mellom varslet planarbeid og nasjonale miljømål. 
De nasjonale miljømålene for arealforvaltning, friluftsliv med mer er gitt i St.meld. nr. 26 
(2006-2007) regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. 
 
Fylkesmannen kan ut fra forslag til planprogram ikke se at planarbeidet kommer i konflikt 
med nasjonale eller viktige regionale interesser. 
 
Tiltakshavers kommentar: Forholdet til nasjonale miljømål er ikke omtalt særskilt i 
planprogrammet. Ut fra fylkesmannens konklusjon over, ser en heller ikke behov for å 
supplere programmet i forhold til dette. 
 
Administrasjonens vurdering: Administrasjonen anser Fylkesmannens høringsuttalelse 
som tatt til etterretning av tiltakshavers kommentar. 

  
 Friluftsliv 

 
Konsekvensutredningen må redegjøre for dagens bruk av planområdet som 
friluftsområde, og etter vår vurdering også for dagens bruk av planlagt ATV-trasé som 
friluftsområde, og redegjøre for konsekvensene for friluftslivet ved gjennomføring av 
tiltaket. 
 
Fylkesmannen anbefaler at Direktoratet for naturforvaltning sine håndbøker: Håndbok 25 
Kartlegging og verdsetting av friluftsområder og Håndbok 18 Friluftsliv i 
konsekvensutredninger etter plan og bygningsloven, benyttes i utredningsarbeidet. 
 
Forslag og vurdering av eventuelle avbøtende tiltak må beskrives. 
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Tiltakshavers kommentar: Det er lagt opp til at tiltakets betydning for friluftsliv avklares, 
kfr avsnitt 7.3 og 8.5.1 i planprogrammet. Fylkesmannens innspill mtp metodikk tas til 
etterretning. 
 
Administrasjonens vurdering: Administrasjonen anser Fylkesmannens høringsuttalelse 
som ivaretatt av tiltakshavers kommentar. 

 
 Landskapsbildet 

 
Vi anmoder om at Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren sin “Veileder - 
Fremgangsmåte for vurdering av landskapskarakter og landskapsverdi — Versjon februar 
2010” blir benyttet i landskapsanalysen. 
 
Det må gjennomføres gode visualiseringer av tiltakene og hvordan de fremtrer i 
landskapet fra forskjellige steder og til forskjellige årstider. Vår erfaring tilsier at 
fotomontasjer og terrengmodeller utfyller hverandre. 
 
Tiltakshavers kommentarer: Det er lagt opp til at tiltakets påvirkning av landskapet 
vurderes, og at det i den forbindelse fokuseres på visuelle virkninger. Kfr avsnitt 7.5 og 
8.5.5 i planprogrammet. Fylkesmannens innspill mtp metodikk tas til etterretning. I den 
grad det ut fra terrengets beskaffenhet gir mening, vil fotomontasjer bli benyttet. 
 
Administrasjonens vurdering: Administrasjonen anser Fylkesmannens høringsuttalelse 
som ivaretatt av tiltakshavers kommentar. 

 
 Naturmiljø  

 
Fylkesmannen anmoder om at også arealer langs den planlagte ATV-traséen kartlegges 
med tanke på biologisk mangfold.  
 
Tiltakshavers kommentar: Både framtidig byggeområde og ny kjøretrasé kartlegges 
mtp biologisk mangfold.  
 
Administrasjonens vurdering: Administrasjonen anser Fylkesmannens høringsuttalelse 
som ivaretatt av tiltakshavers kommentar. Vi forutsetter at Direktoratet for naturforvaltning 
sine håndbøker benyttes i kartleggingsarbeidet: DN-håndbok 13-2007 Kartlegging av 
naturtyper - verdsetting av biologisk mangfold og DN-Håndbok 11 Viltkartlegging. 
 
 
Fylkesmannen anmoder om at det stilles krav om at områder for biologisk mangfold skal 
gjøres tilgjengelig for innlegging i offentlige registreringssystemer for biologisk mangfold, 
bl.a. i Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase. Data må produseres på digital form 
med egenskapstabeller og kartfiler i SOSI- eller shapeformat. 
 
Fylkesmannen vil gjøre dataene tilgjengelige gjennom Naturbase og Artsdatabankens 
artskart. Kontakt eventuelt Fylkesmannen for mer informasjon.  
 
Tiltakshavers kommentar: Med mindre kontraktsmessige forhold ifht fagrådgiver er til 
hinder for dette, stiller Forsvarsbygg seg positiv til at gjennomført kartlegging gjøres 
tilgjengelig som nevnt.  
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Administrasjonens vurdering: Offentliggjøring av kartleggingsdata er utenfor 
kommunens ansvarsområde. Dette må avklares mellom tiltakshaver og Fylkesmannen.  
 
Konsekvensutredningen må gi et tilfredsstillende grunnlag for å vurdere bestemmelsene i 
Naturmangfoldloven §§ 8 til 12, jf. Naturmangfoldlovens § 7. Dette innebærer bl.a. at det 
må beskrives hvilke virkninger tiltaket kan få for prioriterte arter, truete og nær truete arter 
etter Norsk rødliste for arter 2010, for utvalgte naturtyper og for truete naturtyper etter 
Norsk rødliste for naturtyper 2011. Påvirkning på disse artene og naturtypene skal 
vurderes ut fra den samlede belastningen de er eller vil bli utsatt for.  
 
Tiltakshavers kommentarer: Kartlegging av biologisk mangfold og vilt utføres av NINA, 
og gjennomføres ihht anerkjente metoder. 
 
Administrasjonens vurdering: Administrasjonen anser Fylkesmannens høringsuttalelse 
som ivaretatt av tiltakshavers kommentar. 

 
 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 
Fylkesmannen legger særlig vekt på at samfunnssikkerhetsperspektivet blir ivaretatt i 
plansaker. For ikke å bygge inn en større sårbarhet i lokalsamfunnet, er en systematisk 
risiko- og sårbarhetsanalyse viktig, både i forbindelse med lokalisering av boliger og 
virksomheter, utforming av infrastruktur og ved utrustning av samfunnsviktige funksjoner.  
 
Vi minner om plan- og bygningslovens § 4-3 om samfunnssikkerhet og risiko- og 
sårbarhetsanalyse. Her heter det: “Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal 
planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, 
eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har 
betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike 
forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet 
avmerkes i planen som hensynssone, jf. § 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i 
arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er 
nødvendig for å avverge skade og tap.” 
 
Framtidige klimaendringer som havnivåstigning, flere stormer, mer nedbør, økt fare for 
flom og skred (snøskred og lignende) er hendelser som sannsynligvis vil komme. Dette er 
også svært viktige faktorer i en risiko- og sårbarhetsanalyse. 
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en veileder for 
kartlegging av risiko og sårbarhet; “Samfunnssikkerhet i arealplanlegging”. Her finnes 
eksempler på analyser, eksempler på farekategorier, samt oversikt over lover, rundskriv, 
forskrifter og veiledninger. Veilederen ligger på hjemmesidene til fylkesmannen, og på 
DSB sine sider. 
 
I NGU’s løsmassekart (www.nqu.no/kart/losmasse) er deler av planområdet registrert 
som et område med tykk havavsetning, noe som kan være indikasjon på ustabile 
grunnforhold og mulighet for at det kan være kvikkleire der. Fare for utglidning er derfor et 
faretema som bør analyseres nærmere i risiko- og sårbarhetsanalysen. 
Planområdet krysses av en høyspentlinje. Fylkesmannen anbefaler at dette temaet tas 
inn i risiko og sårbarhetsanalysen, og at man tar hensyn til høyspentanlegget ved 
plassering av bebyggelse innenfor planområdet. Statens Strålevern har anbefalt 
kartlegging av bygg som kan bli eksponert for magnetfelt over 0,4 qT, basert på en mulig 
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risiko for en svak økning i leukemitilfeller hos barn. De har utarbeidet veilederen “Bolig 
nær høyspentanlegg”, med informasjon og anbefalinger til temaet. Veilederen er 
tilgjengelig på: http://www.nrpa.no/strom-og-hoyspent. Fylkesmannen vil også trekke fram 
risikoen knyttet til radon. Store vitenskapelige studier av radon og lungekreft i 
befolkningen viser at radonrisikoen er proporsjonal med radoneksponeringen, uten en 
nedre terskelverdi. Det betyr at radoneksponering ved alle nivåer forårsaker lungekreft, 
også nivåer under 200 Bq/m3. Fylkesmannen viser for øvrig til Statens Stråleverns 
hjemmeside www.nrpa.no under menypunktet radon, og Strålevernsinfo 25.09 - 
Strålevernets nye anbefalinger for radon i Norge. 
 
Tiltakshavers kommentar: Som en del av planarbeidet vil det utarbeides en forenklet 
ROS-analyse, hvor bl.a. nevnte forhold inngår. Kfr avsnitt 7.13 og 8.5.7 i 
planprogrammet. 
 
Administrasjonens vurdering: I tiltakshavers ROS-analyse, må det tas hensyn til 
virksomhetsbasert sårbarhet, dvs farlige stoffer, brann og eksplosjon, forurensning, 
transport av farlige stoffer, trafikkfare og fare for terrorisme.   
 

 Støy (punkt 8.5.9) 
 

Vi minner om at Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, skal 
legges til grunn ved arealplanlegging etter plan- og bygningsloven i kommunene og i 
berørte statlige etater, se www.klif.no.  
 
Tiltakshavers kommentar: Forholdet til støy vil bli vurdert som redegjort for i avsnitt 
7.13.3 og 8.5.9 i planprogrammet. Innspillet tas således til følge. 
 
Administrasjonens vurdering: Administrasjonen anser Fylkesmannens høringsuttalelse 
som ivaretatt av tiltakshavers kommentar. 
 

 Estetikk 
 

Kommunen har et stort ansvar for å sikre estetisk kvalitet i våre omgivelser. Estetisk 
kvalitet skal ligge som en grunnleggende premiss i all planlegging, jf. plan- og 
bygningslovens formålsparagraf. Konsekvensutredningen/planbeskrivelsen må gi en 
beskrivelse av arkitektonisk og estetisk 
utforming. 
 
Tiltakshavers kommentar: Forholdet til estetikk vil bli fulgt opp som redegjort for i avsnitt 
7.2 i planprogrammet. Innspillet tas således til følge. 
 
Administrasjonens vurdering: Administrasjonen anser Fylkesmannens høringsuttalelse 
som ivaretatt av tiltakshavers kommentar. 
 
Fylkesmannen har følgende innspill til planarbeidet: 
 

 Reguleringsplanveileder 
 
Miljøverndepartementet har nylig publisert Reguleringsplanveileder på sin nettside. 
Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til 
plan- og bygningsloven (2008). Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med 

http://www.nrpa.no/strom-og-hoyspent
http://www.klif.no/
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veilederen til kart- og planforskriften og den nasjonale produktspesifikasjonen for 
arealplan og digitalt planregister gi informasjon om hvordan reguleringsplaner kan 
utarbeides etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven. 
 
Tiltakshavers kommentar: En er kjent med nevnte veileder, og innspillet tas til 
orientering.  
 
Administrasjonens vurdering: Administrasjonen anser høringsuttalelsen som ivaretatt. 
 

 Grad av utnytting 
 
Grad av utnytting må føres på planen eller fastsettes i reguleringsbestemmelsene. Andre 
beregningsmåter enn de som er definert i forskrift om tekniske krav til byggverk 
(byggteknisk forskrift) kapittel 5 kan ikke benyttes. Disse beregningsmåtene gir gode 
muligheter for å gjøre valg som gir ønsket styring innenfor et planområde. 
 
Så langt mulig ut fra militære hensyn vil planen bli utformet på en slik måte at den angir 
rammer for framtidig bebyggelse mtp areal, byggehøyde og plassering. 
 

 Naturmangfoldloven 
 
Naturmangfoldlovens § 7 pålegger offentlig myndighet å synliggjøre sine vurderinger iht. 
lovens § 8-12 i sine besluttende vedtak. Konkret gjelder det også for kommunens vedtak i 
denne saken. 
 
Unnlatelse av å vurdere å vektlegge § 8-12 kan medføre at et vedtak anses ugyldig 
dersom feilen har virket bestemmende på vedtakets innhold. Det samme kan bli 
resultatet dersom vedtaket for så vidt omtaler § 8-12, men det fremstår som åpenbart at 
vurderingene og vektleggingene ikke har blitt trukket inn i forberedelsene av saken og i 
den skjønnsmessige vurderingen av saken. 
 
Se mer informasjon om naturmangfoldloven i Miljøverndepartementets veileder T-1 514 
Naturmangfoldloven kapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftlig bruk - en 
praktisk innføring. 
 
Tiltakshavers kommentar: Forholdet til naturmangfoldsloven følges bl.a. opp gjennom 
pågående planarbeid, som inkl konsekvensutredning. 
 
Administrasjonens vurdering: Administrasjonen anser høringsuttalelsen som ivaretatt 
av tiltakshavers kommentar. 

 

6. Finnmarkseiendommen (FeFo) 
 

Finnmarkseiendommen/Finnmérkkuopmodat (FeFo) har uttalt seg i brev av 21.06.12. 
 
FeFo har i utgangspunktet ingen merknader til at det utarbeides reguleringsplan for ny 
Grensestasjon Nord ved Ulveskaret. Våre interesser ved utbyggingen vil særlig være av 
økonomisk karakter. Dette vil vi komme nærmere tilbake til i forbindelse med 
forhandlingene om kjøp/feste av arealet. 
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Vi forutsetter imidlertid at FeFo som grunneier blir involvert i planprosessen slik at vi får 
anledning til å påvirke planforslaget før det legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Tiltakshavers kommentar: Det legges opp til videre dialog ifht eiendomsspørsmålet. 
 
Administrasjonens vurdering: Eiendomsspørsmålet mellom FeFo og Forsvarsbygg er 
et privatrettslig forhold som ikke berører kommunen. 
 
Vi legger til grunn at forslagsstiller vurderer planforslaget i forhold til Sametingets 
retningslinjer for endret bruk av utmark, jf. Finnmarkslovens § 4. Kommunen skal også 
vurdere dette ved sin behandling av planen. 
 
Tiltakshavers kommentar: Forholdet til Sametingets retningslinjer vil bli fulgt opp som 
redegjort for i avsnitt 7.7. 

 
Administrasjonens vurdering: Administrasjonen anser høringsuttalelsen som ivaretatt 
av tiltakshavers kommentar.  
 
Administrasjon vurdering er at reindrifta skal utredes som et særskilt tema i 
planprogrammet. 

 
7. Sametinget 
 

Sametinget har uttalt seg i brev av 22.06.12. 
 
Sametinget har i brev av 22.05.12 varslet befaring av det aktuelle planområdet etter 
henvendelse fra Forsvarsbygg. Befaringen vil gjennomføres i løpet av barmarkssesongen 
2012. Vårt varsel om befaring til Forsvarsbygg har forøvrig gått i kopi til Multiconsult. Vi 
har ingen øvrige innspill på det nåværende planstadiet. 
Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen 
uttalelse fra Finnmark fylkeskommune, Areal- og kulturvernavdelinga. 
 
Tiltakshavers kommentar: Innspillet tas til etterretning. 
 
Administrasjonens vurdering: Administrasjonen anser høringsuttalelsen som ivaretatt. 

 
8. Gustav Nilsen/May-Grethe Nilsen 
 

Gustav Nilsen/May-Grethe Nilsen har uttalt seg i brev datert 24.06.12. 
 
Vi er eiere av eiendommen Tharaldshaugen, gnr. 29, bnr. 5 og 6. 
 
Da vi er nær tilknyttet mulig aktivitet i tilfelle utbygging, vil vi med dette gi uttrykk for at vi 
er imot all militær øvelsesaktivitet og enhver militær treningsaktivitet av motorisert 
kjøretøy sommer som vinter, patruljevirksomhet, observasjonsposter og trening av 
hundeekvipasjer, som spesielt vil forringe dyre og fuglelivets muligheter, samt forstyrre 
gårdens interesser. 
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Botnvassdraget er klassifisert som sjøørret og sjørøye/smålaksevassdrag, samt innlands 
ørret og røye. Her er også musling forekommet som er fredet. Dette er framhevet ved 
Niva undersøkelser  ang. valg av schengen trase med bro over Botnelva. 
 
Tiltakshavers kommentar: Innspillet tas til orientering. 
 
Administrasjonens vurdering: Administrasjonen vil om be om at tiltakshaver vurderer 
nevnte merknader inn i 0-alternativet. 
 
Friluftsliv, se pkt. 7.3 
 
Jakt, fiske, bærplukking, friluftsliv på vår eiendom som er 1280 da stor ligger inntil 
planlagt grensestasjon og 2-3 minutters gangtid fra forlegning. 
 
Vi frykter et press på nevnte ressurser på vår eiendom fra deler av stasjonens befolkning 
i deres fritid. Vi leier ut fire boenheter med ca 10-15 beboere. Et viktig moment, og for 
noen, helt avgjørende er å ta i bruk alle naturressursene ved valg av bosted. Med andre 
ord, beboerne vektlegger denne fordelen, og vi markedsfører vår utleie med at her finner 
de ro og friluftsliv på et uberørt sted med naturressurser. 
 
Dersom grensestasjon med tilhørende fasiliteter bygges, vil statusen endres kraftig og 
forringes når en befolkning nær halvparten av Jarfjords innbyggertall flytter inn og kan ta i 
bruk rettigheter i et vist monn. 
 
Tiltakshavers kommentar: Innspillet tas til orientering. Forslagsstiller registrerer 
usikkerheten ved hva slags press planlagte aktivitet/personell vil kunne medføre på ulike 
naturressurser. 
 
Administrasjonens vurdering: Administrasjonen vil om be om at tiltakshaver tar nevnte 
merknader inn i 0-alternativet. 

 
 Helikoptertrafikk 

 
Det hviler flere konsekvensbetenkeligheter ved helikoptertrafikken, også i forbindelse 
med øvelser. Vi har to inngjerdet områder som blir brukt som utleie for sommerbeite til 
eksterne hester fra Sør-Varanger. Vi har også utleie av stall til hester som benytter 
beiteområder. Det ene området er på ca 100 da og ligger på østsiden av riksvei 886 og 
ned til Botnvannet, ca 4-500 meter til planlagt stasjon. Vi frykter for tap av utleieinntekter 
vedr. sommerbeite. Hesteeierne vet at noen hester blir vanvittig skremt og flyr gjerne på 
gjerdet hvis helikopteret viser seg noen hundre meter unna ved inn og utflyvning fra 
landingsplassen. Dersom landingsplassen blir nær stasjonen risikerer vi at ingen er 
interessert i å leie beiteplass hos oss, i allefall på denne siden av veien. Vi har ingen tro 
på noen form for varig erstatning ved en slik verdiforringelse av utleieinntektene, dersom 
det blir helikoptertrafikk til stasjonen. Vi og hesteeierne har f.eks. friskt i minne en hest på 
vår eiendom som ble skremt og hoppet over gjerdet og ble hengende fast i gjerdet og 
landet på halsen og knakk nakken. Den døde selvsagt. Det skal ikke store forstyrrelsen til 
før hestene skremmes, og de får panikk. 
 
Det er meget viktig for oss at beite blir brukt av hester på den gamle enga, da den ellers 
blir igjengrodd. Det er eksplosiver fra slaget den 21. og 22. Oktober 1944 over det meste 
av enga, så vi kan ikke dyrke opp denne enga. Enga er ikke snudd etter krigen pga. 
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dette. Derfor er vi avhengig at den blir benyttet til hestebeite. Sauebeite er uaktuelt pga. 
at det er bjørn i området som vil slå i hjel sauene. Vi har hatt to tilfeller av at bjørnene har 
slått i hjel elgkalver de siste åra. Den ene bare 20 meter fra et hus vi har på denne siden 
og det andre tilfelle var inne på beite mens hestene også var der. Dette kan bekreftes da 
både Viltnemnda og Sør-Varanger avis var engasjert i begge episodene. 
 
Får vi helikoptertrafikk over hodene på hestene i tillegg til bjørnebesøk hver sommer, er 
det stor fare for at det blir slutt på våre muligheter for utleie av hestebeite. 
Vi understreker også at uten utleieinntektene for stallen med 6 hester/ponnier og 
utmarksbeite, må det bli et krav fra oss mot forsvaret når vi ikke kan benytte dette 
utleiebeite for hester. 
 
Tiltakshavers kommentar: Når det gjelder helikoptertrafikk vil tematikken bli utredet på 
forskriftsmessig måte, kfr avsnitt 8.5.9 i planprogrammet. 
 
Administrasjonens vurdering: Administrasjonen anser høringsuttalelsen som ivaretatt 
av tiltakshavers kommentar. 
 

 Friluftsliv 
 
Vi er svært forbauset over vurderingen i punkt 7.3 i saksfremlegget. Her står å lese at 
området ikke benyttes særskilt til jakt, rekreasjon og friluftsliv. 
 
Referanse forsvarets saksfremlegg 5. og 5.1.: ”I kommuneplanens arealdel, vedtatt 
05.10.05 er det aktuelle området avsatt som landbruks, natur og friluftsområde (LNF)” 
 
I saksfremlegget står det noe om ca to registrerte hekkinger, vi forstår av dette at det er 
to rypekull. Vi nevner følgende: 
 

 I nærheten til planlagt militæranlegg, er det bare på eiendommen vår fire 
til fem årlige hekkinger av ryper. I øvrige nærområder er det tilsvarende 
flere hekkinger med radius ca. 1 km. 

 Hare. Det er et yrende liv med et ukjent antall harekull i samme området. 
 Vi nevner å ha sett over flere år mellom ti og tretti stykk harer på gjordene 

våre om våren. Sist år registrert to revekull på eiendommen. 
 Bisamrotter yngler overfor Botnvannet. 
 Det er elgtrekk og beiteområde på vår eiendom gjennom det meste av 

året, også i jakttiden. 
 Forøvrig er det et yrende fugleliv året rundt, med størst forekomst tett 

nedenfor der landingsplass for helikopter er planlagt. 
 Slik er det at ved utbygging av en stasjon i området vil også de som driver 

jakt i dette området bli negativt berørt. 
 Det sier seg selv at dannelse av revir og klekkingen av rypekull blir kraftig 

redusert pga både aktiviteten fra helikoptertrafikken firhjulinger og 
aktiviteten fra hundeekvipasjene ved kenneldriften. 

 
Tiltakshavers kommentar: Innspillet tas til orientering. Forslagsstiller har tatt 
utgangspunkt i at tiltakets relativt vegnære beliggenhet og begrensede fotavtrykk i liten 
grad vil berøre viktige naturverdier. Det antas at kartleggingen til NINA vil avdekke at det 
finnes en del dyreliv i området. 
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Administrasjonens vurdering: Administrasjonen anser høringsuttalelsen som ivaretatt 
av tiltakshavers kommentar. Det forutsettes at de nevnte merknader vurderes i punkt 
8.5.6 natur/miljø i planprogrammet.  
 

 
Nesten daglig er det parkert 2-6 biler langs veien, ca 500 meter langs veien der 
innkjøringen til det planlagte utbyggingsområdet er. I tillegg er det utfart til 
friluftsområdene fra våre fire boenheter og oss selv når vi er der. Utfart fra vår eiendom 
trenger ikke bil og legges dermed ikke merke til slik man kan registrere når man ser at 
det står parkerte biler langs veien. Blir utbyggingen en realitet, 
må lokalbefolkningen forholde seg til militær aktivitet fra en garnison og kompani på ca 
116 mann + 20 sivile aktører. I følge forsvarets saksfremlegg skal det benyttes inntil 30 
firhjulinger. Daglig 2-3 helikopterlandinger og avganger. Vi ser for oss at under øvelser vil 
det blir langt flere frekventeringer. Samt nødvendige øvinger i terrenget rundt bygningene 
som til sammen får et stipulert areal på 2700 meter. Sagt på en annen måte kan dette 
sammenlignes med et boligfelt med 27 boliger hver på 100 m2. 
 
Når en så stor grensestasjon planlegges, er dette en alminnelig stor kaserne. 
Befolkningen langs grensa har funnet seg til rette med grensestasjonen med ca 10 til 15 
mann. Her anlegges en kaserne som er ti ganger større med dertil også ti ganger større 
bemanning og militær aktivitet. 
 
Tiltakshavers kommentar: Planarbeidet vil redegjøre for evt virkninger av planlagt 
etablering/virksomhet. 
 
Administrasjonens vurdering: Administrasjonen anser høringsuttalelsen som ivaretatt 
ved at man i planarbeidet redegjør for virkninger av planlagt etablering/virksomhet. 

 
Dette området er fra før av avskjermet fra snøscooter trafikk. Vi har tidligere vært aktiv for 
å stoppe utbygging av foreslått trase for firhjulinger og snøscootertrafikk. Vi fikk bortvist 
disse planene for en 800 lang tilleggstrase ved etablering av Schengen traseen langs 
grensa. Vi var forbauset av å ikke få bistand eller samtykkende kommentar fra 
kommunens miljøvernavd. Vi håper denne gang at kommunens miljøvernavd. får øynene 
opp for den miljøfaren med støy og aktivitetsforurensning og forurensning til vassdrag, 
som planlegges i LNF sonen, herunder også landbruksinteresser og nærhet til naboer. 
 
Tiltakshavers kommentar: Innspillet tas til orientering. 
 
Administrasjonens vurdering: Administrasjonen anser at tematikken vedrørende støy 
og forurensning blir ivaretatt under punkt 8.5.2 Forurensning og 8.5.9 Naturmiljø i 
planprogrammet. 
 
I saksframlegget fremkommer det ikke noe om følgende punkter: 
 
1. Skal hele eller deler av eiendommen inngjerdes med høy netting og eller med piggtråd 
på toppen. 
 
Tiltakshavers kommentar: I avsnitt 7.3 i planprogrammet står at det ikke vil legges 
begrensninger på offentlig ferdsel i området. 
 
Administrasjonens vurdering: Tas til orientering. 
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2. Blir det anlagt felt eller kortholds skytebane i området slik det er ved noen av 
eksisterende grensestasjoner, og i tilfelle hvor ofte disse er i bruk.  
 
Tiltakshavers kommentar: Det vil ikke bli etablert nye skytebaner i området. 
 
Administrasjonens vurdering: Tas til orientering. 
 
3. Blir det bygget vakttårn eller kommer dette en tid etter at de første planene er 
utbygget.  
 
Tiltakshavers kommentar: Det vil ikke bli etablert nye vakttårn som en del av anlegget. 
 
Administrasjonens vurdering: Tas til orientering. 

 
4. Det framgår ikke hvor landingsplassen for helikopter er planlagt. Det er et sterkt ønske 
om at denne bygges lengst mulig unna vårt beiteområde ved Botnvannet. Dette har med 
landbruksinteressene å gjøre, og minimerer vårt aktuelle krav om erstatning mot 
forsvaret ang. forringelse av landbruksinteressene. Vi kommer tilbake til dette spørsmål 
når vi har fått forholdet belyst. 
 
Tiltakshavers kommentar: Innspillet tas til etterretning. 
 
Administrasjonens vurdering: Administrasjonen ber om at landingsplass for helikopter 
innarbeides i planen, samt at mulige innflygningskorridorer blir illustrert og vurdert i 
henhold til støyproblematikk. 
 
5. Kjøretrase for firhjulinger/snøscootere fra stasjonen og mot grensa. Trase for denne 
forstår vi er ikke endelig bestemt. Eiendommen blir forringet ved anlegg av traseen. Flere 
forhold i anledning dette er belyst ved en tidligere sak om emnet da Schengen traseen 
blir planlagt langs grensa. Vi fikk som tidligere nevnt avverget bygging av veier den gang 
over vår eiendom og vi presiserer at status er den samme som tidligere for vår del. Vi 
tillater ikke eiendommen stilt som arena for militær aktivitet av enhver art.  
 
Tiltakshavers kommentar: I hvilken grad eiendommen blir berørt av ny trasé, vil være 
avhengig av valgt linje. Dette avklares nærmere i planarbeidet. Innspillet tas til 
orientering. 
 
Administrasjonens vurdering: Administrasjonen forutsetter om at kjøretraseer 
innarbeides i planprogrammet under punkt 8.5.6 Natur/miljø. 
 
 
6. Anleggelse av hundekennel 80 m2. 
Hundeekvipasjer må trenes og luftes daglig. Hvor skal dette foregå? Skal ekvipasjene 
trene rundt stasjonen eller i nærliggende områder, og hvor stor blir da aksjonsradiusen 
og presset mot faunaens dyr og fugleliv i området? Hvilke betenkeligheter legges til 
grunn hvis forsvarets hundeekvipasjer skal ta i bruk uberørt fauna og biotop i hekketida 
og med forstyrrelse av revirområder for dyr og fugler. 
Vi etterspør en konsekvensutredning også i disse spørsmål og her må kommunens 
miljøvern representanter kjenne sin besøkelsestid. 
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Vi minner om helikoptertrafikk, snøscooter og firhjulinger i området. Sammenholdt med 
trening av hundeekvipasjer mener vi at LNF sonens intensjoner blir torpedert av 
forsvaret. Forsvaret har en svært dårlig historikk å vise til i anledning deres framferd bl.a. 
på Jarfjordfjellet. Arkiv fra uttallige avis artikler med fotodokumentasjoner underbygger 
vår frykt om en fortsettelse av naturødeleggelser, der også kjøring på sommerstid med 
hjul og beltekjøretøyer blir brukt utenfor lovlige traseer. T tillegg er det også dokumentert 
en utilbørlig utvidelse med tildels villmannskjøring ved siden av anlagte traseer. Så vidt vi 
husker også den nye Schengen traseen. Denne historikk ser vi nå blir feid under teppet 
ved kommunens miljøvernavdeling, der de ingen kommentar har til utbyggingsplanene. 
Ref. møte som er holt med utbyggeren. 
 
Jarfjordbotns områder er ennå en naturperle i forhold til beboernes natur og friluftsliv, og 
vi for vår del ønsker å bedra til at denne unike berikelse opprettholdes. Det gjenstår å se 
om de berørte instanser kjenner sin besøkelsestid for saken. 
 
Tiltakshavers kommentar: Hunder blir benyttet i forbindelse med vakttjenesten, som 
foregår langs grensen og opereres fra vakthytter/OP’er. Hundehold og trening foregår iht 
Forsvarets egne bestemmelser og instrukser. Prosedyrer og rutiner for dette er ikke del 
av reguleringsplanen. 
 
Administrasjonens vurdering: Administrasjonen forutsetter at hundehold følger 
gjeldende bestemmelser og retningslinjer. Det forutsettes også at all kjøring utføres innen 
lovlige traseer, og virkninger i forhold til natur og miljø utredes i planprogrammet. 

 
7. Hva er benevnt som hytte nord? Er den allerede eksisterende eller er det en ny hytte 
med enda et vakttårn mot gården vår? Vi har allerede et vakttårn rettet mot oss som 
overvåker bebyggelsen på gården vår fra sør-øst.  
 
Tiltakshavers kommentar: Etablering av ny grensestasjon ved Ulveskardet (GSV 
grensestasjon nord) innebærer ikke etablering av nytt vakttårn. 
 
Administrasjonens vurdering: Tas til orientering. 

 
8. Vi ser at grenselinja for ny stasjon er trukket helt inntil vår eiendomsgrense, er det fordi 
det planlegges en ny observasjonspost, slik at gården vår vil bli overvåket fra to sider. Vi 
undres også hvorfor det er så viktig å trekke grensa kloss inn på vår landbrukseiendom. 
Vi ser ofte at det er rikelig åpning for allmenn ferdsel mellom eiendomsgrenser. Vi 
imøteser at det også blir gjeldende her dersom det mot vår vilje blir utbygging. 
 
Tiltakshavers kommentar: Grensa som er angitt i kartskissene angir kun en potensiell 
plassering av anlegget. På side 6 i planprogrammet er anleggets faktiske størrelse vist, 
her framgår også at det vil bli rikelig plass omkring anlegget. Som nevnt foran vil 
anlegget i liten grad /ikke medføre begrensninger mtp ferdsel i området. 
 
Administrasjonens vurdering: Tas til orientering. 
 
Vi ønsker at vår eiendom med områder rundt blir ivaretatt mest mulig slik den framstår i 
dag fra naturens side. En bærekraftig utvikling der inngrep i naturen må begrenses ut fra 
lovens forutsetning og idealer. De føringer som forsvaret legger til grunn for sine 
utbyggingsplaner sammenfaller ikke med lovens intensjoner om naturvern og bærekraftig 
utvikling og målsetting. 
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Anlegg av spillvannledning/slam fra kloakk fra kasernen/hundekennelen: 
 
Vi motsetter oss at det blir anlagt avløpsledning med spillvannskloakk over vår eiendom 
og ned i Botnelvvassdraget og fjorden. Slik vi forstår av saksframlegget, vil avfallsvannet 
med grøftetrase 1,5 km, også gå over vår eiendom og ligge i nedslagso rådet for vår 
drikke-vannskilde til våre fire husstander. Dersom dette skjer, vil vi aldri være trygge på 
om drikkevannet til enhver tid er rent. Det må bli forsvaret som betaler for et nytt 
vannanlegg til gården og dekker alle kostnader av enhver art. Vi gjentar her at 
Botnvannet er et sjøørret- og laksevassdrag, i tillegg blir vassdraget brukt til badeliv, 
nedstrøms Botnvannet, samt at gården Storslåtten har drikkevannskilde fra Botnvannet. 
Nedstrøms Botnvannet er det badstue og badeliv. Vi er også kjent med at to hytter henter 
sitt drikkevann nedenfor brua riksveien. Vi tror forsvaret her kommer i konflikt med 
mange brukere pga. utslipp av kloakkvann. 
 
Tiltakshavers kommentar: Evt betydning for naturmiljø knyttet til Botnelvvassdraget og 
fjorden blir utredet som en del av planarbeidet. I den grad planlagte utbygging vil 
medføre behov for alternative drikkevannskilder, vil dette være forhold som Forsvarsbygg 
må besørge. 
 
Administrasjonens vurdering: Administrasjonen anser høringsuttalelsen som ivaretatt 
av tiltakshavers kommentar. 

 
Tharaldshaugen er Sør-Varangers nest største landbrukseiendom og har stor utmark 
som kan nyttes til landbruksformål. Arealet på sydsiden av riksveien er på ca 1000 da. 
Her er potensielle muligheter for flere typer dyrearter som gården i framtiden kan ha, vi 
nevner større dyrearter som hjort, lamaer, elg og hester mm. Hvis Forsvaret tar seg til 
rette og bygger vei over vår eiendom båndlegger de potensielle muligheter for gårdens 
framtid i så måte. Selvsagt vil også de andre forstyrrende faktorer som følger med 
utbyggingen av stasjonen være til hinder for gårdens framtid, vi nevner 
helikopteraktiviteter, kenneldrift, motorisert ferdsel og ca 130 mennesker som vil ha 
daglig nærkontakt med eiendommen og forurensningsproblemer av forskjellig art som 
følger med alt dette. 
 
Tiltakshavers kommentar: Innspillet tas til orientering. Det planlagte anlegget berører i 
utgangspunktet ikke eiendommen og en kan ikke se at anlegget vil medføre den typen 
begrensninger ifht mulige framtidige driftsformer det pekes på. 
 
Administrasjonens vurdering: Administrasjonen forutsetter at virkninger av 
helikopteraktivitet og annen motorisert ferdsel utredes i forhold til støy, natur og miljø og 
forurensning i planprogrammet. Administrasjonen forventer at hundehold følger 
gjeldende retningslinjer og bestemmelser. 

 
 

9. Reinbeitedistrikt 1-2-3 
 

Reinbeitedistrikt 1-2-3 har uttalt seg i brev av 25.06.12. 
 
Det vises til forslag til planprogram for Grensestasjon Nord, utlagt til offentlig ettersyn på 
Sør-Varanger Kommunes hjemmesider. 
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Reinbeitedistrikt 1-2-3 kan ikke se å ha mottatt varselbrev fra Forsvarsbygg i denne sak, 
dette stiller distriktet seg undrende til, da ny grensestasjon planlegges innenfor distriktets 
reinbeiteområde. 
 
Tiltakshavers kommentar: Forsvarsbygg har ved utsendelse forholdt seg til 
adresselister mottatt fra Sør-Varanger kommune. En har antatt at evt ytterligere 
distribusjon er avtalt med sektormyndighetene. 
 
Det har vært kontakt mellom Forsvarsbygg og reinbeitedistriktet både før og underveis i 
høringsperioden. 
 
Administrasjonens vurdering: Tas til orientering. 
 
Som det framgår av planprogrammet har distriktet tidligere hatt et møte med forsvaret i 
denne sak. Det framgår også av planprogrammet at distriktet har en flyttlei i nærheten av 
området hvor ny stasjon planlegges. Distriktet ber om at denne flyttleien ivaretas og at 
denne på ingen måte må stenges eller at distriktet hindres i å benytte denne, jf. 
Reindriftslovens § 22. 
 
Tiltakshavers kommentar: Forslagsstiller tar innspillet til etterretning ved at anlegget 
plasseres øst for flytteleia. 
 
Administrasjonens vurdering: Administrasjonen anser høringsuttalelsen som ivaretatt, 
men reindrift må inn i planprogrammet som et eget punkt som tidligere nevnt. 
 
Etter det distriktet forstår, vil stasjonen bli tilknyttet forsvarets trasé for ATV langs grensa. 
Distriktet ber om at denne traseen inntegnes på kart slik at vi kan ta stilling til hvorvidt 
flyttleien berøres. Distriktet ber om å bli involvert i den videre prosessen. 
 
Tiltakshavers kommentar: Ut fra distriktets ønsker vil både forvaltning og distriktet bli 
involvert i det videre arbeidet med å peke ut en egnet trasé mellom stasjonen og 
grensen. 
 
Administrasjonens vurdering: Konsekvenser av kjøretraseer må innarbeides i 
planprogrammet under punkt 8.5.6 Naturmiljø. Tiltakets betydning for reindrift må 
redegjøres for under et eget punkt. 

 
 

10. Reinsdriftsforvaltningen i Øst-Finnmark 
 

Reindriftsforvaltningen har uttalt seg i brev av 25.06.12. 
 
Berørt rbd. 1/2/3-Nuorta Mátta Várjjat har kommet med uttalelse til saken. Uttalelsen er 
oversendt Multiconsult med kopi til Reindriftsforvaltningen. 
 
Vurdering: 
Reindriftsagronomen hadde ikke sendt saken til vurdering og eventuell uttalelse til det 
berørte reinbeitedistriktet 1/2/3 - Nuorta Mátta Várjjat. Det vises til forberedende møter og 
befaring av tiltaksområdet. Tidligere ønsket lokalisering ble forkastet grunnet konflikt med 
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drivingslei for rein. Tiltakshaver, reinbeitedistriktet og Reindriftsforvaltningen ble enige om 
alternativ plassering, slik 
også beskrevet under pkt. 4.2.1 og pkt. 7.8.2 i forslag til planprogram.  
 
Reindriftsagronomen vil generelt påpeke at tiltaksområdet er lokalisert innenfor rbd. 
reinbeitedistriktet 1/2/3 - Nuorta Mátta Várjjats høstvinterbeiteområdet for rein, det kan 
derfor forekomme rein i området. Høstvinterbeite for rein dèt området som benyttes etter 
brunsten og før flytting videre til vinterbeiteområder. Det bør derfor tas hensyn til 
reindriften i området. 
 
Reindriftsagronomen er skeptisk og negativ til inngrep og punktering av nye områder i 
beiteområder til for rein. Selv om omfanget av tiltaket ikke kan sees å ha noe betydning i 
forhold til totaliteten av beiteområder for distriktet, vil den ha ringvirkninger og 
forskyvninger av beiteområder. Tiltak og ytterligere tiltak innenfor vil føre til ytterligere økt 
forstyrrelse av menneskelig aktivitet og trafikk som kan medføre til skade og ulempe for 
reindriften i området. 
 
Reindriftsagronomen ber om at berørte rbd. merknader tas til etterretning i 
planprogrammet, slik at tiltaket ikke vil medføre fare, skade og ulempe for reindrifta. 
Reindriftsagronomen og har ingen ytterligere merknader til planen. 

 
Reindriftsagronomens vedtak: 
Reindriftsagronomen fremmer ikke innsigelse dersom rbd. Merknader tas til etterretning i 
planprogrammet og flytteleien ivaretas i planprogrammet, slik at tiltaket ikke vil medføre 
fare, skade og ulempe for reindrifta. 
 
Begrunnelse: 
Drivings- og flytteleier utgjør livsnerven i reindriften og er helt nødvendig for å kunne 
flytte/drive rein mellom ulike årstidsbeiter og områder. Flytteleiene har også spesielt vern 
etter Lov om reindrift. 
 
Forslag til planprogram for GSV grensestasjon nord er behandlet etter fullmakt gitt av 
Områdestyret for reindrift i Øst-Finnmark i sak 02/2008 til reindriftsagronomen i Øst-
Finnmark. 
 
Tiltakshavers kommentar: Forslagsstiller tar innspillet til etterretning ved at anlegget 
plasseres øst for flytteleia. 
 
Når det gjelder tiltakets (inkl bebyggelse, traseer og aktivitet) betydning for reindrifta for 
øvrig, legges til grunn at GSV går i dialog med reinbeitedistriktet med sikte på å avtale 
rutiner for drift og periodevis samdrift. 
 
Administrasjons vurdering: Administrasjonen anser høringsuttalelsen som ivaretatt, 
men som tidligere nevnt må reindrift inn i planprogrammet som et eget punkt. 
 

 
 
 
 
Kommuneplanens hovedmål: 
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Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for 

befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og 

tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere 

ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og 

for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

 
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 
 
 
Næringsutvikling: 
 
 
Infrastruktur: 
 
 
Barn og ungdom: 
 
 
Kompetansebygging: 
 
 
Øk0onomi: 
 
 
Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: 
 
 
 
 
 
Forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9, samt forskrift om konsekvensutrednings § 7 
fastsetter kommunestyret Planprogram GSV grensestasjon nord, under forutsetning av at 
følgende bemerkninger er innarbeidet i forslag til Planprogram. 
 

1) Tiltaket blir vurdert etter ”Convention on Wetlands of Intanasjonal Importance” 
(Ramsarkonvensjonen). 

2) Det forutsettes at virkninger og alternative løsninger for kjøretraseer utredes i 
planprogrammet under punkt 8.5.1 Natur/Miljø 

3) I tiltakshavers ROS-analyse må det tas hensyn til virksomhetsbasert sårbarhet, 
dvs farlige stoffer, brann og eksplosjon, forurensing, transport av farlige stoffer, 
trafikkfare og fare for terrorisme. 

4) Reindriften må utredes som et eget særskilt tema i planprogrammet. 
5) At tiltakshaver vurderer Gustav Nilsen/May-Grete Nilsen sine innspill vedrørende 

botnvassdraget inn i 0-alternativet. 
6) At landingsplass for helikopter innarbeides i planen, samt at mulige 

innflygingskorridorer blir illustrert og vurdert i henhold til støyproblematikk.  
7) Kjøretrasseer innarbeides i planprogrammet under punkt 8.5.6 under Natur/miljø 
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Begrunnelse: kommunestyret finner at de innkomne merknader og innspill er tilstrekkelig 
vurdert og ivaretatt i planprogrammet, jf. tiltakshavers kommentarer og rådmannens 
vurderinger over. 
 
 
 
 
20.11.2012  Rådet for likestilling av funksjonshemmede 
 
BEHANDLING: 
 
Forslag: 
Rådet har gått gjennom saken og tar den til etterretning. Vi er spesielt fornøyde med at 
universell utforming blir påpekt, og at det blir vektlagt at det ikke bare er minstekravene som 
skal følges.   
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
RFFH-028/12 VEDTAK: 
Rådet har gått gjennom saken og tar den til etterretning. Vi er spesielt fornøyde med at 
universell utforming blir påpekt, og at det blir vektlagt at det ikke bare er minstekravene som 
skal følges.   
 
 
 
Behandling 22.11.2012  Utvalg for plan og samferdsel  
Saksordfører: Kurt Wikan 
 
Innstillingen enstemmig vedtatt, med følgende tillegg: 
I medhold av Forskrift om konsekvensutredninger § 7. Høring, behandling og fastsetting av 
program, femte ledd, krever kommunestyret at vurdering av relevante og realistiske 
alternativer blir innarbeidet i planprogrammet og følgelig planforslaget. 
 
 
Utvalg for plan og samferdsels vedtak i sak 118/12: 
Utvalget avgir følgende innstilling til kommunestyret: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9, samt forskrift om konsekvensutrednings § 7 
fastsetter kommunestyret Planprogram GSV grensestasjon nord, under forutsetning av at 
følgende bemerkninger er innarbeidet i forslag til Planprogram. 
 

1) Tiltaket blir vurdert etter ”Convention on Wetlands of Intanasjonal Importance” 
(Ramsarkonvensjonen). 

2) Det forutsettes at virkninger og alternative løsninger for kjøretraseer utredes i 
planprogrammet under punkt 8.5.1 Natur/Miljø 

3) I tiltakshavers ROS-analyse må det tas hensyn til virksomhetsbasert sårbarhet, 
dvs farlige stoffer, brann og eksplosjon, forurensing, transport av farlige stoffer, 
trafikkfare og fare for terrorisme. 

4) Reindriften må utredes som et eget særskilt tema i planprogrammet. 
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5) At tiltakshaver vurderer Gustav Nilsen/May-Grete Nilsen sine innspill vedrørende 
botnvassdraget inn i 0-alternativet. 

6) At landingsplass for helikopter innarbeides i planen, samt at mulige 
innflygingskorridorer blir illustrert og vurdert i henhold til støyproblematikk.  

7) Kjøretrasseer innarbeides i planprogrammet under punkt 8.5.6 under Natur/miljø 
8) I medhold av Forskrift om konsekvensutredninger § 7. Høring, behandling og 

fastsetting av program, femte ledd, krever kommunestyret at vurdering av 
relevante og realistiske alternativer blir innarbeidet i planprogrammet og følgelig 
planforslaget. 

  
Begrunnelse: kommunestyret finner at de innkomne merknader og innspill er tilstrekkelig 
vurdert og ivaretatt i planprogrammet, jf. tiltakshavers kommentarer og rådmannens 
vurderinger over. 
 
 
 
Behandling 21.11.2012  Kommunestyret 
Saksordfører: Kurt Wikan 
 
Saken ble utsatt til neste kommunestyremøte. 
 
Kommunestyrets vedtak i sak 084/12: 
Saken utsettes til 12.12.12. 
 
 
 
 
 
 
 

Bente Larssen 
rådmann 

 
 

- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
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1. INNLEDNING  

1.1 Bakgrunn 

Forsvaret vil i framtiden endre konseptet for grensevakt langs grensen mot Russland.  

I en egen konseptstudie og helhetsplan utarbeidet av Forsvarsbygg, er det anbefalt at dagens 6 
grensevaktstasjoner legges ned, og erstattes av to større stasjoner.  

Disse er planlagt lokalisert til hhv Svanvik og Storskog.  

1.2 Formål med planarbeidet 

Formålet med planarbeidet er å utarbeide en reguleringsplan som legger til rette for ønsket 
utbygging av ny grensestasjon for GSV ved Storskog. 
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2. PLANPROSESSEN 

2.1 Vurdering av forholdet til KU‐forskriften  

Forsvarsbygg har i møter med kommunens administrasjon presentert forslag til to nye 
grensestasjoner i Sør‐Varanger, deriblant stasjonen som er betegnet Storskog. Stasjonen er 
lokalisert til en høyde ved Rv 886 mot Jarfjord, mellom Storskog tollsted og Jarfjordbotn. I 
kommuneplanen er området avsatt som LNF‐område. Området har ingen utbygd infrastruktur.  

Forsvarsbygg ba i forhåndskonferanse den 08.11.2010 om kommunens vurdering av tiltaket 
opp mot gjeldende bestemmelser om konsekvensutredning. 

Spørsmålet om forholdet til forskrift om konsekvensutredninger ble behandlet av Det faste 
utvalg for plansaker (Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling) i møte den 11.05.11 (sak 
062/11).  

Fra kommunens side ble det fokusert på følgende (fra administrasjonens saksframlegg): 

(..) Bygging av anlegg med denne type funksjon, størrelse og lokalisering, krever relativt 
grundige utredninger og vurderinger:  

a) Det foreslåtte byggeområdet er et uberørt LNF‐område, og det er eksisterende, spredt 
boligbebyggelse og hyttebebyggelse i umiddelbar nærhet. Dette betyr at området kan 
være en del av beboernes og hytteeiernes friluftsområde.  

b) Stasjonens adkomstvei, ulike tilførselstracéer for beltekjøretøy og 
helikopterlandingsplass er betydelige naturinngrep, i tillegg til at trafikken kan medføre 
støy.  

c) Vannkilder, spesielt drikkevann, må utredes med hensyn på både kvalitet og kapasitet.  

d) Avløpsvann fra stasjonen av alle typer må håndteres i forhold til utslipp, rensing og 
forurensing. Det ligger eksisterende bebyggelse og fiskeførende vassdrag på et lavere 
terrengnivå enn den foreslåtte lokaliseringen for stasjonen.  

e) Anleggets størrelse tilsier at det vil være en betydelig produksjon av avfall som må 
håndteres riktig.  

f) Reindriften har trekkvei for rein i umiddelbar nærhet av foreslått lokalisering.  

g) Landskapet omkring den foreslåtte lokaliseringen er variert, med flere mindre 
landskapsrom, bl.a. våtmarks‐/myrområder, og med stor sannsynlighet for variert 
fauna (dyreliv, planteliv, fugleliv). Utredningen må i denne sammenheng basere seg på 
Naturmangfoldloven, som legger til rette for et helhetlig, langsiktig og forpliktende 
juridisk grunnlag for bærekraftig bruk og vern av naturens mangfold.  

I forhold til Forskrift om konsekvensutredninger (FOR ‐2005‐04‐01 nr. 276) vil dette tiltaket 
vurderes opp mot § 3 som beskriver typer planer og tiltak, og § 4 som beskriver kriterier for 
vurdering av vesentlige virkninger av tiltak.  

Slik prosjektet er beskrevet og presentert for administrasjonen faller det inn under § 3 pkt d): 
detaljreguleringer som innebærer endringer av kommuneplan eller områderegulering.  

Når det gjelder kriteriene for vurdering av vesentlig virkninger for miljø, naturressurser og 
samfunn etter § 4, vil tiltaket først og fremst vurderes opp mot pkt.:  

h)   innebærer større omdisponering av landbruks‐, natur‐ og friluftsområder eller områder 
som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet,  
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e)   kan komme i konflikt med utøvelsen av samiske utmarksnæringer, eller er lokalisert i 
reindriftens særverdiområder eller minimumsbeiter og kan komme i konflikt med 
reindriftsinteresser, eller på annen måte kan komme i konflikt med reindriftens 
arealbehov.  

Tiltaket kan også til en viss grad vurderes opp mot kriterienes pkt.:  

c)   er lokalisert i større naturområder som er særlig viktige for utøvelse av friluftsliv, 
herunder markaområder, eller i viktige vassdragsnære områder som ikke er avsatt til 
utbyggingsformål eller i overordnede grønnstrukturer og viktige friområder i byer og 
tettsteder, og hvor planen eller tiltaket kommer konflikt med friluftsinteresser.  

Basert på ovennevnte fattet Formannskapet slikt vedtak i sak 062/11:  

”I medhold av Plan‐ og bygningslovens § 4 ‐2 vedtar Det faste utvalg for plansaker at søker 
utarbeider konsekvensutredning i forbindelse med planlegging av ny grensevaktstasjon i LNF‐
området Storskog/Jarfjord.” 

2.2 Oppstartsmøte med kommunen 

Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen på rådhuset den 07.02.12. 

I møtereferatet er følgende angitt som viktige temaer, som må vurderes i det videre 
planarbeidet. 

 Byggeskikk og estetikk  

 Friluftsliv  

 Klimatilpasning/klimaendringer  

 Landskap  

 Natur og miljø  

 Næringsinteresser  

 Samiske interesser  

 Teknisk infrastruktur 

 Uterom og grønnstruktur 

 Verneverdier 

I tillegg er det pekt på at det skal utarbeides en ROS analyse som en del av planbeskrivelse ihht 
kommunens mal.  

Av andre relevante planer/vedtak/prosesser som pågår i og inntil planområdet, er det pekt på 
utbygging av nytt grensepasseringssted ved Storskog. 

2.3 Planlagt framdrift 

Planarbeidet er lagt opp ihht følgende framdrift:  

  2012                   
  Mars   Apr Mai Jun Jul Aug Sept  Okt  Nov Des

Planprogram (PP)                     
Off ettersyn PP                     
Saksbehandling                      
Vedtak PP                     
Reguleringsplan m/ KU                     
Off ettersyn plan m/ KU                     
Saksbehandling                     
Vedtak plan m/ KU                    
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3. BESKRIVELSE AV OMRÅDET 

Følgende beskrivelse knyttet til det aktuelle tiltaksområdet, blir utdypet nærmere under de 
ulike deltemaer under kapittel 7.  

3.1 Lokalisering  

Planområdet er lokalisert langs fylkesveg 886 ved Ulveskardet, på høyden mellom Storskog og 
Jarfjordbotn. Avstanden ned til tollstasjonen ved Pikevatn er ca 2,5 km, og avstanden ned til 
Tofte er ca 1,5 km.  

 

 

Pila angir ca plassering av 
bebyggelsen.  

3.2 Eksisterende virksomheter og anlegg 

Området framstår som relativt urørt, til tross for nærhet til enkelte skogsbilveger/stier og 
kraftlinjer, så vel som landbrukseiendommer. 

 

 

Utsikt fra nord mot det 
aktuelle tiltaksområdet. 

Framtidig bebyggelse er 
planlagt plassert ved enden 
av stien mellom tjernet og 
høydedraget. 

Som vi ser er i forkant 
etablert en snuplass. 

(www.norgei3d.no) 

3.3 Eiendomsforhold 

For det aktuelle området ved Ulveskardet er FeFo hjemmelshaver. 
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4. BESKRIVELSE AV UTVIKLINGSPLANENE 

4.1 Bakgrunn  

Helhetsplanen for Høybuktmoen ble ferdigstilt av Forsvarsbygg i januar 2008. 

Samtidig med helhetsplanen, ble det utarbeidet en konseptstudie for framtidig organisering av 
grensevakten, kalt Grensevakt 2010. Denne konkluderte med at den beste løsningen var å 
bygge to nye grensestasjoner. 

I Regjeringens Plan av 12.03.2009 «Nye byggesteiner i nord ‐ Neste trinn i Regjeringens 

nordområdestrategi» slås det fast at nordområdene er Norges viktigste strategiske 

satsingsområde. Herfra siteres følgende:  

«Det er Regjeringens målsetting å effektivisere, og forbedre grensevakten. I den forbindelse er 

det foreslått å erstatte dagens seks grensestasjoner med to større grensestasjoner som dekker 

hver sin halvdel av grensestrekningen i Sør‐Varanger. Det innebærer å bygge to nye 

grensestasjoner.  

En løsning med to grensekompanier som opererer ut fra to større grensestasjoner vil 

tilrettelegge for konsentrasjon av kompetanse og reduksjon av det totale antallet 

administrative oppgaver.  

En slik ordning vil frigi befalsressurser fra administrative oppgaver til økt operativ virksomhet. 

Den vil også gi økt evne og kapasitet for gjennomføring av risikovurderinger og analyse av 

relevant informasjon ved at det etableres to større fagmiljøer.» 

4.2 GSV Grensestasjon nord 

Det vises til konklusjonen i Forsvarsbyggs løsningsdokument «Eiendommer, bygg og anlegg» 
datert 29.04.10 der det anbefales å bygge to nye komplette grensestasjoner.  

Denne løsningen er anbefalt både av økonomiske årsaker (investerings‐ og driftskostnader) og 
operative hensyn. Begge stasjonene skal i utgangspunktet være like.  

Videre framgår i dokumentet at grensestasjon nord skal etableres i området Storskog. 

4.2.1 Alternativ lokalisering 

I forbindelse med etablering av ny grensestasjon i nærheten av Storskog, har flere lokasjoner 
øst for tollstasjonen vært vurdert. Dette skyldes bl.a. nærheten til eksisterende Schengen‐
trasé. En aktuell lokasjon nærmere Storskog, ble imidlertid forkastet grunnet konflikt med en 
drivlei som har stor betydning for reindrifta.  

Den aktuelle lokasjonen ved Ulveskardet er således i stor grad valgt ut fra hensynet til 
reindriftsinteressene i tillegg til den militære brukeren, men også eiendomsforhold, frisikt i 
nytt kryss på fv 886, samt avstanden til tollstasjonen har vært vurdert. 

Eventuell samordning av utbyggingsplanene med ny tollstasjon ved Pikevatnet avklares i 
planprosessen, ref avsnitt 7.9.  

4.2.2 Bebyggelse 

Prosjektet skal dekke grensevaktens samlede behov for forlegning og operasjonsbase.  

Det bygges et ”flerbrukshus” som hovedbygg, med forlegning, lager/depot, treningsfasiliteter, 
operasjonsrom, auditorium, forpleining, garasjeplass, samt muligheter for å drive vedlikehold. 
Bygget vil ovenfra se ut som en ”åpen firkant” med et skjermet gårdstun på innsiden. 
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I tilknytning til grensestasjonen må det etableres en frittliggende kennel for hundeekvipasjene 
samt kaldgarasjering/carport for oppstilling av kjøretøyer.  

Stasjonen vil ha tilgang til drivstoff som etableres som en del av ”basen”. Til hele basen vil det 
bli etablert nødvendig infrastruktur. 

Behov Løsning Areal
Infrastruktur Stasjonsbygning 2493
Forlegning
Forpleining
Løpende drift + renhold
Fritid
Operasjoner
Lager
Varmgarasjering
Vedlikehold/Klargjøring
Carport/Uteoppstilling Frittstående
Forlegning hunder Kennel 80
Drivstofforsyning Eksisterende
Patruljehytte Nord Ny hytte 120
Patruljeløype Nord Ny trasè
Sum 2693  

 

Stipulerte arealer er oppgitt i m2 
(BTA). 

 

4.2.3 Atkomstveg  

Forsvarsbygg har sålangt planlagt adkomst til anlegget fra nord langs en ny adkomstveg.   

I en forprosjektrapport datert 26.03.11 framgår videre at det etableres en kjørepassasje langs 
østfasaden av bygget mot kennelen. Det er kjøreadkomst til garasjer, hundekennel og 
ammunisjonslager, og adkomst med snumuligheter for buss foran hovedbygget. 

Langs adkomstvegen ligger en parkeringsplass med kapasitet for 26 sivile p‐plasser. 2 HC 
plasser er lagt rett imot hovedinngangen. Langs østsiden av bygget er det oppstillingsplass for 
øvrige kjøretøyer.  
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Skissen angir foreløpig avgrensing av planområdet, og planlagt utforming av anlegget p.t. 

 

4.2.4 ATV‐trasé 

Det vil være behov for å etablere en trasé mellom grensestasjonen og eksisterende 
«Schengen‐trasé» langs grensen. I hvilken grad denne bygges som en trekonstruksjon (klopp), 
vil være avhengig av grunnforholdene.  

I utgangspunktet er det ikke vurdert som nødvendig at reguleringsplanen omfatter den nye 
traséen, dvs at en etablering vil kunne behandles som en byggesak. Evt virkninger ved en 
etablering vil imidlertid bli vurdert som en del av dette planarbeidet.  

4.2.5 Bemanning  

Bemanningen som ligger til grunn for beregning av arealbehov er 100 grensejegere på hver 
stasjon i tillegg til 16 befal. Alle disse har forlegningsplass på stasjonene. I tillegg vil FLO har 
fast bemanning på kjøkkenet på de nye stasjonene. 

4.2.6 Trafikk 

Helikopter 

Tradisjonelt sett har GSV hatt tilgang på et militært helikopter fra skvadron 339 i ukedagene. 
P.t. løser GSV helikopterbehovet ved innleie av sivilt helikopter, med flyvning på dagtid en 
gang i uken med to landinger. Hvis man får tilgang på militært helikopter er det naturlig å anslå 
at bruken øker til omtrent 10‐15 landinger i uken. I hovedsak vil all flyging foregå i lyse og på 
dagtid. Landinger i mørket vil kunne være ved utrykninger og forutsetter et militært helikopter 
med utsjekk på mørkeflyvning. Kveld og natt er dermed usannsynlig i dagens situasjon. 

Snøscooter 

Lett terreng kjøretøy/vinter (LTKN) vil i all hovedsak gå på ny trasé rett sørvest fra stasjonen 
inn til grenselinjen og videre langs eksisterende trasé. Ved forflytning med LTKN til Korpfjell 
eller Grense Jakobselv er utgangspunktet at scooteren fraktes på henger til henholdsvis Tårnet 
skole og Vintervollen.  

Hyppigheten anslås til å være 15 på dagtid, 2‐6 på kveldstid og 0‐2 på nattestid. Ved 
scooterkurs eller utrykninger vil dette tallet øke opp mot at 30 LTKN kjører ut samtidig. 

ATV 

Lett terreng kjøretøy/sommer (LTKIS) vil oftest benytte ny trasé rett sørvest fra stasjonen inn 
til grenselinjen og videre langs eksisterende trasé. Med LTK/S er det samtidig mulig å benytte 
hovedveien til henholdsvis Tårnet skole og Vintervollen for å komme seg til Korpfjell og Grense 
Jacobselv. Denne trafikken vil man søke å holde lav da det er mer kosteffektivt å frakte 
patruljer til disse områdene med hjulkjøretøy. 

Hyppigheten anslås til å være 15 på dagtid, 2‐6 kveldstid og 0‐2 nattestid. Ved kurs eller 
utrykninger vil dette tallet økt opp mot at 30 LTKIS kjører ut samtidig. 2/3 av trafikken vil 
normalt gå langs trasé til grenselinjen og 1/3 vil gå ut på offentlig vei. 

Biltrafikk  

Stasjonen vil ha rundt 20 ansatte som er bosatt utenfor leiren.  

Av operative forflytninger vil en kunne forvente rundt 15 turer daglig og av disse vil 10 være på 
dagtid, 1‐3 kveldstid og 0‐2 kunne være på nattestid. Administrativt vil det normale være 1‐2 
leveringer på stasjonen daglig.  



REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR GSV GRENSESTASJON NORD  8 
FORSLAG TIL PLANPROGRAM 

 

MULTICONSULT AS  10672 

5. OVERORDNEDE PLANER OG FØRINGER 

Nedenfor gis en kort redegjørelse for overordnede planer og føringer som ansees å ha relevans 
i forhold til utvikling innenfor planområdet.  

5.1 Kommuneplanens arealdel 2004‐2016  

I kommuneplanens arealdel (vedtatt 05.10.05) er det aktuelle området avsatt som landbruks‐, 
natur‐ og friluftsområde (LNF). 

 

Utsnitt av kommuneplanens arealdel. 

 

5.2 Reguleringsplaner 

Området er uregulert. 
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6. OFFENTLIGE OG PRIVATE TILTAK 

Det vil være behov for å vurdere følgende tiltak i tilknytning til utbyggingen: 

 Kraftforsyning 

 Vannforsyning 

 Avløpsanlegg 
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7. BESKRIVELSE AV OMRÅDET OG AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER 

7.1 Innledning 

I det følgende beskrives aktuelle problemstillinger tilknyttet de foreliggende planer i området, 
som grunnlag for Aktuelle utredningstema i avsnitt 8.5. 

Temaer/vurderinger tar utgangspunkt i referat fra oppstartmøte med Sør‐Varanger kommune 
07.02.12. 

Ved vurdering av hvilke tema som er aktuelle i forbindelse med planarbeidet, er i tillegg 
følgende grunnlag benyttet: 

 Data fra ulike sentrale fagdatabaser, bl.a. Naturbase, Askeladden, Granada, Skrednett, 
Grus‐ og pukkdatabasen, DMK, samt data fra NGU og reindriftsforvaltningen 

 Digitale kartdata: FKB (1:1000), N50 (1:50.000). 

 Forskrift om konsekvensutredninger, herunder vedlegg 3 

7.2 Byggeskikk og estetikk  

Det legges til grunn at planen vil angi rammer for ny bebyggelse, for eksempel knyttet til 
tomteutnyttelse, høyde og materialbruk, så vel som utomhusarealer. 

Dette vil i stor grad baseres på Forsvarsbyggs interne krav til kvalitet og estetikk. 

Forholdet til estetikk skal redegjøres for i planbeskrivelsen, og evt krav nedfelles i 
planbestemmelsene. 

Kfr avsnitt 7.5 Landskap. 

7.3 Friluftsliv  

Verken kommunen eller forslagsstiller er kjent med at området benyttes særskilt ifbm jakt, 
rekreasjon og friluftsliv. 

Ut fra den planlagte virksomhetens karakter vil det ikke legges begrensninger på evt offentlig 
ferdsel i området.  

Det vil være aktuelt å videreføre muligheten for at allmennheten skal kunne bruke utmarka. 

7.4 Klimatilpasning/klimaendringer 

Når det gjelder oppfølging av gjeldende energikrav vises det til avsnitt 7.9 Teknisk 
infrastruktur. 

7.5 Landskap  

Det aktuelle området framstår som en ordinær åpen (fjell)skog.  

Når det gjelder forholdet til landskap vurderes det primært å være spørsmålet om eksponering 
og synlighet som har betydning. 

I den forbindelse antas det å være aktuelt å framlegge illustrasjoner/fotomontasjer som viser 
før‐ og ettersituasjonen fra aktuelle betraktningssteder.  

Kfr avsnitt 7.2 Byggeskikk og estetikk. 
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7.6 Natur og miljø  

I Direktoratet for naturforvaltnings ”Naturbase” er det ikke registrert naturverdier innenfor 
eller i nærheten av planområdet.  

Det er heller ikke registrert rødlistede arter i nærheten av planområdet. 

Sørøst for planområdet er det kartlagt beiteområde for elg, samt raste‐ og yngleområde for 
fugl.  

Bl.a. med bakgrunn i gjennomført kartlegging av biologisk mangfold knyttet til eksisterende 
«Schengen‐trasé», legges det likevel til grunn at det er behov for å foreta nærmere kartlegging 
innenfor tiltaksområdet (dvs byggeområde og trasé).   

 

 

Oversikt over naturinteresser.  

 

7.7 Samiske interesser  

Etter innføringen av Finnmarksloven, utarbeidet Sametinget retningslinjer for vurdering av 
samiske hensyn ved endret bruk av utmark. 

Formålet med retningslinjene er å sikre naturgrunnlaget for‐ og sikre videre utvikling av samisk 
kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv. Samt en bærekraftig bruk og 
forvaltning av dette naturgrunnlaget på samenes egne premisser. 

7.7.1 Samisk kultur 

Forholdet til samisk kultur behandles under avsnitt 7.12 Kulturminner. 
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7.7.2 Reindrift  

Forholdet til reindrift behandles under avsnitt 7.8.2 Reindrift. 

7.7.3 Tradisjonell samisk utmarksbruk og næringsutøvelse 

Verken kommunen eller forslagsstiller er kjent med at området benyttes særskilt av 
urbefolkningen ifbm tradisjonell sanking, høsting eller jakt. 

Se mer under avsnitt 7.3 Friluftsliv. 

7.8 Næringsinteresser  

7.8.1 Geo‐ressurser 

I følge NGU sin nasjonale grunnvannsdatabase Granada, er det ikke registrert 
grunnvannsressurser eller ‐brønner i planområdet. 

Det er heller ikke registrert grus‐ og pukkressurser, eller industrimineraler, naturstein eller 
metaller i planområdet. 

7.8.2 Reindrift 

Nærområdene ved Ulveskardet er i utgangspunktet definert som høstvinterbeite.  

Noe lenger sør og vest er det registrert en drivlei/flyttlei. 

Reinbeitedistrikt 1, 2 og 3 Nuortat Mátta‐Várjjat / Østre Sør‐Varanger har vurdert saken og gitt 
tilbakemelding om at en ikke har innvendinger til at stasjonen lokaliseres ved Ulveskardet (i 
møte den 13.05.08).  

 

 

Oversikt over reindriftsinteresser. 
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7.8.3 Landbruk 

Ut fra datasettet AR5 kan det avledes at tiltaksområdet er klassifisert som uproduktiv skog 
med innslag av myr og åpen grunnlendt fastmark. 

Området omfatter ingen produktive jordbruks‐ eller skogbruksarealer. 

 

 

Oversikt over bonitet.  

 

7.9 Teknisk infrastruktur 

I planen skal det redegjøres for tilknytning til eksisterende vannforsyningsanlegg, avløpsanlegg 
og kraftforsyning, samt løsninger for energibruk / oppvarming.  

Eventuelle synergieffekter ved å samordne utbyggingsplanene for GSV med planlagte 
utbygging av nytt grensepasseringssted/tollstasjon ved Pikevatnet, avklares.  
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7.9.1 Kraftforsyning 

Det krysser flere 22 kV kraftlinjer i nærheten av planområdet, den nærmeste om lag 300 meter 
fra planlagt bebyggelse.  

 

 

Oversikt over infrastruktur.  

 

7.9.2 Oppvarming 

Det framgår av forprosjektrapport datert 26.03.11 at det i utgangspunktet er lagt opp til at 
bygget hovedsakelig vil bli varmet opp av en varmepumpeløsning med varmekollektorer 
plassert i borehull i fjell.  

7.9.3 Vannforsyning 

Der framgår videre at det ikke finnes kommunalt vannledningsanlegg i nærheten, og 
grensestasjonen må derfor sørge for egen vannforsyning.  

Det mest nærliggende vil være å forsyne stasjonen med grunnvann. 

Plassering av borehull er foreslått sørvest for stasjonen. Dette området er minst utsatt fra 
eventuell forurensing fra stasjonen og atkomstveien.  
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Oversikt over potensiale for grunnvann. 

 

7.9.4 Brannvann 

På grunn av begrenset tilgang på vann vil det være behov for å sikre vann til utvendig 
brannslokkevann og sprinklervann med egne magasin (tanker) som forutsettes nedgravd i 
bakken utenfor bygget. Det etableres 2 brannvannskummer for tilgang på utvendig 
slokkevann.  

7.9.5 Spillvann 

Det framgår av forprosjektrapport datert 26.03.11 at det ikke finnes kommunalt 
spillvannsanlegg i nærheten, og stasjonen må derfor sørge for egen spillvannshåndtering.  

I forprosjektet er det medtatt et kjemisk avløpsrenseanlegg med forsedimentering 
(mekanisk/kjemisk rensing). Ut fra det som er observert av terrengformasjoner og 
løsmasseforekomster er det vurdert som lite trolig at det finnes egnede grunnforhold til 
infiltrasjon av avløpsvannet (etterpolering).  

Dersom infiltrasjon ikke er mulig må avløpsvannet slippes ut i resipient hvor det er rennende 
vannet hele året. I forprosjektet er det medtatt utslipp av renset avløpsvann i elva nedstrøms 
Botnvatnet. Dette gir en overføringsledning på ca. 1400 m. Denne grøftetraseen berører én 
privat eiendom.    

Det andre aktuelle utslippspunktet kan være utløpet av vannet som ligger ved siden av tomta, 
men det er usikkert om denne bekken har nok vannføring gjennom hele året.    

Uansett løsning må spillvannet pumpes bort fra stasjonsområdet. Det forutsettes at 
renseanlegg for avløp og avløpspumpestasjon plasser med et felles overbygg som plasseres på 
tomta. 
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Oversikt over infiltrasjonsevne. 

 

7.9.6 Overvann 

I forprosjektrapporten oppgis videre at overvann fra veier og plasser ledes ut på terreng der 
det ligger til rette for det. Øvrig overvann fra området samles opp via sluker og sandfang. 
Sammen med takvann fra byggene ledes overvannet i eget rør i kryss med hovedveien og 
slippes ut i terrenget ned mot vatnet. 

7.10 Uterom og grønnstruktur 

Kfr avsnitt 7.3 Friluftsliv og 7.6 Natur og miljø.  

7.11 Verneverdier 

Kfr avsnittene 7.6 Natur og miljø og 7.12 Kulturminner.  

7.12 Kulturminner  

I Riksantikvarens database Askeladden er det verken registrert freda kulturminner, freda 
bygninger eller freda kulturmiljøer innenfor planområdet, eller i nærheten av dette.  

Det er heller ikke registrert SEFRAK‐bebyggelse innenfor planområdet, eller i nærheten av 
dette. 

Forsvarsbygg har avtalt med hhv Finnmark fylkeskommune og Sametinget at de skal 
gjennomføre registreringer sommeren 2012.  
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Oversikt over registrerte kulturminner. 

 

7.13 Risiko og sårbarhet 

7.13.1 Forurensning 

Det vil bli avklart om det finnes forurensninger innenfor planområdet, det er så langt 
problematisert omkring evt etterlatenskaper fra andre verdenskrig. 

Innledningsvis vil Multiconsult utføre en historisk kildekartlegging mtp forurensning, som 
legger føringer for videre arbeid.  

7.13.2 Grunnforhold 

Grunnforholdene er oppsummert slik i forprosjektrapport datert 26.03.11: 

«Det er ikke foretatt grunnundersøkelser eller prøvegravinger i byggeområdet, men dette vil bli 
gjennomført før eller under detaljprosjekteringsfasen. 

I henhold til NGU’s kartverk for løsmasser, består området der den nye 
grensestasjonsbygningen er planlagt, av tykt sjikt grus/ morenemasser med overliggende 
matjordlag med varierende tykkelse. Hele tomten er bevokst med lauvskog. Det er forutsatt 
fundamentering av bygningen på løsmasser av antatte gode grus‐/ morenemasser.» 
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Oversikt over løsmasser. 

 

7.13.3 Støy  

Bakgrunnsstøyen i området vurderes som lav, og antas i hovedsak å komme fra vegtrafikk 
langs fylkesveg 886.  

Eksisterende bebyggelse i området antas ikke å være utsatt for vegstøy utover gjeldende 
grenseverdier. 

Utfordringene synes således å være knyttet til evt støybelastning fra planlagte virksomhet for 
nærliggende bolig, herunder anleggsfasen.  

Utfordringene vil nok primært være knyttet til framtidig helikoptertrafikk.  

Selv om innflyvningstraséen er avhengig av vindretning, ligger stasjonen trolig såpass isolert at 
kun en nabo vil bli berørt. Helikopteret er i stand til å nå grenselinjen og landingsplassene ved 
OP’ene uten å overfly annen sivil bebyggelse i lav høyde.  

7.13.4 Trafikksikkerhet 

Forholdet til trafikksikkerhet vurderes under avsnitt 7.16 Trafikale forhold.  

7.13.5 Utslipp  

Det forutsettes at planlagte virksomheter oppfyller gjeldende krav i forurensingsloven, både 
mht utslipp til luft, vann og grunn.  

Det vil ikke bli forurensende virksomhet i bygningen som krever spesielle tiltak utover 
fettutskiller for kjøkkenet og oljeutskiller for verksteddelen i bygget.  
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Ut fra grensestasjonens beliggenhet, vurderes ikke utslipp til luft som en utfordring ifht 
nærliggende bebyggelse. 

7.13.6 Avfall  

Håndtering av byggeavfall forutsettes iht. gjeldende forskrifter og kommunale bestemmelser. 

Det vil bli benyttet materialer til byggearbeidene basert på miljø‐ og energiriktig produksjon. 

Avfallshåndteringen fra grensestasjonen skjer via avtaler med privat renovatør på lik linje med 
dagens løsning og løpende avtaler ved Garnisonen i Sør‐Varanger (GSV). 

Matavfall oppbevares i kjølt avfallsrom for å hindre uønsket luktoverføring til det ytre miljø.    

7.14 Samfunnsmessige forhold 

Som en del av beslutningsgrunnlaget vil det være aktuelt å redegjøre for positive virkninger, 
både ifht storsamfunnet og lokalsamfunnet.  

7.14.1 Forsvaret 

Bakgrunnen for prosjektet er basert på ønsker og behov fra GSV knyttet til deres evne til å løse 
oppdraget fra Forsvarssjefen.   

Det vil være aktuelt å redegjøre for utbyggingsplanenes betydning for militær bruker og 
Forsvarsbygg. 

7.14.2 Sysselsetting og kommunal økonomi  

Det vil også være hensiktsmessig å synliggjøre positive effekter av uttaksplanene, bl.a. knyttet 
til sysselsetting og kommunal økonomi. 

Etableringen vil medføre arbeidsplasser både i anleggs‐ og driftsfasen. 

7.15 Universell utforming 

Grensestasjonen er planlagt for å ivareta kravet om universell utforming:  

Alle fellesfunksjoner er plassert på plan 01, foruten treningssenter som er plassert på plan 02.  
HC / WC er plassert i direkte tilknytning til hovedinngangen.   

Videre vurderes spesielle tiltak i forhold til akustikk i spisesal / kjøkken.   

Kontrastfarger på dører inne og ute vil hjelpe svaksynte å orientere seg på stasjonen.  
Ledelinjer og elektroniske døråpninger vil prosjekteres i detaljprosjektfasen.   

Det er lagt opp til trinnfri adkomst inn og ut av bygget ved hjelp av ramper.   

Egne HC p‐plasser tegnes / plasseres i umiddelbar nærhet til hovedinngangen.  

7.16 Trafikale forhold 

I hht tall fra Statens vegvesens vegdatabank (2011), har fylkesveg 886 en døgntrafikk på 500‐
1000 kjøretøy1 på den aktuelle strekningen. Fartsgrensen er 80 km/t. 

Grensestasjonen vil i liten grad øke trafikken i området.  

Ut fra innledende vurderinger vil det være mulig å etablere kryss i hht Statens vegvesen 
normaler. 

                                                      
1   Gjennomsnittlig døgntrafikk over året, ÅDT.   
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Sikt mot vest fra aktuelt kryssområde.  Sikt mot øst fra aktuelt kryssområde. 
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8. FORSLAG TIL PLANPROGRAM 

Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning skal utarbeides på bakgrunn av fastsatt 
planprogram, og i nødvendig utstrekning omfatte følgende: 

8.1 Beskrivelse av dagens situasjon 

Planen skal omfatte en beskrivelse av dagens situasjon innenfor planområdet. 

8.2 Beskrivelse av plantiltaket 

Beskrivelsen skal omfatte: 

 Begrunnelse for plantiltaket 

 Beskrivelse av utbyggingsplanene  

 Tidsplaner for gjennomføring 

8.3 Offentlige og private tilleggstiltak 

Oversikt over offentlige og private tiltak som er nødvendig for gjennomføring av tiltaket skal 
beskrives. 

8.4 Offentlige planer og tillatelser 

Det skal redegjøres for forholdet til kommunale, fylkeskommunale og statlige planer, samt gis 
en oversikt over tillatelser fra offentlige myndigheter som er nødvendige for å gjennomføre 
tiltaket. 

8.5 Aktuelle utredningstemaer 

Ved vurdering av hvilke temaer som er aktuelle i forbindelse med planarbeidet, er følgende 
dokumenter benyttet:  

 Forskrift om konsekvensutredninger 

 Miljøverndepartementets veileder om konsekvensutredninger, T‐1381 

 Statens vegvesens håndbok 140 om konsekvensanalyser 

 Vedtak i Sør‐Varanger kommune, sak 062/11  

I hht forskriftene skal problemstillingene være relevante i forhold til de beslutninger som skal 
tas. 

Under foreslås hvilke tema som skal vurderes i forbindelse med planarbeidet, og på hvilken 
måte, kfr vurderingene under avsnitt 7.  

8.5.1 Friluftsliv  

Det skal redegjøres for tiltakets betydning for friluftsliv. 

I den forbindelse skal dagens bruk av området avklares nærmere i dialog med kommunen, grunneiere 
og evt organisasjoner.  

8.5.2 Forurensning  

Det skal redegjøres for tiltakets betydning i forhold til utslipp til luft, grunn og vann.  

8.5.3 Kulturminner  

Det skal redegjøres for tiltakets betydning for samiske og andre kulturminner/‐miljøer. 
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I den forbindelse skal det gjennomføres registreringer sommeren 2012.  

8.5.4 Landbruk 

Det skal redegjøres for tiltakets betydning i forhold til jordbruk og skogbruk. Vurderingene baseres på 
tilgjengelig informasjon. 

8.5.5 Landskap  

Det skal gjennomføres synlighetsvurderinger, for eksempel ved at det utarbeides fotomontasjer (før‐
/etteranalyse) fra representative ståsteder.  

Det skal redegjøres for både nærvirkninger og fjernvirkninger. 

8.5.6 Naturmiljø 

Det skal redegjøres for tiltakets betydning for naturmiljø. Vurderingene baseres på kjent metodikk, jfr 
Statens vegvesens håndbok 140. 

I den forbindelse skal det gjennomføres registreringer sommeren 2012.  

8.5.7 Risiko og sårbarhet 

Det skal utarbeides en forenklet ROS‐analyse som redegjør for omgivelsenes betydning for 
utbyggingsplanene, og tiltakets påvirkning av omgivelsene.  

ROS‐analysen legges til grunn for utforming av planens utforming, og evt krav nedfelles i 
planbestemmelsene. 

8.5.8 Samfunnsmessige forhold  

Det skal redegjøres for tiltakets betydning for Forsvaret og Forsvarsbygg. 

Det redegjøres for arbeidsplasser i anleggs‐ og driftsfasen, som grunnlag for vurdering av 
betydning for kommunal økonomi. 

8.5.9 Støy 

Det skal redegjøres for tiltakets betydning i forhold til støy.  

8.5.10 Teknisk infrastruktur 

Det skal redegjøres for tiltakets betydning i forhold til vannforsyning, avløpshåndtering og 
kraftforsyning.  

8.5.11 Trafikale forhold 

Atkomst til området forutsettes avklart i samråd med Statens vegvesen.  

8.6 Detaljreguleringsplan  

Planforslaget skal inneholde: 

 Plankart 

 Planbestemmelser  

 Planbeskrivelse inkl konsekvensvurderinger 

I planforslaget skal det bl.a. redegjøres for gjennomføring av prosjektet, herunder beskrivelse 
av evt byggetrinn.   

Behov for rekkefølgekrav skal vurderes. 
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8.7 Medvirkning 

Planprosessen kan illustreres slik, og offentlig innsyn sikres gjennom følgende høringer: 

 

I tillegg vil man gjennom planprosessen ivareta nødvendig medvirkning og informasjon som 
følger: 

Det vil bli tatt kontakt med aktuelle offentlige myndigheter i forbindelse med utarbeidelse av 
ulike deltema til planen.  

Det skal innledes direkte dialog med berørte grunneiere/virksomheter/aktører og kommunen 
med tanke på grunnerverv/omplassering av eksisterende virksomheter.  

Videre vil evt. andre interessenter som gir innspill til planprogrammet bli kontaktet i nødvendig 
grad. 

For øvrig stiller forslagsstiller seg åpen for dialog med interessenter i samråd med Sør‐
Varanger kommune for å sikre en god behandling og en sikker framdrift på arbeidet med 
planen. 
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SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - GJENNOMFØRING AV 
REISEMÅLSUTVIKLINGSFORSTUDIE 
 
Vedlagte dokumenter: 

Nr. Dok.dato    Tittel 

1 02.07.2012 REISEMÅLSUTVIKLINGS 
PROSJEKTET I SØR-VARANGER 

2 19.09.2012 VEDLEGG 1 SØKNAD 

3 19.09.2012 VEDLEGG 2 

4 19.09.2012 VEDLEGG 3 STRATEGISK PLAN 

5 19.09.2012 RAPPORT 

 

 

 
 
 
Dokumenter i saken: 

mailto:postmottak@sor-varanger.kommune.no
http://www.sor-varanger.kommune.no/
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Dok.dato 
 

Type Avsender/mottaker Tittel 

05.07.2011 
 

I Kirkenes 
Næringshage 

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - 
GJENNOMFØRING AV 
REISEMÅLSUTVIKLINGSFORSTUDIE 08.09.2011 U Saksbehandler 

Halvard Kvamsdal 
MELDING OM VEDTAK FRA 
FORMANNSKAPET 07.09.11: SØKNAD OM 
ØKONOMISK STØTTE - GJENNOMFØRING 
AV REISEMÅLSUTVIKLINGSFORSTUDIE 

09.09.2011 U Kirkenes 
Næringshage 

ØKONOMISK STØTTE TIL FORSTUDIE 
REISEMÅLSUTVIKLING 

09.10.2011 I Kirkenes 
Næringshage 

INNKALLING TIL FØRSTE MØTE I 
REISEMÅLSUTVIKLINGSPROSJEKTET 

30.04.2012 I Kirkenes 
Næringshage 

PROSJEKT REISEMÅLSUTVIKLING - 
ANMODNING OM UTBETALING AV 
TILSKUDD TIL FORSTUDIE 29.06.2012 I Kirkenes 

Næringshage 
REISEMÅLSUTVIKLINGS PROSJEKTET I 
SØR-VARANGER 

 

 

 
 
 
Kort sammendrag: 

Kirkenes Næringshage søker Sør-Varanger kommune om et tilskudd på kr 320.000,- til 

gjennomføring av fase 2 av et reisemålsutviklingsprosjekt i Sør-Varanger kommune.  

 

Målsettingen med fase 2 av reisemålsutviklingsprosjektet er å skape en masterplan som skal 

ha et helhetsperspektiv, der næringsutvikling og vekst er basert på det markedet etterspør. 

Samtidig så skal ikke den lokale næringsutviklingen komme i konflikt med den øvrige 

samfunnsutviklingen. Det betyr at det er mange som blir berørt i dette strategiarbeidet.  
 
 
Faktiske opplysninger: 

Våren 2011 tok daværende ordfører Linda Randal et initiativ for å etablere et reiselivsprosjekt 

i Sør-Varanger. Sammen med Innovasjon Norge inviterte hun reiselivsnæringa inn i et 

prosjektopplegg som er utarbeidet av Innovasjon Norge der metodikk og gjennomføring av 

prosjektet er beskrevet i ”Hvitebok for reisemålsutvikling”. 

En av forutsetningene som ligger i hviteboka er at prosjektet er solid forankret både i den 

lokale reiselivsnæringa og i kommunen. Prosjektet er delt inn i tre faser som blir evaluert etter 

hver fase.  Fase 1 skal avklare om forutsetningene er til stede for å gå videre i fase 2.  

 

Prosjektets Fase 1 ble gjennomført forrige høst/vinter med en god oppslutning fra 

reiselivsnæringen og tilknyttede næringer. Fase 1 ble finansiert av Sør-Varanger kommune og 

Innovasjon Norge. Kirkenes Næringshage hadde prosjektansvaret og Mimir AS hadde 

prosjektledelsen. Ved evalueringen av fase 1 så var det en enstemmig styringsgruppe som 

ønsket å gå videre til fase 2. Dersom man går videre inn i fase 2 så forutsettes det at 

reiselivsnæringen også går inn med egne økonomiske midler i tillegg til bruk av tid.  Nå har 

samtlige deltakere fra reiselivsnæringen gitt tilsagn om at de vil forplikte seg økonomisk i en 

eventuell fase 2 av prosjektet.  
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 Konklusjon etter gjennomført forstudie. 

Konklusjon etter fase 1 av reisemålutviklingsprosjektet er at Sør-Varanger har hatt en god 

utvikling på 2000-tallet, faktisk betydelig bedre enn det øvrige Finnmark. Alt i alt så har Sør-

Varanger skapt seg et godt utgangspunkt de neste årene. Likevel finnes det omfattende 

utfordringer for reiselivsnæringen. Næringen er særdeles avhengig av Hurtigrutas og dets 

videreutvikling, noe som setter reisemålet i en sårbar posisjon der aktørene selv er ute av 

stand til å styre eller påvirke utviklingen. I tillegg finnes det en miljøtrussel som raskt kan 

påvirke attraksjonskraften til et naturbasert reisemål som Kirkenes.  

 

I tillegg så sliter reiselivsnæringen med rekruttering av kompetent arbeidskraft og 

konkurransedyktige botilbud for sesongansatte, noe som bremser ytterligere vekst. Kirkenes 

sentrum har en lav opplevelsesprofil, og gjestene møter bare i liten grad den spennende 

tverrkulturelle grensebyen som reisemålet liker å profilere seg utad. Sør-Varanger kommune 

vil dermed utfordres på at gapet mellom profil og virkelighet minkes. Sør-Varanger har 

relativt lite overnattingstrafikk i forhold til antallet gjester som er innom kommune. Med 

andre ord så har man ved gjennomføringen av fase 1 oppdaget at det fremdeles finnes stort 

potensial. 

  

Videre så har man konkludert med at den totale reiselivssatsningen i liten grad er forankret i 

kommunens planverk, og samarbeidskonstellasjonene mellom aktørene, mellom næringen og 

det offentlige er lite forpliktende. Viktige fellesgodefunksjoner som destinasjonsledelse, 

vertskapsoppgaver og destinasjonsmarkedsføring blir dermed ikke ivaretatt på en god nok 

måte. 

 

På infrastruktursiden har man utfordringer som liten rullebanekapasitet ved Kirkenes lufthavn, 

dårlige flyforbindelser til Oslo/utlandet på vinterstid og ei hurtigrute som legger til kai en 

stykke utenfor Kirkenes sentrum. 

 

En samlet styringsgruppe anbefaler å gå videre med fase 2 i reisemålsprosessen. De har 

samtidig skissert fem mulige hovedaktiviteter for et videre arbeid. 

 

Mål for fase 2 

Hovedmålsettingen i fase 2 er å utarbeide en langsiktig og omforent utviklingsstrategi for Sør-

Varanger, det vil si en overordnet masterplan der alle sentrale perspektiv blir ivaretatt.  

 

I Fase 2 så skal det utarbeides en langsiktig utviklingsstrategi en så kallet Masterplan. Dette 

er en utviklingsstrategi som skal mobilisere alle av reisemålets aktører, inkludert de 

offentlige, til en samlet innsats for å utvikle en masterplan som tar et grep rundt utvikling av 

Sør-Varanger som destinasjon. En masterplan skal; 

 

 Være en analyse av destinasjonens muligheter og potensial for utvikling.  

 Bestemme retning for destinasjonens videre utvikling, herunder å avklare og beskrive 

bærende produktkonsepter for destinasjonen.  

 Definere mål og strategier samt prioriterte tiltak for utviklingen av destinasjonen.  

 Forankre valgte strategier og tiltak gjennomavtaler, partnerskap, selskapsetableringer, 

innspill og endringsforslag i forhold til offentlige planer.  
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I fase 2 så skal man definere endelige mål og strategier, samt prioritere tiltak for utvikling og 

organisering av destinasjonen. Målet i fase 2 blir altså å gjennomføre hovedaktivitetene som 

skal gi søker et grunnlag for å vedta en felles masterplan, for deretter kunne gå videre med en 

fase 3: fra ord til handling. 

 

I fase 2 så skal man mobilisere alle reisemålets aktører, inkludert de offentlige til en samlet 

innsats for å utvikle en masterplan som gir et godt grep rundt den videre utviklingen av 

destinasjonen. 

 

 

 Foreslått prosjektorganisering 

Kirkenes Næringshage vil stå som Prosjektansvarlig 

Prosjektleder vil være Mimir AS v/ Ann-jorid Pedersen 

Styringsgruppa vil være Reiselivsaktører i Sør-Varanger – havnedrift, transport, handel, 

opplevelser, overnatting, samt det administrative og politiske nivået i kommunen. 

  

 

Budsjett 

Rammebudsjett 

Samlet sum tiltak Kr 750 000,- 

Prosjektkostnader adm PA, regnskap, 
rapporttrykking m.m 

Kr 110 000,- 

Reiser/diett PL, samt styringsgruppe Kr 100 000,- 

SUM Kr 960 000,- 

 

Finansieringsplan 

Sør-Varanger kommune (28 %) Kr 320 000,- 

Næringsaktører kontantbidrag 
(19 %) 

Kr 220 000,- 

Næringsaktører timeinnsats 
(400 t à kr 500,-) (17 %) 

 200 000,- 

Innovasjon Norge( 36 %) Kr 420 000,-  

Totalt Kr 960 000,- (960 000) 1 160 000,- (100 %) 

 

Næringslivets fordeling av 
økonomisk bidrag 

Rica Hotel Kirkenes AS Kr 50 000,- 

Thon Hotel Kirkenes AS Kr 50 000,- 

Boreal Transport AS Kr 25 000,- + busstjeneste 

Radius Kirkenes AS Kr 25 000,- 

Pasvik Turist AS Kr 25 000,- 

Avinor Kr 10 000,- 

Amfi senter AS Kr 10 000,- 

Barents Safari AS Kr 10 000,- 



Side 5 av 9 

 

Sollia gjestegård AS Kr 10 000,- 

Birk Husky AS Kr 5000,-  

SUM Kr 220 000,-  

 

 

Vurdering: 
Reisemålutviklingsprosjektets totale kapitalbehov gjør at søknaden ikke kan behandles som en 
søknad til kommunens næringsfond. I så måte har Sør-Varanger kommune ikke i dag noe fond eller 
tilskuddsordninger hvor man kan støtte slike prosjekt. Kommunestyret må følgelig gjøre en vurdering 
på om dette prosjektet er noe man ønsker å bevilge tilskudd til, finansiert over disposisjonsfondet. 
Dersom kommunestyret skal gi et tilskudd på kr 320 000,- så er det administrasjonen vurdering at 
kommunen bør sette noen vilkår for tildeling. 
 
Målet med Fase 2 av reisemålsutviklingsprosjektet er å utarbeide en langsiktig utviklingsstrategi, en 
så kallet Masterplan. I kommunens forslag til den kommunale planstrategien kommer det frem at det 
skal lages en egen kommunedelplan for reiseliv i Sør-Varanger. Visst man velger å gjennomføre 
prosjektets fase 2, og det følgelig lages en egen masterplan, så kan planen innarbeides som en egen 
kommunedelplan. Dette forutsetter imidlertid at arbeidet følger PBLs § 5 lov om vedvirkning i 
planprosesser. Kommunen har et særskilt ansvar for å sikre medvirkning i planprosesser, og skal 
planen få status som kommunedelplan så må lov om medvirkning følges.  

 
Det er administrasjonens vurdering at dersom kommunens skal være med å finansiere prosjektet, 

samt overta masterplanen som en kommunedelplan, så bør kommunen stille noen vilkår for hvordan 

prosjektgjennomføringen skal være. Innovasjon Norge har en klar erfaring er at kommunene må 

spille en sentral rolle i reisemålsutviklingen, og de påpeker at et samspill med kommunal planlegging 

og kommunalt utviklingsarbeid er helt nødvendig.  

Administrasjonens mener at kommunen må innta en proaktiv rolle i reisemålutviklingsprosjektet av 
følgende årsaker: 

 
 Det er kommunen som Investerer i, og har ansvar for vedlikehold av offentlig infrastruktur 

som vei, parkering, vann, avløp, friområder, turstier, bygg. I så måte fungerer kommunen 

som en tilrettelegger av turisme. Innovasjonen Norge påpeker at en vellykket 

reisemålsutvikling forutsetter en god samordning med planlegging etter plan- og 

bygningsloven, og særlig i forhold til arealplanleggingen.  

 Kommunen spiller en meget sentral rolle i arbeidet med utviklingen av en Masterplan. 

Innovasjon Norge anbefaler at masterplanen tas opp i kommuneplanleggingen, og det er 

viktig at reiselivsaktørene forstår at det ikke er gitt at reiselivets ønsker blir fulgt opp i den 

kommunale planleggingen.   

 Det er kommunens ansvar å jobbe for og minimalisere interessekonflikter med andre berørte 

næringer slik som landbruk og reindrift, samt at turismen ikke går på bekostning at 

naturvernområder.  

 Det er kommunen som forvalter helhetsperspektivet, kommunen koordinerer mange 

sektorer som har sammenheng med og påvirker Sør-Varangers utvikling som reisemål.  
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Administrasjonen ser for seg følgende mulighet for at gjennomføring av fase 2 av 
reisemålsutviklingsprosjektet. At KNH beholder prosjektansvaret slik som er forslått i søknaden, hvor 
målet er at kommunestyret slutter seg til masterplanens hovedtrekk og benytter den som 
utgangspunkt for utarbeidelse av en egen kommunedelplan for reiseliv. Men skal dette utvikles til en 
reiselivsplan hvor store deler av planen skal inngå i kommunedelplan for reiseliv så må kommunen 
innta en aktiv rolle i dette arbeidet.  

 
Kommunens rolle i dette arbeidet er å sikre at helhetsperspektivet i reiselivsplanen blir ivaretatt. At 
reiselivsbedrifter, grunneiere, utbyggere, berørte kommunale sektorer, statlige myndigheter og 
andre berørte parter blir inkludert i arbeidet med utviklingen av en masterplan. Det er viktig at Sør-
Varanger kommune tar en styrende rolle i utarbeidelsen av denne planen, dette for å sikre at planen 
blir utarbeidet i tråd med plan- og bygningsloven. Greier en styringsgruppe å konstruere en plan som 
følger plan og byggningsloven, så kan kommunestyret gjøre en vurdering på om dette skal være en 
egen kommunedelplan for reiseliv i Sør-Varanger kommune. Det er administrasjonens vurdering at 
det er på denne måten at man får effektivisert og forankra arbeidet med en reiselivsplan på best 
mulig måte. 
 
I det forberedende arbeidet til denne saken så har administrasjonen i møte med Innovasjon Norge 
diskutert hvor vidt det beste for saken ikke er at kommunen selv overtar ansvart for utviklingen av 
masterplanen. Det ble oppnådd en felles forståelse av at det beste er at reiselivsnæringen selv tar 
grep om å utvikle masterplanen, slik at kommunen ikke blir en hvilepute for næringen. Dette vil 
likevel være et noe ny arbeidsmåte for utviklingen av en plan, en plan som kan ende opp som en 
egen kommunedelplan. Dersom kommunestyret innvilger tilskudd til dette formålet, så bør også 
kommunen innta en aktiv rolle i dette arbeide for å sikre til at utviklingen av dette arbeidet er i tråd 
med Plan- og bygningsloven.   
 
 
Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for 

befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og 

tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere 

ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og 

for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

 
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 
 
Næringsutvikling: 
En egen plan for reisemålsutvikling for Sør-Varanger kan bidra til at reiselivsnæringen og berørte 
næringer får forbedrede vilkår. Der de utfordringene som i dag finnes blir forbedret og at næringen blir 
i stand til å utnytte det potensialet som i dag finnes. Utvikling av en slik plan kan stimulere til at 
reiselivsnæringen og berørte næringer blir mer lønnsomt. 
 
Regjeringens nye nasjonale strategi for reiselivet, Verdifulle opplevelser (2007), heter det: 
”En helhetlig og langsiktig plan, samt evnen til å gjennomføre den er en viktig forutsetning for utvikling 
av lønnsomme reisemål. En vellykket prosess for utviklingen av våre reisemål forutsetter evne til å ta 
strategiske valg, vilje til å prioritere tid og penger til en planprosess, at arbeidet er markedsorientert og 
at både offentlige og private interessenter er med i prosessen. 
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Infrastruktur: 
 
 
Barn og ungdom: 
 
 
Kompetansebygging: 
 
 
Økonomi: 
 
 
Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: 
 
 
 
Alternative løsninger: 
 
Alternativ innstilling: 
Kommunestyret i Sør-Varanger kommune avslår Kirkenes Næringshage sin søknad om tilskudd på kr 
320 000,- til gjennomføring av fase 2 av reisemålsutviklingsprosjektet i Sør-Varanger kommune.  
 
Begrunnelse; Det er ikke avsatt midler til slike formål i årets budsjett 
 
 
Forslag til innstilling: 

Under gitte forutsetninger innvilger kommunestyret Kirkenes Næringshage sin søknad om tilskudd på 
kr 320 000,- til fase 2 av ”reisemålsutviklingsprosjektet eller den hvite håndboka”.  
 

 Sør-Varanger kommune skal minimum ha 2-3 tre representanter i prosjektets styringsgruppe. 

 Ved utarbeidelse av planen skal det jobbes for en bred og inkluderende styringsgruppe 

  

Begrunnelse; 
Sør-Varanger kommune ønsker å delta i reisemålsutviklingsprosjekt og anser det som positivt at 

reiselivsnæringen ønsker å videreutvikle og stimulere til vekst i næringen. Kommunestyret vil ved 

ferdigstillelse av Masterplanen vurdere om man ønsker å benytte planen som utgangspunkt for 

utarbeidelse av kommunens kommunedelplan for reiseliv.  

Tilskuddet finansieres over kommunens disposisjonsfond. Fondets kapital er på 14,2 mill kr per 
19.09.2012 
 
 
Behandling 16.10.2012  Utvalg for miljø og næring 
Saksordfører: Sigbjørn O. Kurthi 
 
Utsettelsesforslag fra Stian M. Celius (V): 
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Forslag til sak søknad om økonomisk gjennomføring av reisemålsutviklingsforstudie: 
 
Saken utsettes til neste utvalgsmøte i miljø og næring, da kommunens planstrategi ikke er 
behandlet av kommunestyret pr. dags dato.    
 
Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 4 mot 1 stemme. 
 
 
Utvalg for miljø og nærings vedtak i sak 021/12: 
 
Forslag til sak søknad om økonomisk gjennomføring av reisemålsutviklingsforstudie: 
 
Saken utsettes til neste utvalgsmøte i miljø og næring, da kommunens planstrategi ikke er 
behandlet av kommunestyret pr. dags dato.    
 
 
 
Behandling 19.11.2012  Utvalg for miljø og næring 
 
Forslag fra utvalg for miljø og næring: 
 
Alternativ innstilling: 
Kommunestyret i Sør-Varanger kommune avslår Kirkenes Næringshage sin søknad om 
tilskudd på kr 320 000,- til gjennomføring av fase 2 av reisemålsutviklingsprosjektet i Sør-
Varanger kommune.  
 
Begrunnelse; Det er ikke avsatt midler til slike formål i årets budsjett 
 
Alternativ innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Utvalg for miljø og nærings vedtak i sak 022/12: 
 
Kommunestyret i Sør-Varanger kommune avslår Kirkenes Næringshage sin søknad om 
tilskudd på kr 320 000,- til gjennomføring av fase 2 av reisemålsutviklingsprosjektet i Sør-
Varanger kommune.  
 
Begrunnelse; Det er ikke avsatt midler til slike formål i årets budsjett 
 
 
 
 
Behandling 27.11.2012  Formannskapet 
Saksordfører: Sigbjørn Kurthi. I saksordførers fravær, orienterte Stian Celius. 
 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak i sak 079/12: 
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Formannskapet avgir følgende innstilling til kommunestyret: 
 
Kommunestyret i Sør-Varanger kommune avslår Kirkenes Næringshage sin søknad om 
tilskudd på kr 320 000,- til gjennomføring av fase 2 av reisemålsutviklingsprosjektet i Sør-
Varanger kommune.  
 
Begrunnelse; Det er ikke avsatt midler til slike formål i årets budsjett 
 
 
Behandling 21.11.2012  Kommunestyret 
Saksordfører: Sigbjørn O. Kurthi 
 
Saken ble utsatt til neste kommunestyremøte. 
 
Kommunestyrets vedtak i sak 090/12: 
Saken ble utsatt til 12.12.12. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bente Larssen 
rådmann 

 
 

 
 
 
 

 - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
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TILLEGGSANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2012 
OG 2013 
 
Vedlagte dokumenter: 
 

Nr. Dok.dato    Tittel 

1 28.11.2012 UFLE 26.11.12-FORSLAG FRP 

 
Dokumenter i saken: 

Dok.dato 
 

Type Avsender/mottaker Tittel 

16.05.2012 I IMDi TILLEGGSANMODNING OM BOSETTING AV 
FLYKTNINGER 2012 og 2013 

 
Kort sammendrag: 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet nord (IMDi) har behov for flere plasser til flyktninger i 
2012 og 2013. IMDi anmoder Sør-Varanger kommune om å bosette ytterligere 10 flyktninger 
i 2012 og 2013. Dette er i tillegg til vedtaket fra januar 2012 om å bosette 25 personer pr år. 
Familieinnvandring kommer i tillegg. 
Tallene i tilleggsanmodningen er fremkommet i samarbeid mellom IMDi og Kommunenes 
Sentralforbund (KS).  
 
Faktiske opplysninger: 
Bosetting av flyktninger baserer seg på kommunale vedtak etter anmodning fra IMDi, som er 
iverksetter av statens integrerings- og mangfoldspolitikk. Sør-Varanger kommune har bosatt 
flyktninger siden 1989.  Antall bosettinger pr år har variert etter behovet på landsbasis og 
kommunens muligheter til å bosette. Hittil i 2012 er det bosatt 25 personer og det bor 77 
flyktninger innen for 5-års statstilskudd periode. 
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Alderfordeling bosatte flyktninger i Sør-Varanger pr 01.11.2012: 

Aldersgruppe Antall Prosent 

Mellom 0-6 år 13 16,88 

Mellom 7-15 år  5  6,49 

Mellom 16-18 år  2  2,60 

Mellom 19-30 år 29 37,66 

Mellom 31-40 år 18 23,38 

Mellom 41-50 år 10 12,99 

Totalt 77 100 

 

IMDi utbetaler integreringstilskudd pr person som bosettes i kommunen de første 5 bosettingsår. 
Tilskuddssatser i 2012: 

Inntekter:                            Eksempel på utgifter ved bosetting år 1: 

ÅR 1              156 500 
(210 000 enslige)   

1 enslig voksen år 1:                                
Etablering:      62 000                    
Introstønad:  164 244 
Buss:                  7 200 
Totalt              233 444 
-inntekter       210 000     
=                     - 23 444 

1 ektepar/1 barn år 1  
Etablering:      75 000 
Introstønad:  328 488 
Barnehage:    30 050 
Buss:               14 400 
Totalt:            447 938 
-inntekter      448 000 
=                 +         662 

ÅR 2             156 500 Utbetaling intro mm Utbetaling intro mm 
 

ÅR 3             131 500   

ÅR 4               80 000   

ÅR 5              70 000   

Totalt 5 år  581 500         

 
Erfaring viser at tilskudd fra IMDI totalt finansierer utgiftene ved bosetting av flyktninger 
fordelt over 5 års tilskuddperiode. De største utgiftene løper de 2 første bosettingsårene, når 
deltakerne er i introprogrammet. Det kan også bli utbetaling av introstønad år 3, til personer 
med særlige behov jfr introloven. Utbetalinger av økonomisk bistand til flyktninger via NAV 



refunderes over flyktningtjenestens budsjett. Drift av flyktningtjenesten finansieres av 
integreringstilskudd fra IMDi i flyktningenes 3 siste bosettingsår (av totalt 5 år). 
 
 
 
 
 
 
Integreringstilskudd fra IMDi dekker følgende utgifter ved bosetting av flyktninger: 

 Introduksjonsstønad til introdeltakere  kr  164 244 pr. år i 2 år (stønaden bruker 
deltakerne til husleie, livsopphold mm ). Stønaden indeksreguleres hvert år. 

 Annen opplæring som er del av introprogram 

 Etablering til nybosatte flyktninger etter nøktern standard og individuelle behov 
inkl tannlege- og optikerutgifter ved ankomst 

 Pålagte helseundersøkelser 

 Helsesøster 50% stilling 

 Barnehage/SFO når foreldre er i introprogram 

 Integreringsarbeid 

 Nettverksarbeid 

 Aktiviteter til voksne og barn/unge 

 Tolkeutgifter 

 Personell og administrative kostnader (husleie, lønn og drift av flyktningtjenesten) 

 Økonomisk bistand  til de som ikke kan delta i introprogrammet (pensjonister, 
svangerskapspermisjoner og sykdom). Utbetales av NAV og refunderes av 
flyktningtjenesten. 

 Ved flyktningers flytting til andre kommuner, må integreringstilskuddet deles mellom 
til- og fraflyttingskommuner. 
 

Boligsituasjonen 
Boliger til flyktninger tildeles i hovedsak av Stiftelsen Bolig Bygg (SSB).  I 2012 har SBB 
skaffet boliger til nybosettinger og det er leid boliger hos private utleiere. Boliger er fortsatt en 
utfordring på grunn av stramt boligmarked og de høye kjøps- og utleieprisene. Det gjør det 
vanskelig for flyktningene å komme inn på det private boligmarkedet i de første årene i 
Norge, og det er få flyktninger som får lån til å kjøpe egen bolig i en tidlig fase på grunn av 
lav egen inntekt. Mange blir boende i SBBs leiligheter utover 3 år, og da frigjøres det færre 
boliger til nybosettinger. SBB er en viktig samarbeidspartner i arbeidet med å skaffe boliger, 
men det er ikke nok boliger. Pr 20.11.2012 har SBB heller ikke ledige boliger i distriktene. 
 
Introduksjonsprogram 
Introprogrammet reguleres av Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for 
nyankomne innvandrere.  Introduksjonsloven regulerer hvem som har rett og plikt til å delta i 
introprogrammet.  Kommunen er pliktig til å gjennomføre ordningen i henhold til loven som 
gir rettigheter/plikter for deltakere mellom 18 og 55 år. Programmet er et heltidsprogram med 
37,5 t pr uke og består av  norsk med samfunnslære, kurs/aktiviteter og arbeidspraksis. I 
Sør-Varanger tilbys nyankomne flyktninger et variert opplegg med flere aktører, bedrifter og 
virksomheter. Språkopplæring, samfunnslære, kurs, arbeidspraksis, lokalkunnskap og 
aktiviteter, som fremmer deltakelse i nærmiljøet, nettverksbygging og kulturutveksling. Det er  
32 deltakere i introprogrammet pr 01.11.2012 

 
VURDERING.  
IMDi  har behov for 3400 flere plasser til bosetting av flyktninger i 2012 og anmoder Sør-
Varanger kommune om å bosette ytterligere 10 flyktninger i 2012 og 2013. Dette er i tillegg til 
kommunestyrets tidligere vedtak om å bosette 25 personer pr år i 4 år. Ved bosetting av flere 
flyktninger, må tilgjengelige boliger til formålet økes. Det kan gjøres ved å leie, kjøpe eller 
bygge boliger for utleie til flyktninger. 



Økt antall bosettinger vil kreve økte ressurser til boliger, stillinger i virksomheter og tilbud i 
introprogram. 
 
Bosetting utenfor Kirkenes-halvøya: 
Kommunestyret har tidligere i 2012 vedtatt å se på muligheten for å få til bosetting i 
distriktene. Det arbeidet er ikke fullt ut gjennomført pga kapasitetshensyn. All kapasitet har 
gått med til å gjennomføre bosetting i 2012.  
Det er to hovedfaktorer som må på plass for å gjennomføre desentralisert bosetting for 
flyktninger, det er tilgjengelige boliger og gjennomføring av desentralisert tilbud av 
introduksjonsprogrammet. De øvrige momentene som må gjennomgås, og vurderes som 
gjennomførbart er: 
Tilbud barnehage/skole/SFO dersom det bosettes barn.  
Transporttjenester. 
Integrering og lokalt engasjement. 
Fritidstilbud. 
Økonomiske beregninger i forhold til valgt sted i distriktet og kostnader ved å etablere en 
desentralisert bosettingsmodell. 
 
Dersom kommunestyret går for økt bosetting, både på Kirkenes-halvøya og i distriktene så 
må bemanningen innenfor flyktningfeltet totalt vurderes. Sør-Varanger kommune har i mange 
år vedtatt en bosettingskvote på mellom 10 – 20 hvert år. I de siste år har vedtaket vært på 
20 personer.  Dersom det totale antall bosettinger skal økes til 30 må det gjøres en vurdering 
på å øke kapasiteten for å få til gode og kvalifiserte bosettinger. 
 
Rådmannen anbefaler ikke økning i bosetting i 2012, men i 2013 foreslås det en økning på 
10, jfr anmodningen fra IMDI. Dersom kommunestyret velger det vil da bosettingskvoten for 
2013 være på 30. Familiegjenforente kommer i tillegg. 
 
Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for 

befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og 

tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere 

ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og 

for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

 
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 
 
Næringsutvikling: 
Det er bosatt mange flyktninger innenfor aldersgruppene (se aldersoversikt) som arbeidslivet 
etterspør og det er viktig at de kvalifiseres for arbeid i kommunen og at de blir boende her på 
sikt. 
 
Infrastruktur: 
 
Barn og ungdom: 
I kommuneplanens satsningsområde på barn og unge heter det: Sør-Varanger-samfunnet 
kjennetegnes allerede av et etnisk, religiøst og kulturelt mangfold. Så vel nasjonale 
prognoser som kommunens egne ambisjoner om økning i folketall og samkvem med 
naboland, vil etter all sannsynlighet øke det internasjonale innslag. Møteplasser som 
fremmer integrering og antirastiske holdninger blant barn og unge er viktig for å oppleve 
tilhørighet i fellesskapet. 
Særlige integreringstiltak er plass i barnehage og SFO, aktiviteter og medlemskap i 
lag/foreninger. 
 
Kompetansebygging: 



Introduksjonsprogrammet er flyktningers kvalifiseringsmuligheter de to første 
bosettingsårene Arbeidet med kvalifisering av innvandrere for det norske arbeidslivet 
fortsetter slik at innvandreres kompetanse kan benyttes i arbeidslivet og videre utdanning.  

Økonomi: 
Kommunen mottar integreringstilskudd fra IMDi for hver person som bosettes, i henhold til 
statlige satser. Tilskuddet er ment å dekke kommunenes utgifter til bosetting og integrering 
innenfor de første 5 årene.  
De største utgiftene løper de 2 første bosettingsårene, når deltakerne er i introprogrammet. 
Det kan også bli utbetaling av introstønad år 3, til personer med særlige behov jfr Lov om 
introduksjonsordning. Utbetalinger av økonomisk bistand til flyktninger via NAV år 3-5 
refunderes over flyktningtjenestens budsjett. Tilskuddene for årene 3-5 er det som gir 
grunnlaget for drift av flyktningtjenesten og inroprogrammet. 
Økt antall nybosettinger vil gi økte kostnader i det totale flyktningarbeidet (drift, stillinger, 
boliger, kvalifisering  med mer) 
Nybosetting i distriktene vil gi ekstra økte totalkostnader om det etableres en desentralisert 
bosettingsmodell. 
 
Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: 
 
 
Alternative løsninger: 
 

1. Sør-Varanger kommune vedtar å øke antall bosatte i 2012 med 10 flyktninger. 
 

2. Sør-Varanger kommune vedtar å øke antall bosatte i 2013 med 10 flyktninger hvor 
målsettingen er å få gjennomført bosetting i distriktene. 
 

3. Sør-Varanger kommune vedtar og ikke bosette 10 flyktninger i 2012 og 2013. 
 
Forslag til innstilling: 
 

1. Sør-Varanger kommune vedtar ikke å  øke antall bosatte i 2012 med 10 flyktninger 
etter anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.  

 
2. Sør-Varanger kommune vedtar å øke antall bosatte i 2013 med 10 flyktninger etter 

anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Målsettingen er å få 

gjennomført bosettinger av 10 flyktninger i distriktene  
 

 
 
 
 

 
Behandling 26.11.2012  Utvalg for levekår 
Saksordfører: Helene Erlandsen 
 
FrP fremmet følgende forslag: 
Sør-Varanger kommune vedtar å ikke bosette 10 flyktninger i 2012 og 2013.  
 
Ved alternativ votering ble rådmannens innstilling vedtatt med 4 mot 1 stemme (FrP). 
 
Utvalg for levekårs vedtak i sak 065/12: 
Utvalg for levekår avgir følgende innstilling til kommunestyret: 
 

1. Sør-Varanger kommune vedtar ikke å øke antall bosatte i 2012 med 10 flyktninger 
etter anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.  



 
2. Sør-Varanger kommune vedtar å øke antall bosatte i 2013 med 10 flyktninger etter 

anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Målsettingen er å få gjennom-

ført bosettinger av 10 flyktninger i distriktene  
 
 
 
  
 
 

Bente Larssen 
rådmann 
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FORSLAG TIL SATSER FOR ØKONOMISK SOSIALHJELP 
 
Vedlagte dokumenter: 

Nr. Dok.dato    Tittel 

1 15.11.2012 Ssosialsatser - NAV SV Nov-12 
(3).docx 

2 26.11.2012 Sosialhjelpssatser.pdf 

 

 

 

 
 
Dokumenter i saken: 
 
 
Kort sammendrag: 
Sør-Varanger kommune følger de statlige veiledende satser for økonomisk sosialhjelp i 
henhold til vedtak i kommunestyre 10.12.2008.  De statlige satsene justeres årlig i 
forbindelse med statsbudsjettet. 

mailto:postmottak@sor-varanger.kommune.no
http://www.sor-varanger.kommune.no/
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Det foreslås at man legger til grunn statens veiledende satser for 2012 som gjeldende satser 
for 2013, med unntak av barnetilleggene som foreslås justert opp. De nye satsene foreslås 
gjeldende fra og med 1. januar 2013. 
 
 
Faktiske opplysninger: 
Økonomisk stønad er etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen er en 
skjønnsmessig ytelse, jf. lovens § 18 første ledd. Sosialtjenesten har både rett og plikt til å 
utøve skjønn når den vurderer om det skal ytes stønad, og ved utmåling av stønaden. 
Satsene i de veiledende retningslinjene må derfor betraktes som et veiledende utgangspunkt 
for det skjønn som må utøves. Det vises i den anledning til rundskriv 1-34/2001 punkt 
5.1.5.2. om forholdet mellom individuell behovsprøving, kommunale normer og statlige 
veiledende retningslinjer.  
 
Statens veiledende satser omfatter utgifter til det løpende, daglige livsoppholdet; mat og 
drikke, klær og sko, husholdningsartikler og hygiene m.m., TV-lisens, avis og telefon, 
fritidsaktiviteter, fritidsutstyr til barn og reiseutgifter (bruk av offentlig kommunikasjon i 
forbindelse med daglige gjøremål). Jf. rundskriv 1-34/2001 punkt 5.1.5.1. 
 
Boutgifter, strøm og oppvarming, bolig- og innboforsikring samt innbo og utstyr inngår i 
kjerneområdet i livsoppholdet, jf. rundskriv 1-34/2001 punkt 5.1.4.1., men er ikke inkludert i 
beregningsgrunnlaget for statens veiledende satser. Stønad til dekning av denne typen 
utgifter må vurderes særskilt i hvert enkelt tilfelle. 
 
Utgifter som er definert som spesielle utgifter er ikke inkludert i beregningsgrunnlaget for de 
veiledende retningslinjene. Dette gjelder utgifter i forbindelse med høytids- og merkedager, 
fritidsutstyr, spedbarnsutstyr, barnepass, skolestart, videregående opplæring, utgifter knyttet 
til samvær med barn, lege, psykolog mv., legemidler, tannbehandling, syns- og 
hørselshjelpemidler mv., flytteutgifter, vedlikehold av egen bolig, bilhold og særlige behov for 
øvrig. Dette er utgifter som avhengig av den konkrete situasjon kan være en del av 
livsoppholdet, og i disse tilfellene skal inngå i grunnlaget for utmåling av stønad. 
 
 

Utviklingen av 
økonomisk sosialhjelp  

2011 Pr oktober 
2012 

Budsjett 
2012 

Budsjett 
2013 

Antall mottakere     

- delvis sosialhjelp 185 172   

- full sosialhjelp 7 11   

Snitt utbetaling 23 458           31 245   

Sum total utbetaling 4 504 000 5 718 000 4 000 000 4 000 000 

 
I 2011 mottok 192 personer økonomisk sosialhjelp fra kommunen på til sammen 4,5 mill 
kroner. Av disse hadde 7 personer sosialhjelp som eneste inntekt.  
 
Hittil i 2012 har 183 personer mottatt økonomisk sosialhjelp på til sammen 5,7 mill kroner. 
Antall personer med sosialstønad som eneste inntekt er økt til 11.  
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Gjennomsnittlig utbetaling er økt fra kr 23 458 i 2011 til kr 31 245 hittil i 2012. En antar at 
snittet i 2012 vil ligge på omtrent samme nivå som hittil i år. Den største økningen er 
registrert i husleieutgifter som kan relateres til høye leiepriser i boligmarkedet, spesielt i 
Kirkenes. I 2011 utgjorde husleie i overkant av 1,6 mill kroner, til sammenligning utgjør 
husleie pr oktober 2012 i overkant av 2,2 mill kroner.  Dette er vesentlige utgifter av den 
totale sosialhjelpen. P.g.a. det høye prisnivået i boligmarkedet er det flere nå enn tidligere 
som er avhengig av supplerende sosialhjelp for å dekke bokostnadene.  
 
Bakgrunnen for å justere satsene er å få en noe bedre sosial profil med økt differensiering 
som bidrar til å styrke barnefamilie. Samtidig som satsene for enslige- og ungdom u/o-25 år 
er vurdert ut fra kommunestyre sitt vedtak fra 2008 om å følge statens veiledende satser for 
økonomisk sosialhjelp. Videre vises til hva det normalt koster å bo i Sør-Varanger kommune 
sammenlignet med sentrale steder/ bykommuner, og der det klart fremgår at det er de høye 
boligprisene/leieprisene som utgjør den største økonomiske utfordringen for mange av 
innbyggerne i kommunen. 
 
Det foreslås at man legger til grunn statens veiledende satser i 2012 som gjeldende satser 
for 2013. Det vurderes at livsopphold- og boutgifter i Sør-Varanger å ligge på samme nivå i 
2013 som 2012. Økt konkurranse i dagligvarebransjen medfører mest sannsynlig «rimelige» 
matvarer også i 2013. Prisene i boligmarkedet, spesielt Kirkenes, synes i en viss grad å 
være satt på «vent» og man tør anta at prisene ikke vil stige vesentlig i det lokale 
boligmarkedet i 2013 (er kunstig høy sammenlignet med andre sentrale steder som kan 
sammenlignes med Kirkenes) da det ikke forventes nyetableringer av arbeidsplasser i særlig 
grad som vil øke prispresset. Satsene for økonomisk sosialhjelp i Sør-Varanger pr. 2012 
(statens veiledende satser) har en sosial profil der differensiering mellom enslige og 
barnefamilier i noen grad medfører at enslige og ungdom u/25 år får mer å rutte med enn 
barnefamilier jf. statens veiledende satser.  
 
NAV Sør-Varanger vurderer gjeldende satser å bidra til at økonomisk sosialhjelp har en 
sosial profil som gjør at det er mer lønnsomt å motta sosialhjelp enn f.eks individstønad ved 
gjennomføring av arbeidsrettede tiltak. Dette er svært uheldig da det i noen grad kan stenge 
ute arbeidsrelatert aktivitet som senere skal føre til arbeid. Siden kommunen har opplevd 
stort press på prisene i boligmarkedet, vil mange fortsatt trenge supplerende økonomisk 
sosialhjelp til å dekke deler av boutgiftene. Dette gjelder spesielt barnefamilier og uføre, 
yrkesaktive med lav inntekt og personer som er i et utdanningsløp gjennom NAV 
(Arbeidsavklaringspenger). 
 
Økte satser for barn 0-17 år i 2013 foreslås for å sikre at barn i økonomisk vanskeligstilte 
familier får en oppvekst som ikke gir vesentlig avvik i forhold til en ”normal 
oppvekstsituasjon”.  Det foreslås å gi et julebidrag på kr 714 pr. barn i desember måned for å 
sikre at barn i sosialhjelpsfamilie ikke blir utelatt av det som er å regne for en normal 
julefeiring. Det gis i dag 1 ukes livsoppholdsytelse som julebidrag til barnefamilier, uavhengig 
av antall barn.  
 
Barnetillegget foreslås i økt med 100, 150 og 200 kroner utover statens veiledende satser for 
2013. Det skal ikke opereres med nødhjelp satser til barn, ved kortere varighet brukes 
korttidssats. Videre skal det etterstrebes at korttidssatsen blir så kortvarig som mulig. 
Dersom det dukker opp ekstra behov underveis – skal dette tas hensyn til. Ved flere barn 
enn tre, trekkes det fra en stordriftsfordel på 6 prosent per barn. 
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Sør-Varanger kommune praktiserer i dag ikke bidragstak, men det gjøres individuelle 
vurderinger i hver sak. Det foreslås å fastsette et bidragstak på kr 25.000 pr. familie pr. 
måned i bo- og basisutgifter. Dette tilsvarer ca 95 % av bidragstaket som gjelder for de store 
byene i landet og skal bidra til å fremme arbeid fremfor sosialhjelp. Videre foreslås at 
depositum kan gis for inntil 3 måneder basert på 3 ganger akseptert husleie jf. Husleielovens 
§ 3-6 og § 9-6. NAV Sør-Varanger er av den oppfatning at de nye satsene for sosialhjelp vil 
bidra til å styrke jobbfokuset og føre til at flere søker arbeid (i yrkesaktiv alder), samt 
gjennomfører statlige tiltak gjennom NAV med det formål å bli selvfinansiert gjennom 
inntektsgivende arbeid. 
 
Økt oppfølging og innstramming av rutiner for økonomisk sosialhjelp, vil styrke 
arbeidsfokuset og føre til at bl.a. brukere med sosialhjelp som eneste inntekt (11 personer pr. 
10. november, og med hovedvekt på rusproblemer) vil med økt innsats fra NAV kunne 
komme over i arbeidsrelatert aktivitet med statlige ytelser, og hvor dette på sikt skal kunne 
føre til arbeid. 
 
Det vurderes at de interne tiltakene og nye satser for 2013, vil bidra til at virksomheten klarer 
holde tildelte budsjettrammer for 2013. 
 
 
 
Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for 

befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og 

tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere 

ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og 

for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

 
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 
 
 
Næringsutvikling: 
 
 
Infrastruktur: 
 
 
Barn og ungdom: 
 
 
Kompetansebygging: 
 
 
Økonomi: 
 
 
Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: 
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Kommunestyret vedtar å følge statens veiledende satser for økonomisk sosialhjelp for 2013. 
Dette vil medføre en kostnad på kr 100 000 utover konsekvensjustert budsjett 2013. 
 
 
Forslag til innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar forslag til satser for økonomisk sosialhjelp gjeldende fra og med 
01.01.2013. 
 
 
Behandling 26.11.2012  Utvalg for levekår 
Saksordfører: Helene Erlandsen 
 
Monica Hauge Stiansen ba om å få sin habilitet vurdert som følge av sitt ansettelsesforhold 
ved NAV. Da hennes arbeidsområde ikke omfatter økonomisk sosialhjelp, ble hun 
enstemmig erklært habil til å delta i behandlingen av denne sak. 
 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Utvalg for levekårs vedtak i sak 062/12: 
Utvalg for levekår avgir følgende innstilling til kommunestyret: 
 
Kommunestyret vedtar forslag til satser for økonomisk sosialhjelp gjeldende fra og med 
01.01.2013. 
 
 
Behandling 27.11.2012  Formannskapet 
Saksordfører: Aksel Emanuelsen 
 
Da saken ikke har økonomiske konsekvenser, utgår den fra formannskapets saksliste, og 
behandles i kommunestyret 12.12.12 etter innstilling fra utvalg for levekår 26.11.12. 
 
Formannskapets vedtak i sak 088/12: 
Saken ble trukket fra sakslista, og ikke behandlet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bente Larssen 
rådmann 
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1.0 SATSER FOR ØKONOMISK SOSIALHJELP  
 

Sør Varanger kommunes sosialhjelps satser per 01.01.12 – med utgangspunkt i de statlige 
veiledende satser. 
 
Det poengteres at satsene er veiledende – og at det alltid skal gjøres en individuell vurdering i 
hver enkelt sak før satsen fastsettes. 
 

Veiledende sats (norm) Pr. mnd 
Enslige Kr. 5373,- 
Ektepar/samboere Kr. 8924,- 

 
Korttidssats (1-3 mnd.) Pr. mnd. 
Enslige Kr. 4.373,- 
Ektepar/samboere Kr. 6.924,- 

 
- Korttidssats vurderes opp mot lengde, mulighet for snarlig jobb, samt at den kan benyttes om 
tiltak el lign ikke følges opp 
- Skal gjøres individuell vurdering som kommer frem i vedtaket 
- Korttidssats ligger kr 1000 under veiledende sats pr person 
 

Nødhjelp NB: Pr. dag Pr. mnd. 
Enslige Kr. 100,- Kr. 3.050,- 
Ved gjentatte søknader om nødhjelp Kr. 50,- Kr. 1.525,- 

 
• Nødhjelpssats ektepar/samboere: det vises til nødhjelpssats for enslige.  
• Ved gjentatte søknader om nødhjelp vurderes utbetalingsform. 
• Må i løpet av 2012 vurderes om denne skal økes jmf veiledende sats 
 
 

2.0 For barnefamilier beregnes barnetillegg etter følgende satser: 
 

Barn 0-17 år Kort sats Veil. sats 
Barn 0-5 år Kr. 1.500,- Kr. 2149,- 
Barn 6-10 år Kr. 2.000,- Kr. 2874,- 
Barn 11-17 år Kr. 2.500,- Kr. 3615,- 

 
* Barnetillegget er justert sats med 100, 150 og 200 kroner utover statens veiledende satser pr. 
2012. 
* Det opereres ikke med nødhjelp satser til barn, ved kortere varighet brukes korttidssats. 
* Det skal etterstrebes at korttidssatsen blir så kortvarig som mulig. Dersom det dukker opp 
ekstra behov underveis – skal dette tas hensyn til. 
* Ved flere barn enn tre, trekkes det fra en stordriftsfordel på 6 prosent per barn. 
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”Nye” unge 18-25 år  Pr. dag Pr. mnd. 
Ikke i tiltak Kr. 140,- Kr. 4.205,- 
I tiltak/følger opp avtaler Kr. 173,- Kr. 5.205,- 

 
* Satser i forhold til supplerende sosialhjelp det skal vurderes etter dersom det søkes sosialhjelp. 
* ”Dropper” man ut av tiltak (kvalifiseringsprogrammet, praksisplass): tilbake til sats etter         
kr. 4.105,-. Satsen skal vurderes jevnlig, og kan ytterligere reduseres til nødhjelpsats dersom det 
er vurdert og funnet grunnlag for dette.  
* Der tiltak følges opp – skal det også alltid vurderes tett opp mot § 19, viktig at det motiveres og 
ser at det er lønnsomt å være i tiltak/følge opp avtaler/plan. 
* Økes med kr 100 fra 2012 til 2013 
 
 

Under institusjonsopphold (lommepenger) Kr. 2.000,-  
 
* Utgifter til kost og losji beregnes dekket 
* Dersom det er andre utgifter knyttet til oppholdet kan det søkes om bidrag til dette, det må da 
leveres inn budsjett i forhold aktivitet og kostnadsramme, samt begrunnelse. Dette må 
dokumenteres fra institusjonen (kontaktpersonen) vedkommende er på. 
 
 

Unge voksne i foreldrehjem Pr dag. Pr. mnd 
Livsopphold – unge voksne Kr. 100,-  3.050,- 
Husleie – unge voksne  Kr. 33,- 1.000,- 

 
* Definisjon unge voksne: Person som ikke har etablert seg utenfor foreldrehjemmet over tid 
(utgangspunktet mellom 18-25 år <). 
* Viktig at det tas individuelle hensyn i saker som har spesielle forhold som må tas med i  
vurderingen. Spesielt i forhold til husleie, selv om man bor på ”gutterom”. 
 
NB! I alle saker: Der det er spesielle hensyn som skal tas må dette fremkomme i journalnotat – 
slik at det i hver enkelt sak kan gjøres individuelle hensyn utenom de fastsatte satsene. Sakene 
skal alltid vurderes etter §§ 18 og 19 (§ 27). 
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3.0 STANDARD FOR YTELSER TIL ANDRE FORMÅL  
 

Satsene i Standard ytelser prisjusteres i overensstemmelse med anslaget for vekst i 
konsumprisindeksen (for 2012 ca. 1,6 %). 

4.6 Nødvendig innbo ved etablering i egen 
bolig for enslig 

  
Kr 10 000,- 

4.7 Nødvendig innbo ved etablering i egen 
bolig for husstander med mer enn 1 person 

 
Kr 15 000,- 

4.8 Klær til beboere i institusjon når klær 
ikke er regulert i egen avtale med 
institusjonen1 

 
Kr 5.380,-     (individuelle vurderinger) 

4.9 Akseptert boutgift for ungdom som bor 
i foreldrehjemmet2 

Kr 1.000,- (satsen er definert som 1/3 del av sats for 
enslige) 

4.10 Bidrag ved konfirmasjon Kr 4.580,- (pr. konfirmant) 
4.11 Depositumsgaranti Tre ganger akseptert husleie (Jf. hl §§ 3-6 og 9-6) 

Stiftelsen spesielle avtaler gjelder for dem opp til 6 
mndr. 

4.12 Økonomisk hjelp til andre formål  
(Ref. rundskriv 1-45/98 punkt 1.2 Spesielle 
utgifter) 

Kr 11.455,- pr. formål (når formålet anses allment 
akseptert eller klart fremmer sosialtjenestens 
formålsparagraf). 

  
4.14 Ekstra utgifter ved sysselsettingstiltak 
3 

Dekning av transportutgifter, nødvendig arbeidstøy 
etc. der ikke ekstern dekning er mulig 

  

4.15 Omgjøring av sosialhjelp – ytt som lån 
til bidrag 

Når det anses utelukket at brukeren kan tilbakebetale 
lånet innen 5 år fra undertegning av gjeldsbrev 
 

 

 

5.0 BIDRAGSTAKET FOR SOSIALHJELP: 
BIDRAGSTAKET ER SATT TIL KR 25.000,- PR. FAMILIE PR. MD. I BO- OG BASISUTGIFTER. BIDRAGSTAKET UTGJØR 90 
% AV GJELDENDE SATS FOR DE STØRRE BYKOMMUNENE I LANDET. 
                                             
1 Norm uavhengig av bosted. 
2 Bor på gutt/pikerommet hjemme hos sine foreldre 
3 Personer som deltar i Kvalifiseringsprogrammet eller andre kommunale tiltak. 

4.0  ENDRING AV NEDBETALINGSPLAN FOR SOSIALHJELP;  
NEDBETALINGSPLAN FOR SOSIALE LÅN KAN ENDRES HVIS DETTE ANSES SOM NØDVENDIG ETTER EN HELHETSVURDERING 
AV BRUKERENS ØKONOMI. 
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6. KVALIFISERINGSSTØNAD  
 

Deltaker Pr år Pr måned Pr dag 
Fra og med 25 år Kr 158.432,- (2 ganger 

grunnbeløpet) 
 
Kr 13.203,- (22 dager pr 
md) 

 
Kr 600,- 

Under 25 år Kr 105.621,- (2/3-del av 
full stønad) 

Kr 8.801,- (22 dager pr. 
md) 

Kr 400,- 

Barnetillegg pr. barn Kr 7.218,- Kr 594,- Kr 27,- 
 

Det må betales skatt av kvalifiseringsstønaden (KVP).4 

Grunnbeløpet endres 1. mai hvert år og sats må derfor justeres opp tilsvarende (se www.nav.no)) 

 

Merknad: 
Satsene for sosialhjelp i Sør-Varanger kommune baserer seg på 90 % av levekostnaden i gjennomsnitt 
for de større bykommunene i landet, og gir en bedre sosial profil og mer riktig differensiering som 
bidrar til å styrke barnefamilier og fremme overgang til arbeid. 

 

                                             
4 Bruker kan ta kontakt med Skatteetaten for å be om eget skattekort for KVP-deltakere. 
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                          SØR-VARANGER KOMMUNE         
Boks 406, 9915 Kirkenes 

Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no 

www.svk.no   

 

 
 

SAKSFRAMLEGG  
Sak til politisk behandling 

 
 

Saksbehandler:  Inger B. Fremstad 
Virksomhetsleder: , tlf.  

Dato:  16.11.2012 

Arkivkode:  K1- Arkivsaksnr.:  12/2536 

Saksordfører: 
Lena Norum Bergen 

 
SAKSGANG 

Behandling: Møtedato: Saksnr.: 

Formannskapet 27.11.2012 082/12 

Kommunestyret 12.12.2012 092/12 

 

 

 
  

KOMMUNALE AVGIFTER, GEBYRER OG BRUKERBETALINGER 
2013 
 
Vedlagte dokumenter: 

Nr. Dok.dato    Tittel 

1 15.11.2012 Gebyrregulativ.docx 

2 28.11.2012 KST 21.11.12-FORSLAG FRA AP 

 

 

 
 

Dok.dato 
 

Type Avsender/mottaker Tittel 

23.11.2012 
 

U Saksbehandler Nina 
B. Øvergaard 

MELDING OM VEDTAK FRA 
KOMMUNESTYRET 21.11.12: KOMMUNALE 
AVGIFTER OG GEBYRER FOR VANN, 
AVLØP, RENOVASJON OG SLAM 2013 

 

 
Kort sammendrag: 
Kommunestyret vedtar kommunale gebyr og brukerbetalinger for kommunale tjenester i 
forbindelse med budsjettbehandlingen hvert år.  
 

mailto:postmottak@sor-varanger.kommune.no
http://www.sor-varanger.kommune.no/
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Faktiske opplysninger: 
Tidligere har en del av gebyrene og brukerbetalinger vært fremmet som en del av 
saksfremlegget til budsjettet, mens andre har vært fremmet som egne saker. For å få en 
bedre oversikt over kommunens samlede gebyr og brukerbetalinger har rådmannen besluttet 
at alle kommunale gebyr og brukerbetalinger med unntak av gebyr for vann, avløp, 
renovasjon og slam skal fremmes i en samlet sak. Gebyr som omfattes i denne saken er 
administrative tjenester, gravemeldinger, eiendomsskatt, helse- og omsorgstjenester, 
tjenester innenfor kultur- og oppvekstsektoren samt feiegebyr. 
 
Kommunestyret vedtok nytt gebyrregulativ for plan og byggesak 15.12.2011. Dette 
gebyrregulativet videreføres i sin helhet med de endringer som vist i tabellen under. 
 
Rådmannen foreslår endringer innenfor følgende gebyr/brukerbetalinger: 
 

Gebyr Vedtatt sats 
2012 

Foreslått 
sats 2013 

 
Benevnelse 

 
Administrative tjenester 

   

Torgleie m/strøm 100 150 Pr. dag 

Torgleie u/strøm 60 150 Pr. dag  

Torgleie m/strøm 1 200 2 000 Pr. mnd 

Etablererprøven 300 400 Pr. stk 

 
Tjenester innenfor kultur og oppvekstsektoren 

   

Brukerbetaling SFO i distriktene 1 310 1 800 Pr. mnd 

 
Helse og omsorgstjenester 

   

Praktisk bistand i hjemmet – hjemmehjelp    

Inntil 2 G 75 77 Pr. time 

2-3 G 104 107 Pr. time 

3-4 G 130 134 Pr. time 

4-5 G 156 161 Pr. time 

Over 5 G 182 188 Pr. time 

Middag til hjemmeboende inntil 2 G 59 61 Pr. middag 

Middag til hjemmeboende over 2 G 69 71 Pr. middag 

Trygghetsalarm    

Inntil 2 G 65 67 Pr. mnd 

2-3 G 126 130 Pr. mnd 

3-4 G 229 236 Pr. mnd 

Over 5 G 229 236 Pr. mnd 

 
Plansaker 

 
 

  

Forhåndsvurdering 6 000 11 000 Pr. sak 

Mindre vesentlige endringer 6 000 11 000 Pr. sak 

Dispensasjonssaker    

Søknad som krever høring 4 000 5 300 Pr. sak 

Søknad som ikke krever høring 3 000 3 300 Pr. sak 

Øvrige gebyr etter plan- og bygningsloven    

Oppføring av installasjoner 1 000  1 500 Pr. sak 
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Oppdeling eller sammenføying av 
bruksenheter 

950 1 000 Pr. sak 

Skilt eller reklameinnretning 1 000 1 500 Pr. sak 

Ved vesentlig mangelfull søknad som utløser 
skriftlige henvendelser 

 
550 

 
1 100 

Pr, 
henvendelse 

Søknad om endring i forholdt til tillatelse    

Saker som krever nabovarsel 1 500 2 800 Pr. sak 

Saker som ikke krever nabovarsel 1 000 2 100 Pr. sak 

Gebyr for behandling av avvik 350 2 800 Pr. sak 

Opsjoner    

Behandling av søknad om opsjon  4 500 Pr. sak 

Forlengelse av opsjon  4 500 Pr. sak 

  
Ved distriktsskolene tilbys det kun SFO-plass etter skoleårsdrift og foreldrebetalingen gjelder 
da fra skoleårets start til skoleårets slutt. Som en kompensasjon for et redusert tilbud i 
distriktene har foreldrebetalingen vært vesentlig lavere enn tilsvarende SFO-plass ved 
sentrumsskolene. Rådmannen mener dette gir en ulik behandling og foreslår derfor å øke 
brukerbetalingen for SFO-plass i distriktene. Rådmannen ønsker allikevel at det skal 
markeres at SFO-tilbudet distriktene er begrenset i forhold til sentrum og foreslår derfor en 
økning til 1.800 pr. mnd for distriktsskolene mens tilsvarende foreldrebetaling for 
sentrumsskolene er kr. 2.000 pr. mnd.  
 
Rådmannen foreslår videre at det innføres gebyr for leie av lokaler i tilknytning til skoler, 
barnehager og SFO. 
 

Leie av lokaler skoler og 
barnehager 

Pris aktiviteter 
for voksne 

Pris aktiviteter 
rettet mot barn 
og unge 

Leie pr. time 200 100   

Leie for en 
ettermiddag/kveld 500 

 
200 

Leie for helg 2 000 1 000  

 
Det er utstrakt praksis ved skolene at skolens og SFOs lokaler lånes ut til privatpersoner og 
lag og foreninger. Skolen fremstår som samlingspunkt for lokalbefolkningen på stedet og det 
er lang praksis for at skolens lokaler stilles til disposisjon.  
 
Forslag til innføring gebyr for leie av lokaler har vært forelagt rektorene og de er gitt mulighet 
til å komme med innspill til forslaget. Rektorene uttrykker bekymring for at skolene etter 
innføring av gebyr, ikke lenger skal benyttes i den utstrekning som gjøres i dag og at 
eierforholdet til skolene dermed blir svekket.  
 
En innføring av gebyr for leie av skolelokaler vil også medføre at idrettslagene i distriktene vil 
få en større økonomisk belastning enn i dag. Idrettslagene i sentrumsområdet betaler 
allerede leie for treningslokaler og rådmannen mener innføring av gebyr for leie av lokaler 
også i distriktene vil gi en likebehandling av alle idrettslag i kommunen. 
 
For nærmere redegjørelse for øvrige gebyr/brukerbetalinger henvises til vedlagte Reglement 
for kommunale gebyr og Gebyrregulativ for plan- og byggesak. 
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Det antas at en eventuell innføring av gebyr for leie av skoler og barnehager vil gi en 
inntektsøkning for kommunen på om lag kr. 200.000 i 2013. 
 
Økt foreldrebetaling for SFO ved distriktsskolene vil gi en økt inntekt for kommunen på om 
lag kr. 140.000 i 2013. 
 
Øvrige foreslåtte økningene i gebyrsatsene/brukerbetalingene er innarbeidet i 
konsekvensjustert budsjett for 2013. 
 
 
Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for 

befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og 

tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere 

ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og 

for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

 
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 
 
 
Næringsutvikling: 
 
 
Infrastruktur: 
 
 
Barn og ungdom: 
 
 
Kompetansebygging: 
 
 
Økonomi: 
 
 
Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: 
 
 
 
Alternative løsninger: 
 
 
 
Forslag til innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar reglement for kommunale gebyrer og Gebyrregulativ for plan og 
byggesak gjeldende fra 01.01.2013.  
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Kommunestyret delegerer til rådmannen å prisjustere brukerbetalinger innenfor helse- og 
omsorgstjenestene årlig etter konsumprisindeksen for helsepleie fastsatt av SSB. 
  
 
 
 
Behandling 27.11.2012  Formannskapet 
Saksordfører: Lena Norum Bergeng 
 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak i sak 082/12: 
Formannskapet avgir følgende innstilling til kommunestyret: 
 
Kommunestyret vedtar reglement for kommunale gebyrer og gebyrregulativ for plan- og 
byggesak gjeldende fra 01.01.2013.  
 
Kommunestyret delegerer til rådmannen å prisjustere brukerbetalinger innenfor helse- og 
omsorgstjenestene årlig etter konsumprisindeksen for helsepleie fastsatt av SSB. 
 
 
 
 
 
 

Bente Larssen 
rådmann 

 
 - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
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Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no 

www.svk.no   

 

 
 

SAKSFRAMLEGG  
Sak til politisk behandling 

 
 

Saksbehandler:  Nina Bordi Øvergaard 
Virksomhetsleder: , tlf.  

Dato:  16.11.2012 

Arkivkode:  K1-232 Arkivsaksnr.:  12/2728 

Saksordfører: 
Egil Kalliainen 

 
SAKSGANG 

Behandling: Møtedato: Saksnr.: 

Formannskapet 27.11.2012 083/12 

Kommunestyret 12.12.2012 093/12 

 

 

 
  

EIENDOMSKATT 2013 
 
Vedlagte dokumenter: 

Nr. Dok.dato    Tittel 

1 16.11.2012 TAKSTVEDTEKTER FOR 2013 
(2).docx 

 

 

 
 
Dokumenter i saken: 

Dok.dato 
 

Type Avsender/mottaker Tittel 

20.11.2012 
 

U Tinfos AS KONSESJONSKRAFT - KOBBHOLM OG 
VALVATN 

 

 
 
 
Kort sammendrag: 
Sør-Varanger kommune har eiendomsskatt. Eiendomsskatteområdet er for boligeiendommer 
og næringsbygg begrenset til Kirkenes halvøya unntatt Elvenes og for verk og bruk i hele 

mailto:postmottak@sor-varanger.kommune.no
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kommunen. Eiendomskatten er en skatteordning som er frivillig for kommunene å innføre og 
100 % av inntektene fra eiendomskatten tilfaller kommunen.      
 
Faktiske opplysninger: 
Kommunestyre skal hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen vedta kommunens 
takstvedtekter, promille, eiendomskatteområde samt eventuelle fritak.  
 
Det er ikke innarbeidet noen endringer i eiendomskatteområder for skatteår 2013. Det er 
utarbeidet eget tiltak om utvidelse av eiendomskatteområde i budsjettdokumentet.  
 
Det er ikke foreslått endringer i promillen som er 7o/oo også for 2013. Bunnfradraget på 
boligeiendommer foreslår videreført med kr. 100 000,-.  
 
Når det gjelder fritak forslår rådmannen at tidligere 3 års fritak for eiendomskatt på nybygg 
boliger avvikles slik at vedtak om eiendomskatt skal gjelder fra det året nybygget blir 
ferdigstilt. Dette fritaket har tidligere kun omhandlet boligeiendommer.  
 
 
Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for 

befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og 

tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere 

ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og 

for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

 
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 
 
 
Næringsutvikling: 
 
 
Infrastruktur: 
 
 
Barn og ungdom: 
 
 
Kompetansebygging: 
 
 
Økonomi: 
 
 
Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: 
 
 
 
Alternative løsninger: 
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Forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar vedlagte Takstvedtekter som kommunens takstvedtekter for 
eiendomskatt for 2013. 
 
Videre vedtar kommunestyret følgende:  

- Eiendomskatten skal skrives ut med 7 o/oo for 2013 jfr.Eskatl § 11 første ledd. Det 
vedtas et bunnfradrag i henhold til Esktl § 11 2.pkt pålydende kr. 100 000,-.  

- Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen, esktl 
§ 2 

- For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt i klart 
avgrenset område, Kirkenes halvøya avgrenset til gnr. 23-27. Elvenes er 
unntatt fra eiendomsskatt, jf. Esktl § 3, bokstav e.  

- Eiendomskatt på verk og bruk etter lovens § 3, andre punktum, jfr § 4, utskrives for 
hele kommunen.  

- Etter eiendomsskattlovens § 7 vedtak ingen fritak for 2013 
- Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2013 er basert på takster fastsatt 

ved siste alminnelige taksering gjennomført i år 2005.   
- Eiendomskatten skrives ut i 4 terminer jfr eskl. § 25 1.ledd. Forfall 25.02, 25.05, 25.08 

og 25.11. 
 
 
 
Behandling 27.11.2012  Formannskapet 
Saksordfører: Egil Kalliainen 
 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak i sak 083/12: 
Formannskapet avgir følgende innstilling til kommunestyret: 
 
Kommunestyret vedtar vedlagte Takstvedtekter som kommunens takstvedtekter for 
eiendomskatt for 2013. 
 
Videre vedtar kommunestyret følgende:  

- Eiendomskatten skal skrives ut med 7 o/oo for 2013 jfr..Eskatl § 11 første ledd. Det 
vedtas et bunnfradrag i henhold til Esktl § 11 2. pkt pålydende kr 100 000,-.  

- Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen, esktl § 2 
- For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt i klart avgrenset 

område, Kirkeneshalvøya avgrenset til gnr. 23-27. Elvenes er unntatt fra 
eiendomsskatt, jf. Esktl § 3, bokstav e.  

- Eiendomskatt på verk og bruk etter lovens § 3, andre punktum, jfr. § 4, utskrives for 
hele kommunen.  

- Etter eiendomsskattlovens § 7 vedtak ingen fritak for 2013 
- Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2013 er basert på takster fastsatt ved siste 

alminnelige taksering gjennomført i år 2005.   
- Eiendomskatten skrives ut i 4 terminer jfr. eskl. § 25 1. ledd. Forfall 25.02., 25.05., 

25.08. og 25.11. 
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TAKSTVEDTEKTER FOR SØR-VARANGER 
KOMMUNE 

 

Takstvedtektene gjelder fra 01.01.2013 

1 Sakkyndig nemnd og ankenemnd 

1.1 Sakkyndig nemnd 

Taksering av alle eiendomsskattepliktige eiendommer i kommunen med unntak av 
vannkraftverk, foretas av sakkyndig nemnd ved hjelp av forslag fra engasjerte 
besiktigelsesmenn, jf. eskl. § 33, jf. byskl. § 4 annet ledd. Sakkyndig nemnd kan selv utøve 
rollen som besiktigelsesmenn. 

Den sakkyndige nemnda skal i forbindelse med takseringen ta stilling til hvilke eiendommer 
som er skattepliktig innenfor det virkeområde kommunestyre har definert, jf. eskl. § 3. 
Herunder skal takstnemnda ta stilling til hvilke eiendommer som er ”verk og bruk”, jf. eskl. § 4 
annet ledd annen setning og hvilke eiendommer som er unntatt fra eiendomsskatt i henhold 
til eskl. § 5. Takstnemnda skal dessuten ta stilling til hvilke bygninger og driftsmidler som er 
en del av et verk og bruk, jf. § 4 annet ledd tredje og fjerde setning.   

Den sakkyndig nemnda skal ha tre medlemmer hvorav en leder, en nestleder og ett medlem. 
I tillegg velges tre varamedlemmer. 

Den sakkyndig nemnda fatter sine beslutninger i fellesskap. Dersom det er uenighet om et 
særskilt spørsmål, kan nemnda avgjøre uenigheten ved avstemning.   

Nemndslederen har til oppgave å planlegge og å lede takseringsarbeidet, samt å sørge for at 
fremdriften i takseringen går etter planen. Dersom nemndslederen har forfall, overtar 
nestlederen i nemnda nemndslederes oppgaver.     

 

1.2 Sakkyndig ankenemnd 

I tillegg til den sakkyndige nemnda skal det oppnevnes en ankenemnd. Den sakkyndige 
ankenemnda skal behandle klager (begjæring om overtakst) på vedtak fra den sakkyndig 
nemnda.  

Ankenemnda består av fem medlemmer, hvorav en leder, en nestleder og tre medlemmer. 
Ankenemndas medlemmer skal også ha varamedlemmer. 

Ankenemnda fatter sine beslutninger i fellesskap. Dersom det er uenighet om et særskilt 
spørsmål, kan nemnda avgjøre uenigheten ved avstemning. 

Nemndslederen har til oppgave å planlegge og å lede klagebehandlingen, samt å sørge for 
at fremdriften i saksbehandlingen. Dersom nemndslederen har forfall, overtar nestlederen i 
nemnda nemndslederes oppgaver.     
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1.3 Møteplikt 

Medlemmene i sakkyndig nemnd og ankenemnda har plikt til å stille i alle møter med mindre 
vedkommende har gyldig forfall. Når et medlem ikke møter, har varamedlemmet møteplikt.   

Ved forfall skal medlemmet snarest mulig varsle nemndslederen som innkaller et 
varamedlem.   

1.4 Oppnevnelse av nye nemndsmedlemmer og fratredelse 

Sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd velges for 4 år og følger kommunevalgperioden. 

Dersom det er behov for det, kan kommunestyre oppnevne flere sakkyndige nemnder som 
får ansvar for hvert sine geografiske områder. Det kan også oppnevnes en eller flere egne 
nemnder for taksering av verk og bruk. Det skal bare være én ankenemnd. 

De som er pliktige til å motta valg til kommunestyre, er valgbare og pliktige til å motta valg til 
den sakkyndige nemnda og ankenemnda. 
Dersom et medlem fratrer for godt i løpet av en valgperiode, velger kommunestyret et av 
varamedlemmene til og tre inn som fast medlem for resten av perioden. Dersom lederen av 
nemnda fratrer, overtar nestlederen vervet som leder, og kommunestyre utnevner en ny 
nestleder. 

Første gang det oppnevnes sakkyndig nemnd og ankenemnd i henhold til punkt 1.4 første 
ledd, velges alle tre medlemmer i den sakkyndige nemnda og alle fem medlemmer av 
ankenemnda samtidig.  

1.5 Inhabilitet 

Et medlem av den sakkyndige nemnda eller ankenemnda er inhabilt til å delta i takseringen 
når medlemmet: 
a) selv eier, har pant i, leier eller bor på eiendommen, 
b) er i slekt eller i svogerskap til en som er nevnt i a) i opp- eller nedadstigende linje eller i 
sidelinje så nær som søsken, 
c) er eller har vært gift, samboende, partner eller forlovet med en eier, 
d) er eller har vært fostermor, fosterfar eller fosterbarn til en eier, 
e) er verge eller fullmektig for noen som faller under a), 
f) er eier, sitter i ledelsen av eller styre for et selskap, en forening, Sparebank, stiftelse eller 
offentlig innretning som er eier, panthaver eller leierboer til eiendommen, 
g) er medlem av formannskapet i kommunen. 
Medlemmet er også inhabilt når andre særlige omstendigheter foreligger som er egnet til å 
svekke tilliten til at medlemmet står fritt. 

Nemnda avgjør selv om et medlem er inhabilt. Ved inhabilitet trer varamedlemmet inn for 
medlemmet.  

1.6 Godtgjørelse til nemndsmedlemmene 

Kommunestyret fastsetter godtgjørelse til nemndsmedlemmene slik:  

- Kr. 350,- pr time for leder  
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- Kr. 300,- pr time for øvrige medlemmer   
 

2 Eiendomsskattekontoret 

2.1 Eiendomsskattekontoret 

Funksjonen som eiendomsskattekontor er lagt til økonomiavdelingen i kommunen. 
Eiendomsskattekontorets representant er økonomisjefen.  

2.2 Eiendomsskattekontorets oppgaver 

Eiendomsskattekontoret har til oppgave å skrive ut eiendomsskatten og skal fungere som 
sekretariat for den sakkyndige nemnda og ankenemnda ved å legge til rette administrativt.  

2.3 Deltakelse på møter i takstnemnda 

Økonomisjefen eller den hun delegerer, skal så langt det er ønskelig, delta på nemndsmøter 
for å legge til rette for og bistå nemndene i deres arbeid. Eiendomsskattekontorets 
representant har ikke stemmerett på møtene, skal ikke delta i selve takseringsarbeidet og 
kan ikke instruere nemnda eller besiktigelsesmennene.  

3 Besiktigelsesmenn og andre sakkyndige i 
takseringsarbeidet 

3.1 Besiktigelsesmenn  

Eiendomsskattekontoret kan engasjerer besiktigelsesmenn som skal foreta befaringer og 
komme med forslag til takster til den sakkyndige nemnda. Nemnda kan selv besiktige 
skatteobjektet. Ved taksering av større verk og bruk, bør det anvendes besiktigelsesmenn 
med særskilt kompetanse på slike anlegg.  

3.2 Tilkalling av andre sakkyndige 

Nemndene kan dersom den finner det nødvendig, be eiendomsskattekontoret tilkalle annen 
sakkyndig hjelp til veiledende uttalelser om særskilte tekniske eller juridiske spørsmål.  

3.3 Nemndsleders ansvar 

Den sakkyndige nemndas leder har ansvar for å forsikre seg om at besiktigelsesmennene og 
andre sakkyndige vet hvilket verdsettelsesprinsipp som skal anvendes på taksering av verk 
og bruk i eiendomsskattesammenheng.  

3.4 Habilitet 

De samme reglene for inhabilitet gjelder for besiktigelsesmenn og sakkyndige som for 
medlemmene i takstnemndene, jf. punkt 1.6. 
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3.5 Uttalelsenes veiledende karakter 

Uttalelser fra besiktigelsesmennene og andre sakkyndige er kun veiledende for den 
sakkyndige nemnda og ankenemnda. Besiktigelsesmenn og sakkyndige har ingen 
stemmerett i nemnda og deltar ikke i selve beslutningsprosessen. Nemndene må på 
selvstendig grunnlagt ta stilling til innholdet i uttalelser fra sakkyndige når de fastsetter 
taksten. 

4  Takseringsarbeidet 

4.1 Eiendomsskattekontorets forberedelser 

Eiendomsskattekontoret i kommunen lager en liste over de eiendommene de antar er 
skattepliktige og som dermed skal vurderes av den sakkyndige nemnda.  

Eiendomsskattekontoret forbereder takseringen ved å hente inn tilgjengelig informasjon om 
eiendommene fra offentlige kilder og ved å be om nødvendig informasjon fra eieren av 
eiendommen. 

Eiendomsskattekontoret bør som et minimum ha innhentet opplysninger om hvem som eier 
eiendommen, hva den brukes til, eiendommens bebygde og ubebygde areal og hvilke større 
driftsmidler og maskiner som finnes på eiendommen.  

4.2 Konstituerende møte for den sakkyndige nemnda 

På det første møte for en nyutnevnt nemnd informerer nemndslederen og 
eiendomsskattekontoret om den sakkyndige nemndas oppgaver og skattetakstvedtektene i 
kommunen.  

Nemndas medlemmer skal ha mottatt en kopi både av takstvedtektene, eiendomsskatteloven 
og byskatteloven sammen med møteinnkallelsen. Takstvedtektene og relevante 
bestemmelser i eiendomsskatteloven og byskatteloven gjennomgås i fellesskap på møte.  

På det første møte diskuterer nemnda hvordan takseringen bør gjennomføres og generelle 
prinsipper for takseringen. Det bør også lages en tidsplan for takseringsarbeidet. Den 
sakkyndige nemnda bør foreta prøvetakseringer på bakgrunn av de generelle prinsippene 
som vedtas for takseringen.  

Både ordinære medlemmer i nemnda og varamedlemmene skal være med på det første 
møte. 

Dersom det er flere sakkyndige nemnder i kommunen, skal det konstituerende møte 
avholdes i fellesskap. 

4.3 Ordinære nemndsmøter 

Nemndslederen i den sakkyndige nemnda kaller inn til møter og leder dem. Nemnda 
fastsetter takstene på bakgrunn av forslag fra besiktigelsesmennene.  

Eiendomsskattekontorets representant skal også kalles inn til møter i nemnda, men nemnda 
er beslutningsdyktig selv om eiendomsskattekontorets representant ikke er til stede.  
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Nemnda innkalles til så mange møter som er nødvendig for å gjennomføre takseringen. 

 

4.4 Møteprotokoll 

Det skal føres protokoll fra alle møter i nemnda. Takstprotokollen skal underskrives av alle 
nemndas medlemmer ved slutten av hvert møte.    

I protokollen skal alle beslutninger nemnda tar nedtegnes. Protokollen skal inneholde 
opplysninger om hver enkelt eiendom som takseres. Herunder hva som inngår i taksten, 
hvilke verdsettelsesprinsipper som er anvendt, hva taksten er og hvordan man er kommet 
frem til verdien av eiendommen.  

Eiendomsskattekontoret skal ha en kopi av protokollen.  

4.5 Alle eiendommer skal besiktiges 

Besiktigelsesmenn eller medlemmer fra sakkyndig nemnd foretar en befaring på alle 
eiendommene det er aktuelt å taksere og skrive ut eiendomsskatt på.  

Eieren skal varsles om befaring minst en uke i forveien. Eiendomsskattekontoret foretar 
varslingen. 

Besiktigelsesmennene eller medlemmer av sakkyndig nemnd må føre protokoll fra 
befaringen med forslag til takst. Protokollen fra befaringen kan inneholde bilder av 
eiendommene. Forslaget til takst må begrunnes. 

4.6 Generelle prinsipper for takseringsarbeidet i den sakkyndige nemnda og 
ankenemnda 

Ved verdsettelsen av eiendommene i kommunen må den sakkyndige nemnda utøve skjønn 
etter beste evne. Med mindre noe annet følger av loven eller av rettspraksis, skal verk og 
bruk verdsettes etter substansverdiprinsippet. 

For eiendomsskatten gjelder det et generelt likebehandlingsprinsipp. Det innebærer at 
nemndene skal bestrebe seg på å behandle alle eiendommer likt når de takserer. Videre 
betyr det at det skal utferdiges takst på alle skattepliktige eiendommer. Det kan ikke gjøres 
fradrag, reduksjoner eller unntak det ikke er hjemmel for i loven.  

Besiktigelsesmennene og nemndsmedlemmene har taushetsplikt med hensyn til informasjon 
de for tilgang til gjennom takseringsarbeidet, jf. eskl. § 29.   

Besiktigelsesmennene, den sakkyndige nemnda og ankenemnda kan ikke instrueres av 
eiendomsskattekontoret, kommunestyret eller formannskapet i kommunen med hensyn til 
selve verdsettelsen.  

Alle takster avrundes til nærmeste hele 1000 kroner. 

Dersom det er ulik eier for grunn og bebyggelse på en fast eiendom, takseres grunnen og 
bygningene hver for seg. 
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Dersom det er flere sakkyndige nemnder, har lederne i takstnemndene et ansvar for å påse 
at takstene i de ulike takstområdene er på samme nivå. 

5 Særskilt omtaksering i perioden mellom to alminnelig 
takseringer 

5.1 Når kan særskilt omtaksering finne sted? 

I perioden mellom to alminnelige takseringer, kan den sakkyndige nemnda foreta 
omtaksering/særskilt taksering når en eiendom deles, når bygninger rives eller ødelegges og 
når det blir oppført nye bygninger til en verdi som antas å ha en verdi på minst 10 000 kr, jf. 
byskl. § 4, 3. og 4. ledd.   

Både formannskapet i kommunen og eieren av eiendommen kan kreve særskilt omtaksering 
dersom verdien av en eiendom antas å ha økt eller minket vesentlig sammenlignet med 
andre eiendommer, jf. byskl. § 4 fjerde ledd.  

Begjæringen må være satt frem for eiendomsskattekontoret innen 1. november året før 
skatteåret. Eiendomsskattekontoret varsler straks takstnemndas leder.  

Den sakkyndige nemnda tar stilling til om vilkårene for å gjennomføre særskilt omtaksering 
er til stede. 

5.2 Utgiftene ved særskilt omtaksering 

Dersom den skattepliktige har begjært særskilt omtaksering, bærer denne kostnadene ved 
omtakseringen. Ellers bærer kommunen kostnadene. 

5.3 Prinsipper for særskilt omtaksering 

Når en eiendoms omtakseres i henhold til byskattelovens § 4, tredje og fjerde ledd, skal de 
samme prinsippene og samme prisnivå legges til grunn som ved forrige alminnelige 
taksering.  

5.4 Melding om vedtaket 

Skatteyteren skal ha melding om takstvedtaket i henhold til vedtektenes 6.2.  

6 Kunngjøring av taksten 

6.1 Kunngjøring ved alminnelig taksering 

Eiendomsskattekontoret kunngjør taksten i en skatteliste som nevnt i eiendomsskattelovens 
§ 15.  

Listen skal ligge ute til offentlig gjennomsyn i minst tre uker etter at det er kunngjort at listen 
er lagt ut. Kunngjøringen gjøres i lokalpressen og på kommunens internettsider. Sammen 
med kunngjøringen om at skattelisten er lagt ut, skal man finne informasjon om muligheten 
for å klage på taksten og fristen for å klage. 

6.2 Melding om vedtak ved særskilt omtaksering 
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Ved særskilt omtaksering mellom to alminnelige takseringer, skal skatteyter orienteres om 
taksten ved melding om vedtaksendes melding om vedtak, 

 med informasjon om at krav om overtakst må være innkommet til eiendomsskattekontoret 
innen fire uker fra den datoen da taksprotokollen ble sendt.  

7 Klage på taksten/ begjæring av overtakst 

7.1 Hvem kan klage og hva kan det klages over? 

Både skatteyteren og formannskapet i kommunen kan klage på vedtakene fra den 
sakkyndige nemnda. Det kan kun klages på taksten det året takseringen gjennomføres, og 
ikke ved senere utskrivninger på grunnlag av samme takst.  

Ankenemndas vedtak kan ikke pålages. Skatteyteren kan likevel anmode ankenemnda om å 
omgjøre sitt eget vedtak. Ankenemnda har i slike tilfeller ingen plikt til å vurdere vedtaket på 
nytt, men har mulighet til det dersom den finner det rimelig. 

7.2 Klagefristen, oversittelse av fristen og utsatt frist 

Klagen på taksten må fremsettes skriftlig innen tre uker fra kunngjøringen om utleggelsen av 
skattelisten, jf. eiendomsskattelovens § 15.  

Ankenemnda kan ta en klage fra skatteyteren til behandling selv om klagefristen er oversittet 
når vedkommende ikke er å bebreide fristoversittelsen, eller det er av særlig stor betydning 
for skatteyteren at klagen blir behandlet. Tilsvarende kan en klage fra formannskapet tas til 
følge etter klagefristen dersom formannskapet klager til skatteyterens gunst.  

Eiendomsskattekontoret eller nemnda kan innvilge utsatt klagefirst i enkelttilfeller dersom det 
anmodes om det og det er rimelige grunner for innvilge utsatt klagefrist.  

7.3 Behandling av klagen 

Klagen skal sendes til eiendomsskattekontoret. Når klagefristen er ute, oversender 
eiendomsskattekontoret samtlige klager til ankenemnda uten ugrunnet opphold.  

Ved særskilt omtaksering mellom to alminnelige takseringer oversendes klagen fra 
eiendomsskattekontoret til ankenemnda umiddelbart.  

Når klagen behandles i overtakstnemnda, gjelder de samme saksbehandlingsreglene som 
for takstnemnda så langt de passer. Imidlertid må ankenemnda gjennomføre befaring selv. 
Dersom det er nødvendig, kan det innhentes nye uttalelser fra sakkyndige.  

Ankenemnda kan prøve alle sider av taksten. Taksten kan opprettholdes, settes ned eller 
opp.  

7.4 Protokoll fra ankenemnda 

I likhet med den sakkyndige nemnda, skal ankenemnda føre protokoll fra møter. I protokollen 
skal det begrunnes hvorfor et vedtak er opprettholdt eller endret. Det skal videre gå frem av 
protokollen hvilket faktum ankenemnda har lagt til grunn dersom det er uenighet om faktum 
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og hvilke verdsettelsesprinsipper som er anvendt. I protokollen må det tas stilling til eierens 
eller formannskapets begrunnelse for å klage.  

 

7.5 Virkningen av å klage på taksten 

Den sakkyndige nemndas vedtak gis ikke oppsettende virkning selv om det er påklaget, jf. 
eskl. § 25 tredje ledd. Eiendomsskattekontoret skriver ut skatt på bakgrunn av den 
påklagede taksten inntil ny takst foreligger. Når klagen er behandlet, foretas det et 
etteroppgjør dersom taksten er endret.  

 

8 Utskrivning av eiendomsskatten 

8.1 Eiendomsskattekontoret skriver ut skatten 

Eiendomsskattekontoret skriver ut eiendomsskatten. Skatten avrundes til nærmeste hele 
krone.   

8.2 Frist for å skrive ut skatten 

Eiendomsskatten skal være skrevet ut innen 1. mars i skatteåret med mindre annet følger av 
loven. Det vil si at skattelisten skal være lagt ut og skatteseddel sendt til skatteyter.  

8.3 Forfall 

Eiendomsskatten forfaller til de terminer som kommunestyret har fastsatt. 

8.4 Klage over feil ved utskrivningen 

Klage over feil ved utskrivningen kan påklages av skatteyteren hvert år innen tre uker etter at 
skatteseddelen er mottatt. Klagen skal være skriftlig og sendes til eiendomsskattekontoret. 
Eiendomsskattekontoret behandler klagen. 
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Norasenteret IKS, Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark, er et 
interkommunalt selskap der Sør-Varanger kommune eier 42 % av eierandelene.   
 
Det fremgår av selskapsavtalen § 18: 
”Representantskapet skal vedta selskapets budsjett for kommende år. Den enkelte 
deltakerkommune har overfor selskapet plikt til å yte sin del av det tilskudd 
representantskapet har vedtatt.” 
 
 
Faktiske opplysninger: 
Norasenteret IKS har i representantskapet 01.10.12 vedtatt at Sør-Varanger kommunes 
andel for drift av senteret i 2013 er på kr 2 340 000. 
 
Fra 01.01.10 er krisesentertilbudet lovfestet. Tilbudet gjelder kvinner, menn og barn som er 
utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Statstilskuddet som tidligere utgjorde 80 
% av driftsbehovet ble innlemmet i rammetilskuddet fra 2011.  
 
Norasenteret har pr 30.09.12 et registrert bruk på 1709 liggedøgn fordelt på 20 kvinner og 26 
barn.  
 
I forbindelse med den anstrengte økonomiske situasjonen i Sør-Varanger kommune har 
daglig leder for Nora senteret redegjort for konsekvensene ved 10 % reduksjon av Nora 
senterets budsjett, noe som for Sør-Varanger kommune vil gi en årlig besparelse på kr. 
234 000,-.  
 
Utdrag fra budsjett 2013 i Sør-Varanger kommune, Tiltak nr 13 – Reduksjon av tilskudd til 
Norasenteret IKS på 10 %: 
 
”Konsekvensen vil være: 

 10 % av kommunenes midler vil for Nora senteret utgjøre kr 557 000,-. Alle 
eierkommunene vil som følge av Sør-Varanger kommunes vedtak måtte få 
tilsvarende reduksjon som vertskommunen.   

 

 Dette vil også få konsekvenser for budsjettet til SMI-delen: For dette området gjelder 
fortsatt finansieringen med 80 % fra Staten og 20 % fra kommunene. En 10 % 
reduksjon vil til sammen utgjøre 637 000,- for senteret mot incest.   

 

 Nora senteret ønsker å vise til at de faktisk har tatt sin del av innsparingen da de ikke 
har økt budsjettet for 2013 i forhold til budsjettet for 2012, altså ikke økt budsjettet i 
forhold til konsumprisindeks og forventet lønnsvekst. 

 

 Selskapsavtalen Punkt 18. Årsbudsjettet: «Representantskapet skal vedta selskapets 
budsjett for kommende år. Den enkelte deltaker kommune har overfor selskapet plikt 
til å yte sin del, jfr. pkt 5, av det tilskudd representantskapet har vedtatt.»  Det vil gi 
store konsekvenser for budsjett i ettertid da ingen av kommunene vil forholde seg til 
selskapsavtalen. I ytterste konsekvens vil kommunene ikke oppfylle kravene om en 
lovpålagt oppgave etter krisesenterloven.  

 

 Senteret har ikke mange variable poster i budsjettet. De fleste poster er faste utgifter 
som avdrag lån og renter, forsikring, strøm, avskrivninger, bedriftshelsetjeneste, 
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telefon, data, serviceavtaler på bygget, penger til lønnsforhandlinger, penger til 
lovpålagt tolketjeneste, nødmat til beboerne og vedlikehold bygg. Vi reiser også en 
del ut i de andre kommunene som eier oss. Dette for å møte hjelpeapparatet der for å 
vareta en lovpålagt oppgave som oppfølgning i reetableringsfasen til tidligere 
beboere. Dette krever resurser. 

 
Nora senteret IKS vil strekke seg for å klare innsparing for 2013 slik at senteret heller ikke for 
2014 vil be om økt bevilgning fra eier kommunene, men overføre et eventuelt overskudd inn i 
2014 for å demme opp for lønns- og pris vekst.” 
 
 
Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for 

befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og 

tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere 

ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og 

for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

 
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 
 
 
 
 
 
Alternative løsninger: 
Alternativ 1: 
Kommunestyret vedtar en kommunal andel i henhold til representantskapets vedtak på kr 
2 340 000 fra Sør-Varanger kommune til Norasenteret IKS for 2013.  
 
Alternativ 2: 
Kommunestyret vedtar en kommunal andel i henhold til representantskapets vedtak men 
med reduksjon på 10 %, kr 2 106 000, fra Sør-Varanger kommune til Norasenteret IKS for 
2013.  
 
 
Forslag til innstilling: 
Ingen forslag til innstilling. 
 
 
 
Behandling 27.11.2012  Formannskapet 
Saksordfører: Tove Alstadsæter 
 
Samarbeidspartiene fremmet alternativ 1. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak i sak 084/12: 
Formannskapet avgir følgende innstilling til kommunestyret: 
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Kommunestyret vedtar en kommunal andel i henhold til representantskapets vedta på kr 
2.340.000,- fra Sør-Varanger kommune til Norasenteret IKS for 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bente Larssen 
rådmann 

 
 

 
 
 
 

 - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
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Dok.dato 
 

Type Avsender/mottaker Tittel 

26.11.2012 
 

I Sør-Varanger 
Menighetsråd 

KONSEKVENSER AV RÅDMANNENS 
FORSLAG TIL TILSKUDD TIL SVM 

 

 
 
 
Kort sammendrag: 
Kommunens økonomiske ansvar overfor Sør-Varanger Menighet er regulert i Kirkeloven av 
7. juni 1996. Her bestemmes at kommunen skal utrede utgifter etter budsjettforslag fra 
kirkelig menighetsråd. I dette inngår utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, utgifter 
til anlegg og drift av kirkegårder, utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor 
ved hver kirke og til daglig leder av kirkelig menighetsråd. Her inkluderes og driftsutgifter for 
administrasjon og kontorhold, lokaler og utstyr for prester og konfirmasjonsundervisning 
m.m. Kommunens utgiftsdekning skal gi grunnlag for at det kan holdes de gudstjenester, at 
nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er 
tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp. 
 
Etter avtale med kirkelig fellesråd/menighetsråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for 
særskilt bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf. Sør-Varanger kommune yter 
tjenester innenfor regnskap, renhold, IT og lokaler m.m. Dette er regulert i en egen 
tjenesteytingsavtale som er vedtatt i kommunestyret. 
 
Rådmannen fremmer menighetsrådets budsjett for 2013 og investeringsplan 2013-2016 til 
politisk behandling.  
 
Sør-Varanger menighetsråd vedtok den 25. oktober 2012 budsjett 2013 og investeringsplan 
for 2013-2017.  
 
Faktiske opplysninger: 
Det totale driftsbudsjettet til Sør-Varanger menighet for 2013 er på kr 7 182 868,- Det er en 
økning på kr 38 251,- fra i 2012, svarende til en økning på 0,53 prosent.  
 
Sør-Varanger menighetsråd ber om et driftstilskudd for 2013 fra Sør-Varanger kommune på 
kr 5 313 883,- Dette er en økning på kr 450 883,- fra de kr 4 863 000,- som kommunen 
bevilget til drift i 2012.  
 
Sør-Varanger menighetsråd legger nå frem et driftsbudsjett der forpliktelsene knyttet til de 
lovpålagte oppgavene er forsøkt ivaretatt. Med bevilgningene fra Sør-Varanger kommune er 
menighetsrådet kommet langt i rehabiliteringsprosessen, og resultatene begynner å bli 
synlige for befolkningen. Menighetsrådet har lagt planer for utbedring på de resterende 
områdene i tilstandsrapportene, og er avhengig av at Sør-Varanger kommune viderefører 
bevilgningene til ferdigstillelse.  
 
Sør-Varanger menighetsråd har vedtatt og presenterer en investeringsplan som omfatter 
rehabilitering av kirkebygg og rehabilitering av kirkegårdene. I tilstandsrapportene 
framkommer behov for vedlikehold og rehabilitering av både kirkebygg og kirkegårder, og 
også behov for nyetablering og utvidelser av kirkegårder. I investeringsplanen som legges 
frem er utvidelser og nyetablering av kirkegårder dratt ut som egne prosjekter.  
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I investeringsplanen ber Sør-Varanger menighetsråd om bevilgninger fra Sør-Varanger 
kommune på til sammen kr 2 373 750,- i 2013. Av dette er kr 1 998 750,- til vedlikehold av 
kirkebygg. Med denne bevilgningen vil menighetsrådet kunne gjennomføre ferdigstillelse av 
rehabilitering av Svanvik kapell, starte det gjenstående rehabiliteringsarbeidet på Kirkenes 
kirke og oppdatere et tilfredsstillende brannsikkerhetssystem i alle kirkebygg. Menighetsrådet 
vil også kunne sette i verk en del av forprosjekteringen av de nødvendige utvidelsene og 
oppgraderingene av kirkegårdene. Dette er skissert som egne prosjekter og vil for 2013 
utgjøre kr 375 000,- av de kr 2 373 750.  
 
Rådmannen har i konsekvensjustert budsjett innarbeidet en driftsoverføring til menigheten i 
størrelsesorden kr. 5 008 890,-. Dette er tilsvarende overføring som for 2012, kun justert med 
pris- og lønnsvekst 3 %.  
 
Rådmannen har innarbeidet en investeringsoverføring på kr. 2 000 000,- for 2013.  
 
I rådmannens budsjettdokument er det utarbeidet et tiltak hvor menighetens overføring 
reduseres med 10 %, tiltak 12. Dette utgjør kr. 500 000,- og tilskuddet for 2013 vil da bli kr. 
4 509 000,-.  
 

Konsekvensene ved en 10 % reduksjon er utredet av kirkevergen: 
 Det vil bli nødvendig å redusere antall stillinger blant de fellesrådsansatte i 

menigheten, dette vil føre til reduksjoner i driften. For menighetsrådet vil reduksjon i 
tilskudd i all hovedsak medføre at det blir umulig å utføre de lovpålagte forpliktelser 
menigheten har jfr blant annet gravferdsloven og kirkeloven. Sør-Varanger 
menighetsråd har 3 stillinger i administrasjonen. Dette er kirkeverge (100%), 
saksbehandler (100%) og to sekretærer (75% og 25%). Disse stillingene er opprettet 
for å ivareta behovene knyttet til menighetens ansvarsområde. Hovedmålet for 
administrasjonen er å være et serviceorgan både internt og eksternt.  
Administrasjonen har godt innarbeidede rutiner i forhold til tilrettelegging for gravferd, 
kirkelige handlinger, planlegging og gjennomføring av menighetsrådsmøter, 
oppfølging av vedtak i menighetsrådet og generell saksbehandling, og utleie av 
kirkebygg til konserter og turismevirksomhet. Det jobbes målrettet mot innføringen av 
gravferdsavgiften, og det er laget en plan for denne prosessen.   
 

 Rehabiliteringsprosjektene som pågår, og som er planlagt for flere år framover, er 
nødvendige grep for å ivareta forvaltningsansvaret for byggene. Kirkeverge er den 
som iverksetter og styrer prosjekteringen. For å gjennomføre dette har 
administrasjonen en arbeidsfordeling som frigir kirkevergens arbeidstid slik at det er 
mulig å gjennomføre rehabiliteringen. Noe av det som gjenstår er utbedringer som er 
særdeles viktig for bevaring og ivaretakelse av byggene. En reduksjon i tilskudd vil 
føre til at det ikke vil være mulig å gjennomføre de planlagte 
rehabiliteringsprosjektene. 

 

 Sør-Varanger menighetsråd er inne i en prosess knyttet til gravferdsregistrering, der 
administrasjonen og gravertjenesten jobber intenst med oppgradering og 
digitalisering av gamle systemer. Neste steg i prosessen er ytterligere kursing og det 
er en betydelig arbeidsmengde som gjenstår. Fullføring av denne prosessen kommer 
til å medføre økte inntekter i form av festeavgift. For å gjennomføre dette er det 
nødvendig å ha personell i de stillingene som er i dag. 
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 Menighetsrådet har også igangsatt oppgradering og oppdatering av menighetens 
HMS system, herunder blant annet rutiner, internkontrollsystem og brannsikkerhet. 
Dette krever store ressurser, og administrasjonen utfører arbeidet, med hjelp av en 
arbeidsgruppe fra menighetsrådet.  

 

 Mye av tilbudet menigheten gir medlemmene er gjennomførbart ved hjelp av frivilling 
innsats. Det fryktes at reduksjon i tilbudet vil kunne bidra til å redusere antallet 
frivillige og dermed vil en reduksjon ha store konsekvenser.  

 

 En eventuell oppsigelsesprosess vil kreve store ressurser fra administrasjonen, og vil 
ikke være mulig å iverksette med umiddelbar virkning.  

 
 
 Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for 

befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og 

tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere 

ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og 

for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

 
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 
 
 
Næringsutvikling: 
 
 
Infrastruktur: 
 
 
Barn og ungdom: 
 
 
Kompetansebygging: 
 
 
Økonomi: 
 
 
Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: 
 
 
 
Alternative løsninger: 
Alt 1 
Sør-Varanger kommunestyre vedtar en overføring til Sør-Varanger menighet med kr. 
5 008 890,- for 2013. 
Kommunestyret vedtar en overføring av investeringsmidler til Sør-Varanger menighet med 
kr. 2 000 000,- for 2013. 
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Alt 2 
Sør-Varanger kommunestyre vedtar en overføring til Sør-Varanger menighet med kr. 
4 509 000,- for 2013. 
Kommunestyret vedtar en overføring av investeringsmidler til Sør-Varanger menighet med 
kr. 2 000 000,- for 2013. 
  
Alt 3 
Sør-Varanger kommunestyre vedtar en overføring til Sør-Varanger menighet med  
kr. 5 313 883,- for 2013. 
Kommunestyret vedtar en overføring av investeringsmidler til Sør-Varanger menighet med 
kr. 2 373 750,- for 2013. 
 
 
 
Forslag til innstilling: 
Ingen forslag til vedtak. 
 
 
 
Behandling 27.11.2012  Formannskapet 
Saksordfører: Agnar Jensen 
 
Samarbeidspartiene fremmet alternativ 2. Forslaget ble vedtatt med 8 mot 1 stemme (FrP). 
 
 
Formannskapets vedtak i sak 085/12: 
Formannskapet avgir følgende innstilling til kommunestyret: 
 
Sør-Varanger kommunestyre vedtar en overføring til Sør-Varanger menighet med kr 
4.509.000,- for 2013. 
Kommunestyret vedtar en overføring av investeringsmidler til Sør-Varanger menighet med kr 
2.000.000,- for 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bente Larssen 
rådmann 

 
 

 
 
 
 

 - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 

  



 

  

 

Budsjett 2013       
Investeringsplan 2013-17 

 Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 

25.oktober 2012. 

Vår visjon: ”Åpne dører!” 
 

Joh Åp 3,8 
”Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør 

-  som ingen kan stenge.” 

 

 

Foto: Yngve Grønvik 
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1.  Kommentarer 
 
Sør-Varanger menighetsråd har i 2012, i tillegg til normal drift og vedlikehold, gjennomført 
rehabiliteringer og tatt del i arbeid med nasjonale reformer. Menighetsrådet har blant annet 
utarbeidet lokal grunnordning for Sør-Varanger menighet, og er i gang med det lokale 
arbeidet med trosopplæringsreformen. Dette har vært mulig å gjennomføre på grunn av at 
menigheten har hatt alle stillingene besatt, og ved hjelp av et stort antall frivillige som bidrar 
til å holde aktivitetsnivået oppe.  
 
Sør-Varanger menighetsråd vedtok den 25. oktober 2012 budsjett 2013 og investeringsplan 
for 2013-2017.  
 
Det totale driftsbudsjettet for 2013 er på kr 7 182 868,- Det er en økning på kr 38 251,- fra i 
fjor, svarende til en økning på 0,53 prosent. Sør-Varanger menighetsråd ber om et 
driftstilskudd for 2013 fra Sør-Varanger kommune på kr 5 313 883,- Dette er en økning på kr 
450 883,- fra de kr 4 863 000,- som kommunen bevilget til drift i 2012. Sør-Varanger 
menighetsråd legger nå frem et driftsbudsjett der forpliktelsene knyttet til de lovpålagte 
oppgavene er forsøkt ivaretatt.  
 
Med bevilgningene fra Sør-Varanger kommune er menighetsrådet kommet langt i 
rehabiliteringsprosessen, og resultatene begynner å bli synlige for befolkningen. 
Menighetsrådet har lagt planer for utbedring på de resterende områdene i 
tilstandsrapportene, og er avhengig av at Sør-Varanger kommune viderefører bevilgningene 
til ferdigstillelse. 
 
Sør-Varanger menighetsråd har vedtatt og presenterer en investeringsplan som omfatter 
rehabilitering av kirkebygg og rehabilitering av kirkegårdene. I tilstandsrapportene 
framkommer behov for vedlikehold og rehabilitering av både kirkebygg og kirkegårder, og 
også behov for nyetablering og utvidelser av kirkegårder. I investeringsplanen som legges 
frem er utvidelser og nyetablering av kirkegårder dratt ut som egne prosjekter. 
 
I investeringsplanen ber Sør-Varanger menighetsråd om bevilgninger fra Sør-Varanger 
kommune på til sammen kr 2 373 750,- i 2013. Av dette er kr 1 998 750,- til vedlikehold av 
kirkebygg. Med denne bevilgningen vil menighetsrådet kunne gjennomføre ferdigstillelse av 
rehabilitering av Svanvik kapell, starte det gjenstående rehabiliteringsarbeidet på Kirkenes 
kirke og oppdatere et tilfredsstillende brannsikkerhetssystem i alle kirkebygg. Menighetsrådet 
vil også kunne sette i verk en del av forprosjekteringen av de nødvendige utvidelsene og 
oppgraderingene av kirkegårdene. Dette er skissert som egne prosjekter og vil for 2013 
utgjøre kr 375 000,- av de kr 2 373 750,- 
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2.  Driftsbudsjett 2013 
 

Avdeling: 1100 KIRKELIG  
Budsjett 
2012 Endring 

Budsjett 
2013 

  ADMINISTRASJON   2012-2013   

Utgifter:         

1011 Lønn faste stillinger 1 194 300 59 000 1 253 300 

1015 Lønnstillegg, faste stillinger 59 715 2 950 62 665 

1021 Lønn, vikar 6 000 -6 000 0 

1041 Lønn, overtid 3 000 -3 000 0 

1081 Godtgjørelse folkevalgte 4 000 0 4 000 

1091 Pensjonsutgifter 137 942 6 815 144 756 

1095 Trekkpliktige fors.ordn. 25 080 1 239 26 319 

1101 Kontorutgifter 55 000 -25 000 30 000 

1115 Bevertning 22 000 -17 000 5 000 

1122 Annet forbruksmateriell 2 000 0 2 000 

1131 Telefon og datalinjer 12 000 0 12 000 

1134 Gebyrer 4 500 0 4 500 

1135 Øreregulering 0 0 0 

1141 Annonser, reklame info 20 000 -10 000 10 000 

1145 Representasjon og gaver 5 000 -2 500 2 500 

1151 Opplæring og kurs 50 000 -20 000 30 000 

1152 Andre utgifter 6 500 0 6 500 

1153 Møteutgifter 3 000 -3 000 0 

1155 Reiseutgifter 15 000 -5 000 10 000 

1162 Kjøregodtgjørelse, oppg.pl.  10 000 0 10 000 

1165 Telefongodtgj, flyttegodt, oppgpl 1 500 0 1 500 

1185 Forsikring 28 000 0 28 000 

1195 Avgifter, gebyr og lisenser 45 000 30 000 75 000 

1201 Inventar og utstyr 20 000 -15 000 5 000 

1241 Serviceavtaler og reparasjoner 30 000 0 30 000 

1271 Revisjon av regnskap 15 000 0 15 000 

1391 Kalk.utg.kommunal tjenesteyting 485 000 0 485 000 

1429 Mva pliktig ansk. 62 010 -12 150 49 860 

1529 Egenkapitalinnskudd, klp       

Sum  Utgifter 2 321 547 -18 647 2 302 900 

Inntekter:         

1711 Ref. sykepenger   0   

1729 Komp for mva, utg.ført i driftsr.  62 010 -12 150 49 860 

1771 Refusjon fra andre   0   

1791 Kalk.innt.kommunal tjenesteyting 485 000 0 485 000 

1801 Tilskudd fra staten/statl.inst   0   

1831 Tilskudd fra komm/komm.inst. 1 764 537 -6 497 1 758 040 

1850 Tilskudd fra mhr   0   

1901 Renteinntekter 10 000 0 10 000 

Sum Inntekter 2 321 547 -18 647 2 302 900 
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Avdeling: 1200 KIRKER Budsjett 
2012 Endring 

Budsjett 
2013 

      2012-2013   

Utgifer:         

1011 Lønn faste stillinger 

1 728 510 88 671 1 817 181 1013 Faste tillegg 

1015 Lønnstillegg faste stillinger 86 426 4 434 90 859 

1021 Lønn vikarer 26 000 0 26 000 

1041 Lønn overtid 5 500 -3 500 2 000 

1050 Honorarer prester 3 700 0 3 700 

1091 Pensjonsutgifter 199 643 10 242 209 884 

1095 Trekkpliktige forsikringsordninger 36 299 1 862 38 161 

1099 Arbeidsgiveravgift 10 000 -10 000 0 

1101 Kontorutgifter 5 000 0 5 000 

1111 Aktivitetsrelatert forbruk 17 000 10 000 27 000 

1115 Bevertning 6 000 -1 000 5 000 

1122 Annet forbruksmateriell 20 000 -5 000 15 000 

1123 Salmebøker/min kirkebok 17 000 -7 000 10 000 

1131 Telefon/datalinjer 15 000 -3 000 12 000 

1134 Gebyrer 2 000 7 000 9 000 

1141 Annonser, reklame, info 14 000 -4 000 10 000 

1151 Opplæring/kurs 15 000 25 000 40 000 

1152 Andre utgifter 10 000 -3 000 7 000 

1155 Reisutg. opplæring, ikke oppgpl. 5 000 0 5 000 

1161 Utgifter/godtgj, reise, diett, bil 5 000 0 5 000 

1162 Kjøregodtgjørelse, oppgpl. 35 000 15 000 50 000 

1165 Telefon/flyttegodtgj, oppgpl. 5 500 0 5 500 

1181 Energi/strøm 190 000 0 190 000 

1185 Forsikring 90 000 0 90 000 

1191 Leie av lokaler og grunn 3 500 -3 500 0 

1195 Avgifter, gebyr og lisenser 35 000 7 000 42 000 

1201 Inventar og utstyr 33 000 -13 000 20 000 

1230 Vedlikehold kirkebygg 55 000 -5 000 50 000 

1233 Vedlikehold teknisk anlegg 2 000 0 2 000 

1241 Serviceavtaler og reparasjoner 26 000 0 26 000 

1243 Snørydding 25 000 5 000 30 000 

1251 Vedlikehold orgel og piano 20 000 -15 000 5 000 

1260 Renholdstjenester/vaskeritjenester 4 000 -4 000 0 

1270 Konsulenttjenester 20 000 -2 000 18 000 

1391 Kalk.utg. kommunal tjenesteyting 146 000 0 146 000 

1429 Mvapliktig anskaffelse 128 250 665 128 915 

1465 Utbetalt kollekt til andre       

1467 Utbet. kollekt til barne/ungd.arb       
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Sum  Utgifter 3 045 327 95 873 3 141 200 

Inntekter:         

1620 Inntekt, vigsler 8 000 -4 000 4 000 

1631 Utleie av kirker 18 000 0 18 000 

1728 Komp for mva, utgiftsf. i inv.r.  170 000 -36 750 133 250 

1729 Komp for mva, utgi.ført i driftsr. 128 250 665 128 915 

1771 Refusjoner fra andre 0 0 0 

1775 Tilskudd fra andre 0 0 0 

1791 Kalk.innt.kommunal tjenesteyting 146 000 0 146 000 

1801 Tilskudd fra staten/statlige inst.  450 000 0 450 000 

1831 Tilskudd fra komm/ komm inst 1 612 570 638 465 2 251 035 

1861 Kollekt menighetsarbeid     0 

1862 Kollekt barne og ungdomsarbeid 0 0 0 

1865 Kollekt andre til utbet. (ref art 4) 0 0 0 

1871 Gaver fra andre 0 0 0 

1901 Renteinntekter 10 000 0 10 000 

1951 Bruk av fond 0 0 0 

1931 Overskudd, drift  502 507 -502 507 0 

Sum  Inntekter 3 045 327 95 873 3 141 200 
 

 

 

 

Avdeling: 1250 KONFIRMASJON Budsjett 
2012 Endring 

Budsjett 
2013 

      2012-2013   

Utgifter:          

1101 Kontorutgifter 2 000 0 2 000 

1111 Forbruksmateriell 15 000 0 15 000 

1115 Bevertning 70 000 -10 000 60 000 

1152 Andre utgifter 60 000 -10 000 50 000 

1260 Renholdstjenester 2 000 0 2 000 

1340 Refusjon til andre (fellesråd) 25 000 0 25 000 

1429 Mva pliktig anskaffelser 37 250 -9 530 27 720 

Sum Utgifter 211 250 -29 530 181 720 

Inntekter:         

1611 Egenandel konfirmanter 120 000 -9 000 111 000 

1729 Komp mva, utgf. i driftsr.  37 250 -9 530 27 720 

1831 Tilskudd fra kommunale inst.  54 000 -11 000 43 000 

Sum Inntekter 211 250 -29 530 181 720 
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Avdeling:  1300 KIRKEGÅRDER Budsjett 
2012 Endring 

Budsjett 
2013 

      2012-2013   

Utgifter:          

1011 Lønn faste stillinger 721 781 35 326 757 107 

1015 Lønnstillegg faste stillinger 36 089 1 766 37 855 

1017 Lønn gravere i distriktet 0 40 000 40 000 

1021 Lønn vikarer 30 000 -30 000 0 

1041 Lønn overtid 5 500 0 5 500 

1091 Pensjonsutgifter 83 366 4 080 87 446 

1095 Trekkpliktige forsikringsordinger 15 157 742 15 899 

1101 Kontorutgifter 10 000 -5 000 5 000 

1122 Annet forbruksmateriell 11 000 -3 000 8 000 

1131 Telefon og datalinjer 5 000 0 5 000 

1151 Opplæring/kurs 15 000 -7 000 8 000 

1152 Andre utgifter 10 000 -5 000 5 000 

1155 Reiseutg. oppl.ikke oppg.pl 10 000 -10 000 0 

1161 Utg./ godtgj.  reise, diett, bil 0 0 0 

1162 Kjøregodtgjørelse, oppgpl. 5 000 -2 000 3 000 

1165 Telefon/Flyttegodtj, oppg.pl 2 000 0 2 000 

1171 Driftsutgift transportmidler avg.fri 30 000 5 000 35 000 

1181 Energi/strøm 50 000 -10 000 40 000 

1185 Forsikring 25 000 1 000 26 000 

1195 Avgifter, gebyr og lisenser 50 000 25 000 75 000 

1201 Inventar og utstyr 15 000 -5 000 10 000 

1210 Leie av transportmidler 10 000 -10 000 0 

1231 Vedlikehold kirkegårder 200 000 0 200 000 

1241 Serviceavtaler og reparasjoner 15 000 -7 000 8 000 

1242 Drift maskiner og utstyr 15 000 -7 000 8 000 

1243 Snørydding 70 000 -30 000 40 000 

1250 Vedlikehold, transpormidler 20 000 20 000 40 000 

1260 Renholdstjenester 2 000 -2 000 0 

1391 Kalk.utg.kommunal tjenesteyting 2 000 0 2 000 

1429 Mva på anskaffelse 102 600 -9 360 93 240 

Sum Utgifter 1 566 493 -9 446 1 557 047 

Inntekter:         

1630 Gravfesteavgift 30 000 170 000 200 000 

1711 Ref. sykepenger 0 0 0 

1729 Komp. For mva – utgiftsf. i driftsr.  102 600 -9 360 93 240 

1791 Kalk.innt.kommunal tjenesteyting 2 000 0 2 000 

1831 Tilskudd fra kommunale inst. 1 431 893 -170 086 1 261 807 

Sum Inntekter 1 566 493 -9 446 1 557 047 

SUM BUDSJETT  7 144 617 38 251 7 182 868 
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SUM BUDSJETT  2012 Endring 2013 

      2012-2013   

Sum Egenfinansiering/tilskudd 2 281 617 -412 632 1 868 985 

Sum 1831 Tilskudd fra kommunen       

Sum Avd 1100 Administrasjon 1 764 537 -6 497 1 758 040 

Sum  Avd 1200 Kirker 1 612 570 638 465 2 251 035 

Sum  Avd 1250 Konfirmasjon 54 000 -11 000 43 000 

Sum  Avd 1300 Kirkegårder 1 431 893 -170 086 1 261 807 

SUM 1831 Tilskudd fra kommunen 4 863 000 450 883 5 313 883 

TOTALT BUDSJETT  7 144 617 38 251 7 182 868 

 

 

 
Driftsbudsjettet 2013  

Budsjettet er utarbeidet på bakgrunn av en gjennomgang av menighetsrådets 
driftskostnader. Det er foretatt en del justeringer og i det følgende kommenteres de økninger 
og reduksjoner som er lagt inn. 
 
 
Avdeling 1100 Kirkelig administrasjon 
 
Fast lønn er beregnet til kr 1 253 300,- Dette gir en økning på kr 59 000,- Det er også lagt inn 
en økning på art 1015 lønnstillegg på kr 2 950,- til sammen kr 62 665,- denne endringen er 
en følge av tariffoppgjøret i 2012. Lønnsoppgjøret gjør også utslag på pensjonsutgifter og 
trekkpliktige forsikringsordninger. Det er ikke lagt opp til vikarbruk eller overtid for kirkelig 
administrasjon. 
 
Det er lagt inn økning på kr 30 000 på avgifter, gebyrer og lisenser. Dette kommer av 
prisøkning og overforbruk i 2012. Det er lagt inn reduksjoner på artene kontorutgifter, 
bevertning, annonser, reklame og info, representasjon og gaver, opplæring og kurs, 
møteutgifter, reiseutgifter, inventar og utstyr. Disse betydelige reduksjonene er lagt inn som 
et ledd i å tilpasse driften til de bevilgningene og signalene kommunen gir. På de øvrige 
artene er det ingen endringer. Totalt utgjør dette en reduksjon på kr 18 647,- 
 
 
 
Avdeling 1200 Kirker 
 
Fast lønn og faste tillegg er i budsjett for 2013 slått sammen, da dette er mest 
hensiktsmessig for lønnsmottakerne. Lønn er beregnet til kr 1 817 181,- som er en økning på 
kr 88 671,- Endringene er en følge av tariffoppgjøret i 2012 og gjør også utslag på 
pensjonsutgifter og trekkpliktige forsikringsordninger.  
 
Det er lagt inn reduksjon på artene bevertning, annet forbruksmateriell, salmebøker/min 
kirkebok, telefon/datalinjer, annonser, reklame og info, andre utgifter, leie av lokaler, inventar 
og utstyr, vedlikehold kirkebygg, vedlikehold orgel og piano, renholds og vasketjenester, og 
konsulenttjenester. Reduksjonene er basert på regnskapstallene fra 2012 og vurdering av de 
reelle mulighetene til å få ned utgiftene i driften. 
 
Det er lagt inn økninger på følgende arter; aktivitetsrelatert forbruk, gebyrer, opplæring og 
kurs, kjøregodtgjørelse. Disse økningene er lagt inn på bakgrunn av en vurdering av det 
driftsnivået som er nødvendig. På grunn av prisøkning er også lagt inn økninger på avgifter, 
gebyrer og lisenser og på snørydding.  
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Kompensasjon for mva, utgiftsført i investeringsregnskapet er beregnet til kr 133 250,- 
(Summen utgjør 20 % av kr 666 250,- påløpt av investeringer knyttet til 
rehabiliteringsprosjektene på kirkebygg.) På art inntekt vigsler ventes det en reduksjon i 
inntekter på kr 4 000,-, dette er en justering basert på erfaringer fra de siste år. Totalt utgjør 
disse endringene en økning på kr 95 873,-. 
 
 
Avdeling 1250 Konfirmasjon 
 
Det er lagt inn reduksjon på bevertning og andre utgifter til konfirmasjoner. Dette er justering 
etter de reelle behov som gjenspeiles i regnskapstallene. Det lages eget budsjett på 
konfirmasjon for å synliggjøre utgiftene og hvordan det finansieres. Totalt utgjør endringene 
en reduksjon på kr 29 530,- 
 
 
 
Avdeling 1300 Kirkegårder 
 
Fast lønn er beregnet til kr 757 107,- en økning på kr 35 325,- lønnstillegg er beregnet til kr 
37 855,-, som er en økning på kr 1 766,- Dette er økninger som følge av lønnsoppgjøret i 
2011. Lønnsoppgjøret gjør også utslag på pensjonsutgifter og trekkpliktige 
forsikringsordninger.  
 
Det er ikke lagt opp til vikarbruk, men det er lagt inn en økning på kr 40 000,- på lønn gravere 
i distriktet. Dette er et tiltak for effektivisering av gravertjenesten.  
 
På kirkegårder er det lagt inn økninger på driftsutgifter transportmidler, på avgifter, gebyrer 
og lisenser, og på vedlikehold transportmidler. Disse økningene er lagt inn på grunn av 
prisøkninger. Det er samtidig lagt inn reduksjoner på opplæring/kurs, andre utgifter, 
reiseutgifter, kjøregodtgjørelse, energi/strøm, inventar og utstyr, leie av transportmidler, 
serviceavtaler og reparasjoner, drift maskiner og utstyr, renholdstjenester og snørydding, 
dette tilpasset de regnskapsførte utgiftene for 2011. Totalt utgjør disse endringene en 
reduksjon på kr 9 446,- 
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3. Investeringsplan 2013-2017  

Det vises til egne rapporter og prosjektplaner for hhv.: 

- Rehabilitering av kirkebygg i Sør-Varanger menighet (2007, oppdatert i 2011),   
- Oppdatert statusrapport kirkegårder i Sør-Varanger (2010 prisjustert 2012) 

 

3.1 Kirkebygg og kirkegårder 
 

Investeringsplan for kirkebygg           

Investering 2013 2014 2015 2016 2017 

Svanvik kapell        700 000          

Kirkenes kirke     1 500 000      1 525 270    

 
  

Neiden kapell           

Oscar II kapell   

 
    615 701      

Bugøynes kapell 

 
  

 
    256 542    

Prestestua, Grensen   

 
      268 445    

Kirkenes gravkapell      1 621 347      

Sandnes kapell     

 
      91 329    

Brannvern         465 000          

Kirkegårder          500 000      500 000    1 100 000  1100000 

Lastebil   720 000       

Sum investeringer inkl. mva     2 665 000      2 745 270   2 737 048   1 716 316   1 100 000  

Mva        666 250         686 317      684 262      429 079      275 000  

Sum investeringer eksl. Mva      1 998 750       2 058 952    2 052 786    1 287 237       825 000  

      Investeringsbudsjett for 
kirkebygg           

  2013 2014 2015 2016 2017 

Tilskudd SVK 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Mva tilbake til drift 133 250 0 0 0 0 

Mva kompensasjon tilbake til 
invest 533 000 686 317 684 262 429 079 275 000 

Overført fra tidligere år   1 250 -57 703 -110 489 602 274 

Bruk av midler SVK 1 998 750 2 057 703 2 110 489 1 397 726 222 726 

Overføres til neste år 1 250 -57 703 -110 489 602 274 1 777 274 

 

 
Investeringsbudsjett 2013-2017 

Sør-Varanger menighetsråd legger fram investeringsplan som skal sikre framtidig 
vedlikehold av kirkebygg og kirkegårder som menighetsrådet forvalter. Denne planen er lagt 
opp med tanke på videreføring av den årlige bevilgningen fra kommunen på kr 2 000 000,- 
fram til 2017.  
 
I 2013 planlegges Svanvik kapell ferdigstilt. Dette omfatter i hovedsak heving av terreng i 
forbindelse med universell adkomst og elektrisk arbeid, samt noe resterende 
overflatebehandling utvendig. På Kirkenes kirke planlegges det reparasjoner av taket og 
etablering av brannsikkerhetssystem.  
 
Menighetsrådet har vedtatt en investeringsplan der rehabiliteringen av de resterende 
kirkebyggene, og også rehabilitering av kirkegårdene er slått sammen. Fra og med 2014 er 
det foreslått satt av midler til vedlikehold av kirkegårder jfr tilstandsrapport for kirkegårder fra 
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2010. Her er utvidelse av Sandnes kirkegård og etablering av ny kirkegård på Bugøynes 
dratt ut som egne prosjekter. 
 
 

 

 

 

3.2 Prosjekt kirkegårder 
 

 
Investeringsplan for prosjekt 
kirkegårder           

Investering 2013 2014 2015 2016 2017 

Forprosjektering 500000         

Prosjekt ny kirkegård Bugøynes   2 100 000       

Prosjekt rehab. Sandnes kirkegård     2 100 000     
Sum investering inkl mva 500 000 2 102 014 2 100 000 0 0 

Mva 125 000 525 504 525 000 0 0 

Sum investeringer eksl mva 375 000 1 576 511 1 575 000 0 0 

      Investeringsbudsjett for prosjekt 
kirkegårder           
  2013 2014 2015 2016 2017 

Sum invest inkl mva 500 000 2 102 014 2 100 000 0 0 

Mva tilbake til drift 0 0 0 0 0 

Mva tilbake til invest 125 000 525 504 525 000 0 0 

Tilskudd SVK 375 000 1 576 511 1 575 000 0 0 

 
 

Prosjekter kirkegårder 

Ved siden av behovet for vedlikehold på kirkebygg og kirkegårder er det et klart behov for 
utvidelser av Sandnes kirkegård, og etablering av ny kirkegård på Bugøynes. For å sikre at 
dette behovet blir ivaretatt har menighetsrådet vedtatt å skille ut utvidelsen og nyetableringen 
som egne prosjekter i investeringsplanen. Det fremlegges derfor en plan der det i 2013 er 
oppstart på forprosjektering. Videre er det tenkt at Bugøynes kirkegård skal etableres i 2014, 
og utvidelse av Sandnes kirkegård skal skje i 2015. 

 





 
________________________________________________________________  
 

Fra:   Nina C. Bordi Øvergaard  

Sendt: 26.11.2012  

Til:   Postmottak  

Kopi:    

Emne:  VS: Konsekvenser av rådmannens forslag til tilskudd til SVM  

________________________________________________________________  
 
 
 Kan dere legge dette inn i saken om menighetsrådet sin budsjett for 2013 
 
  
 
Nina  
 
  
 
Fra: Wenche M. Dervola  
Sendt: 26. november 2012 13:08 
Til: Tove Alstadsæter; noruberg@online.no; ema-aks@online.no; kalliain@online.no; 
lindarandal4@gmail.com; horselshjelperen@gmail.com; brsundstrom@alten.no; smcelius@gmail.com; 
anita.brekken@helse-finnmark.no; rogerbruer@yahoo.no; Karine Emanuelsen; helene.erlandsen@live.no; 
hilde.michelsen@nav.no; vegarols1@hotmail.com; gjetmu@bjornar-gjetmundsen.no; hhatle@online.no; 
ms_svegaard@yahoo.no; sigbjornkurthi@yahoo.no; stithar@live.no; kuwik@frisurf.no; 
mstiansen@hotmail.com; Cecilie Hansen 
Kopi: Bente Larssen; Nina C. Bordi Øvergaard; Pål Haldorsen; Kathrine Jahre; Elin Magga 
Emne: Konsekvenser av rådmannens forslag til tilskudd til SVM 
 
  
 
Hei  
 
Sender vedlagt opplysninger angående konsekvenser av rådmannens forslag til overføring til 
Sør-Varanger menighetsråd budsjett 2013. Som dere ser vil alternativ nr 1 ha store konsekvenser for 
Sør-Varanger menighetsråd mens alternativ 2 vil ha store økonomiske og/eller personalmessige 
konsekvenser for Sør-Varanger kommune.  
 
  
 
Om det er behov for ytterligere informasjon angående dette er det bare å ta kontakt. 
 
  
 
Med vennlig hilsen 
 
Sør-Varanger menighetsråd 
 
  
 
Wenche Dervola 
 
Kirkeverge 
 
78977578/91149708 



Sør-Varanger menighetsråd, internt notat datert 22.11.12 
Utkast til konsekvensutredning. 

Konsekvenser av rådmannens forslag til tilskudd drift SVM 2013 
 

Rådmannen foreslår tre alternativer for bevilgninger til Sør-Varanger menighetsråd for drift og 

investeringer i 2013. Investeringsbevilgningene har vanligvis blitt lånefinansiert. 

Rådmannens forslag: 

 
I det følgende skisseres konsekvenser for de ulike alternativene, utredet av kirkevergen. 

 

Alt 1 

I menighetsrådets fremlagte budsjett bes det om en bevilgning til drift på kr 5 313 883,- Dersom SVK 

bevilger kr 5 008 890,- slik det foreslås i alternativ 1 vil menigheten mangle kr 304 993,- til drift.  

Konsekvenser for underbevilgning på driftsbudsjettet på kr 304 993,-: 

 Sentralisering av tilbud som for eksempel konfirmasjonsundervisning.  

 Stengte kapeller i distriktene i perioder.  Begravelser og vielser kun i sentrum/enkelte 

kapeller 

 Kun et minimum av vedlikehold på kirkegårder vil utføres. 

 Svekket publikumstilbud, menighetskontoret vil måtte begrense åpningstiden. 

 Reduksjon og avvikling i deler av tilbudet til eldre og til barn og unge. 

 

Menighetsrådet ber om en bevilgning på kr 5 313 883,- under forutsetning at menighetsrådets 

administrasjon og gravertjeneste kan ha mulighet til å gjennomføre oppgradering av systemer 

knyttet til gravferdsregistrering. Hvis denne oppgraderingen kan gjennomføres vil det innbringe 

inntekter på om lag kr 200 000,- til menighetens drift. Dersom ikke oppgraderingen kan 

gjennomføres vil det innebære behov for bevilgninger på 5 513 883,- for å opprettholde drift.  

 

 

 

 

 

 

 



Sør-Varanger menighetsråd, internt notat datert 22.11.12 
Utkast til konsekvensutredning. 

Alt 2 

Ytterligere kutt på 10 % av driftsbudsjettet, det vil si bevilgninger på kr 4 509 000,- vil ikke være mulig 

for SVM å gjennomføre uten oppsigelse av personell svarende til minst 1 hel stilling. 

Konsekvenser for ytterligere kutt på 10 %: 

 Sør-Varanger kommune vil som følge av de forpliktelser som påhviler kommunen i hht. 

kirke- og gravferdslovgivningen måtte kompensere for ovennevnte bortfall av tjenester. Et 

slikt kutt forutsetter betydelige endringer i tjenesteyteravtale med Sør-Varanger kommune 

i form av at kommunen må bidra med gravertjeneste eller administrasjon, og/eller 

finansiere innkjøp av konsulenttjenester i det private markedet. 

 

Alt 3 

En bevilgning i tråd med menighetsrådets vedtatte budsjett og investeringsplan vil gjøre 

menighetsrådet i stand til å forvalte de lovpålagte oppgavene menigheten har. Det vil gjøre 

menighetsrådet i stand til å drive i tråd med vedtatte lokalt planverk og sentralt planverk fra Den 

Norske Kirke.  

 

En slik bevilgning vil sikre Sør-Varangers befolkning gravplass på kirkegårdene slik kommunen er 

forpliktet til gjennom gravferdsloven. En slik bevilgning vil sikre forsvarlig forvaltning av 

kirkebyggene. 
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                          SØR-VARANGER KOMMUNE         
Boks 406, 9915 Kirkenes 

Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no 

www.svk.no   

 

 
 

SAKSFRAMLEGG  
Sak til politisk behandling 

 
 

Saksbehandler:  Audun Andersen 
Virksomhetsleder: , tlf.  

Dato:  16.11.2012 

Arkivkode:  K2-D10, K1-151 Arkivsaksnr.:  12/2660 

Saksordfører: 
Stian Celius 

 
SAKSGANG 

Behandling: Møtedato: Saksnr.: 

Formannskapet 27.11.2012 086/12 

Kommunestyret 12.12.2012 096/12 

 

 

 

 
  

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 - BARENTSHALLENE 
SØR-VARANGER KF 
 
Vedlagte dokumenter: 

Nr. Dok.dato    Tittel 

1 06.11.2012 Leiepriser kommunale idrettsanlegg 
2012.docx 

 

 

 
Billett og utleiepriser for Barentshallene Sør-Varanger KF 
 
Dokumenter i saken: 
 
 
Kort sammendrag: 
 
Faktiske opplysninger: 

Kommunelovens alminnelige regler om budsjett og regnskap gjelder også for foretaket, dette 

fordi foretaket er en del av kommunen som juridisk person. Dette innebærer at foretakene skal 

utarbeide og fastsette årsregnskap og økonomiplan etter de kommunale prinsippene. Budsjett 

mailto:postmottak@sor-varanger.kommune.no
http://www.sor-varanger.kommune.no/
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og økonomiplan for Barentshallene Sør-Varanger KF legges med dette frem for politisk 

behandling 

 
 
Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for 

befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og 

tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere 

ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og 

for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

 
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 
 
 
Næringsutvikling: 
 
 
Infrastruktur: 
 
 
Barn og ungdom: 
 
 
Kompetansebygging: 
 
 
Økonomi: 
 
 
Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: 
 
 
 

Saksutredning: 

Styret i Barentshallene Sør-Varanger KF har enstemmig vedtatt budsjett 2013 og 

økonomiplan for 2013-2016, datert 8.oktober 2012 (Sak 15/12)  

 
 
 
BUDSJETT 2013, ØKONOMIPLAN 2013-2016 
 
Budsjett for 2013 er utarbeidet på grunnlag av følgende: 

- Regnskap 2011 
- Vedtatt budsjett 2012 

 
Budsjett for 2013 legges frem som rammebudsjett på anleggsnivå. 
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Sammendraget for Barentshallene Sør-Varanger KF viser slike tall: 
 

 Regnskap 
2011 

Budsjett 
2012 

Budsjett 
2013 

Budsjett 
2014 

Budsjett 
2015 

Budsjett 
2016 

Utgifter 
12 606 769 

11 993 000 12 003 000 12 096 320 12 459 210 12 832 986 

Inntekter -6 241 383 -6 715 000 -6 569 000 -6 499 300 -6 694 279 -6 895 107 

Kommunalt tilskudd -6 365 386 -2 256 000 -1 478 000 -2 617 410 -2 689 932 -2 764 630 

Leie undervisningslokale  -2 192 000 -2 456 000 -2 052 610 -2 120 188 -2 189 794 

Tilskudd redusert leie  -830 000 -1 500 000 -927 000 -954 810 -983 454 

Netto utgift/Inntekt  0 0 0 0 0 

 
Kostnad pr bruker for 2013 alle anlegg er kr. 73,- hvorav kr. 34,- er dekket av en eller 
annen form for kommunal overføring 
 
 
Budsjettsammendraget for 2013 fremkommer slik på anleggsnivå 
 

 Fjellhallen 

Kirkenes  

Barentshallen 

Hesseng  

Kirkenes 

Stadion  

Barentsbadet 

Kirkenes  

Bjørnevatn  

Svømmehall  

Kostnader pr 
bruker 

63,-  31,-  17,-  140,-  345,-*  

Offentlige 
kostnad pr 
bruker 

45,-  6,-  7,-  47,-  321,-*  

* Rammer til publikumsbadet foreslås omfordelt til redusert hall-leie barn og unge 
 
 
Anlegg 7504 Barents Fjellhall: 
 
Sammendraget i budsjettfremlegget viser slike tall 
 

 Budsjett 
2012 

Budsjett 
2013 

Utgifter 1 605 250 1 651 000 

Inntekter 
-370 500 -478 000 

Kommunalt tilskudd 
- 434 750 -258 000 
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Leie undervisningslokale 
-400 000 -445 000 

Tilskudd barn/unge 
-400 000 -470 000 

Netto utgift/inntekt 
0  

 
Kommentarer: Stillingsbudsjettet er satt opp slik i tillegg til engasjementer: 
-   25 %  Daglig leder 
- 100 %  Driftsansvarlig 
-   25 % Driftstekniker 
-   25 %  Servicemedarbeider 
 

- Kommunal bruk av Kirkenes skole er 7 000 elever i året, noe som gir en 
brukerkostnad på kr. 445 000,- årlig. 
 

- Leie lokale lag og foreninger har 14 000 besøk i året, noe som gir en 
brukerkostnad på kr. 889 000,- årlig 
 

- Leie ved arrangementer er 5 000 besøk i året, noe som gir en brukerkostnad 
på kr. 317 000,- årlig 

 
Kostnad pr bruker i anlegget er kr. 63,- hvorav kr. 42,- er dekket av en eller annen 
form for kommunal overføring 
 
Direkte kommunalt tilskudd    14 % 
Kommunal leie (inkl. redusert hall-leie trening)  57 % 
Ordinær leie       29 % 
 
 
Anlegg 7508 Bjørnevatn Svømmehall: 
 
Sammendraget i budsjettfremlegget viser slike tall: 
 

 Budsjett 
2012 

Budsjett 
2013 

Utgifter 448 000 0 

Inntekter 
-32 000  

Kommunalt tilskudd 
-266 000  

Leie undervisningslokale 
-150 000  

Tilskudd barn/unge 
  

Netto utgift 
0 0 
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Kommentarer: 
 

- Bjørnevatn svømmehall har i 2012 vært åpent for publikumsbad 2 dager i 
uken. I perioden 4.september til 16.oktober har bassenget vært besøkt totalt 
66 ganger av ordinært publikum. Det innebærer et gjennomsnitt besøk på 
under 7 personer hver åpningsdag og en total billettinntekt på kr. 2130,- 
 

- Årlig publikumsbesøk er stipulert til 500 i året og 800 på leietakere. Dette gir 
en brukerkostnad på kr. 275 500 årlig for henholdsvis publikum og  
kr. 172 500,- for andre leietakere  

 
Kostnad pr bruker i anlegget er kr. 345,- hvorav kr. 321,- er dekket av en eller annen 
form for kommunal overføring 
 
Daglig leder har fremlagt tre alternativer for styret for en effektivisering og 
omfordeling av midler fra Bjørnevatn til det beste for totalbrukeren 
 
Alternativ 1: Det opprettholdes skolesvømming i Bjørnevatn og utleie til lag/foreninger 
med eget tilsyn. Ordinær publikumsbading stanser da besøket har vært fraværende i 
forhold til intensjon forrige driftsår. 
 
Alternativ 2: Bjørnevatn Svømmehall legges ned i sin helhet, med et 
innsparingspotensial isolert sett ved virksomheten FDV og BHKF på kr. 848.000,- 
 
Alternativ 3: Bjørnevatn Svømmehall opprettholder sitt tilbud som i 2012 
  
I styremøte den 8.oktober 2012 under sak 15/12 gikk styret enstemmig inn for 
alternativ 1 og da omfordele rammer fra Bjørnevatn svømmehall til redusering 
av hall-leie for barn og unge ved øvrige anlegg 
 
 
Anlegg 7509 Barentsbadet: 
 
Sammendraget i budsjettfremlegget viser slike tall: 
 

 Budsjett 
2012 

Budsjett 
2013 

Utgifter 7 932 750 7 985 000 

Inntekter 
-4 055 500 -4 244 000 

Kommunalt tilskudd 
-1 677 250 -1 181 000 

Leie undervisningslokale 
  -1 600 000 -1 960 000 

Tilskudd barn/unge 
-600 000 -600 000 
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Netto utgift 
0 0 

 
 
Kommentarer: Stillingsbudsjettet er satt opp slik i tillegg til engasjementer: 
-   50 %  Daglig leder 
- 100 %  Driftsansvarlig 
-   50 %  Driftstekniker 
- 950 %  Servicemedarbeidere 
 

- Kommunal bruk av Barentsbadet er 14 000 elever årlig, noe som gir en 
brukerkostnad på kr. 1 960 000,- 

 
- Leie til lokale lag og foreninger har et besøk på 6000 årlig, noe som gir en 

brukerkostnad på kr. 840 000,- 
 

- Ordinært publikum er budsjettert i 2013 med 37000 besøk, noe som gir en 
brukerkostnad på kr. 5 185 000,- 

 
Kostnad pr bruker i anlegget er kr. 140,- hvorav kr. 47,- er dekket av en eller annen 
form for kommunal overføring 
 
Direkte kommunalt tilskudd    15 % 
Kommunal leie (inkl. redusert hall-leie trening)  32 % 
Ordinær driftsinntekt    53 % 
 
 
Anlegg 7532 Barentshallen: 
 
Sammendraget i budsjettfremlegget viser slike tall: 
 

 Budsjett 
2012 

Budsjett 
2013 

Utgifter 1 837 750 2 157 000 

Inntekter 
-1 490 500 -1 767 000 

Kommunalt tilskudd 
-7 250  

Tilskudd barn/unge 
-340 000 -390 000 

Netto utgift/inntekt 
0  

 
 
Kommentarer: 
Stillingsbudsjettet er satt opp slik i tillegg til engasjementer: 
-   25%    Daglig leder 



Side 7 av 12 

 

- 100 %   Driftsansvarlig 
-   25 %   Driftstekniker 
- 125 %   Servicemedarbeider 
 

- Fylkeskommunal bruk av anlegget er stipulert til 28 000 elever i året, noe som 
gir en brukerkostnad på kr. 862 000,- årlig 

 
- Leie til lokal lag og foreninger har et besøk på 32 000 årlig, noe som gir en 

brukerkostnad på kr. 987 000,- årlig 
 

- Besøk fra arrangementer er stipulert til 10000 årlig, noe som gir en 
brukerkostnad på kr. 308 000,- årlig 

 
Kostnad pr bruker i anlegget er kr. 31,- hvorav kr. 6,- er dekket av en eller annen 
form for kommunal overføring 
 
 
Direkte kommunalt tilskudd    0 % 
Kommunal leie (inkl. redusert hall-leie trening)  18 % 
Ordinær leie     82 % 
 
 
Anlegg 7533 Kirkenes Stadion: 
 
Sammendraget i budsjettfremlegget viser slike tall: 
 

 Budsjett 
2012 

Budsjett 
2013 

Utgifter 222 750 210 000 

Inntekter 
-125 000 -119 000 

Kommunalt tilskudd 
-57 750 0 

Leie undervisningslokale 
 -51 000 

Tilskudd barn/unge 
-40 000 -40 000 

Netto utgift 
0 0 

 
Kommentarer: 
Det er ikke knyttet noen stilling til Kirkenes Stadion. Bemanning ved øvrige anlegg 
benyttes, samt korttidsengasjementer 
 

- Kommunal bruk av Kirkenes Stadion er stipulert til rundt 3000 elever årlig, noe 
som gir en brukerkostnad på kr. 51 000,- 
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- Leie til lokale lag og foreninger utgjør 9000 besøk årlig, noe som gir en 
brukerkostnad på kr. 159 000,- 
 

Kostnad pr bruker i anlegget er kr. 17,- hvorav kr. 7,- er dekket av det offentlige. 
 
Direkte kommunalt tilskudd   0 % 
Kommunal leie (inkl. redusert leie)  44 % 
Ordinær leie      56 % 
 
 

Vedlikeholds- og investeringsbehov for økonomiplanperioden 2013-2016 

 
Barentshallene Sør-Varanger KF prioriterer fremtidig vedlikehold og investeringsbehov for de 

idrettsanleggene de har ansvar for i økonomiplanperioden.   

 

Kravene til anleggsteknisk standard øker stadig, blant annet med nye forskrifter, og foretaket 

har en strategi om å jobbe fremtidsrettet med vedlikehold og investeringsbehov. Det er fortsatt 

et kontinuerlig behov for å ta vare på eldre anlegg både med hensyn til rehabilitering og 

ombygging av lite funksjonelle og umoderne anlegg.  

 

Foretaket er svært tilfreds med de prioriteringer som er gjort de senere år fra våre eiere. De 

bevilgninger som er gjort mot rehabilitering av ventilasjon i Fjellhallen, samt nytt 

kunstgressdekke på Kirkenes Stadion gir oss trygghet i fremtiden for tilfredsstillende anlegg 

for våre brukere. Det skal derimot understrekes at foretaket ser med stor bekymring på 

utviklingen av slitasjen i spesielt Fjellhallen. Anlegget nærmer seg nå 30 års drift og foretaket 

finner det ikke lønnsomt med ytterligere store investering sett opp mot de driftskostnader 

anlegget genererer.  

 

1. Sammendrag Barentshallene KF 

 
 

1.1 Barentshallen  
Barentshallen på Hesseng har kommende driftsår ingen kritiske investeringsbehov. 

Kunstgresset og sportsdekket i Barentshallen ble lagt i 2004 og foretaket forventer 

utskiftinger her rundt 2019 (minimum levetid på 10 år i forhold til ny spillemiddelsøknad) 

Kostnadsestimater på 5 millioner. Ventilasjon og andre tekniske installasjoner har varierende 

levetider.  
 
 

1.2 Fjellhallen 
Bevilgning til rehabilitering av ventilasjonsanlegg ble gjort i 2009. Det er videre stor slitasje 

på andre tekniske installasjoner i anlegget som krever større vedlikeholdskostnader utover 

 2013 2014 2015 2016 

Investering/avsetning/vedlikehold 1 790 000    

Tilskudd/lån 1 390 000    

Spillemidler 400 000    
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ordinær drift. Dette gjelder blant annet en total utskifting av lysarmaturer i hele anlegget. 

Kostnader er her estimert til vel kr. 1 000 000 og utskiftning av hele låsesystemet i anlegget. 

Sportsdekket er sist skiftet i 2002 til en kostnad på 1,6 millioner. Rehabilitering forventes her 

i 2018. Foretaksstyret har bedt administrasjon om en større utredning om en eventuell 

nedleggelse/rehabilitering av Fjellhallen og da utrede alternative løsninger for aktuelle 

brukere. Det skal også samtidig utarbeides tilstandsrapporter for alle foretakets anlegg. 

Det vil kommende budsjettår ikke bli prioritert større vedlikeholds-/investeringstiltak 

ved Fjellhallen Kirkenes  
 

 
1.3 Kirkenes Stadion 
Nytt kunstgress ble lagt i 2010, i tillegg ble utskifting av gjerder og lys i ferdigstilt i 2011 og 

2012 innenfor allerede bevilget ramme på 4,5 millioner. Saksfremlegg i forbindelse med 

forskjønning av hele arealet Kirkenes Skole/Kirkenes Stadion/Barentsbadet ble behandlet i 

kommunestyret og der ble saken utsatt. Det som gjenstår her i henhold til forprosjekt er 

rehabilitering på deler av grunnforholdene under gressdekket og friidrettsdekke rundt hele 

stadion.  

 
 2013 2014 2015 2016 

Investering/avsetning/vedlikehold  1 540 000    

Tilskudd/lån 1 140 000    

Spillemidler 400 000    

 
 
1.4 Barentsbadet 
Barentsbadet er et svært kostnadskrevende anlegg med stor belastning på installasjoner. Vi 

erfarer blant annet at levetid på en del mekanisk utstyr er ett til to år. Det meste av dette tas 

innefor ordinært driftsbudsjett, men vi må ta høyde for større rehabiliteringer på lengre sikt. 

Foretaket ønsker også i 2013 en oppgradering på funksjonaliteten for enkelte målgrupper og 

det vises her blant annet til tilgjengelighet i hele anlegget. Ny forskrift for universell 

utforming trådte i kraft fra 1.1.2009 

 
 2013 2014 2015 2016 

Investering/avsetning/vedlikehold 250 000    

Tilskudd/lån 250 000    

Spillemidler     

 
 
 
 
Vurdering av konsekvenser i forhold til kommuneplanens mål: 

 

Omsorg for barn/unge/eldre: 

 

 

Miljø: 
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Næringsutvikling: 

 

 

Likestilling: 

 

 

Økonomi: 

 

 

 

Forslag til innstilling: 

 

Kommunestyret vedtar det fremlagte budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016 for 

Barentshallene Sør-Varanger KF  

 

Av en total driftsramme på vel 12 millioner beløper kostnadene seg slik: 

 

 

Publikumskostnader    kr. 4 063 000 

Undersvisningskostnader   kr. 2 452 000 

Lag, foreninger og arrangementer   kr. 1 323 000 

Tilskudd redusert hall-leie   kr. 1 500 000 

Ordinært kommunalt tilskudd  kr. 1 482 000 

Annen ikke-påvirkningsbar kostnad  kr. 1 180 000 

 

 

Den kommunale andelen for driftsbudsjett 2012 vil være kr. 5 434 000,- 

 

Dette er en økning på kr. 156.000,- fra budsjett 2012 å skyldes utelukkende forventet lønns og 

prisstigning i 2013 

 

Foretaksstyret har også enstemmig gått inn for en omfordeling av rammer fra 

publikumsbading i Bjørnevatn til ytterligere redusert hall-leie for barn og unge til 70 % av 

ordinærpris. Det innebærer stegning av offentlig bad i Bjørnevatn, men gir igjen en større 

kostnadsbesparelse for en større gruppe barn og unger og Bjørnevatn svømmehall vil fortsatt 

ha skolesvømming og utleie til lokale lag og foreninger med eget tilsynspersonell. 

 

Investeringsbudsjett vedtas med kr. 1 790 000,- for 2013 hvorav kr. 400 000 er forskuttering 

av spillemidler til sluttføring av rehabiliteringsprosjektet for Kirkenes Stadion  

 
 
Alternativ innstilling: 

 

Alternativ innstilling vil være i tråd med Rådmanns uttalelse til foretakets budsjett 2013 
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Ordinært tilskudd likelydende med 2012 inkl. lønns-/prisvekst kr. 5 434 000,- 

- Offentlig bad i Bjørnevatn basseng                  kr. 416 000,- 

- Generelt budsjettkutt               kr. 500 000,- 

 

Rådmannen vil forslå et tilskudd til Barentshallene i 2013 på kr.4 518 000,- 

 

Konsekvenser ved et eventuelt kutt i foretakets rammer 

 

At fysisk aktivitet gir en betydelig helsegevinst er vel dokumentert, det kan igjen virke 

positivt i forhold sykefravær blant innbyggerne i kommunen. I tillegg tilbyr våre anlegg en 

betydelig sosial tjeneste som er viktig i en kommune med ambisjoner om å nærme oss 12 000 

innbyggere på sikt. Vi har i dag årlig 165 000 besøkende brukere ved foretakets anlegg, noe 

som setter våre arenaer i en særstilling i forhold til både kommunale og for så vidt andre 

næringsvirksomheter  

 

Bryter vi ned den faktisk budsjetterte kostnaden for 2013 i foretakets anlegg på brukernivå for 

Sør-Varanger kommune, fremstår tallene slik:  

 

Med en totalramme på 12 millioner fordeles kostnadene som følger 

 

Publikumskostnader   4 063 000 

Undersvisningskostnader  2 452 000 

Lag, foreninger og arrangementer  1 323 000 

Tilskudd redusert hall-leie  1 500 000 

Ordinært kommunalt tilskudd 1 482 000 

Annen ikke-påvirkningsbar kostnad 1 180 000 

 

Et kutt i det ordinære kommunale tilskuddet innebærer at kostnadsdekningen øker for de 

øvrige brukerne. En ytterligere økning i billett og leiepriser vil erfaringsmessig bidra til lavere 

frekvens på bruk. Skulle manglende betalingsvilje føre til liten dekningsgrad må foretaket 

vurdere stegning av anlegg. Videre må tiltak iverksettes som kutt i tilsyn til 

skoleundervisning, reduksjon i bemanning og forringelse av tjenestekvalitet, mindre planlagt 

vedlikehold og i ytterste konsekvens en reduksjon i åpningstider 

 

 

Rådmanns forslag til driftsbudsjett for 2013   kr. 4 518 000,- 

Foretakets vedtak til driftsbudsjett for 2013    kr. 5 434 000,- 

Foretakets vedtak investeringsbudsjett 2013   kr. 1 790 000,- 

 

 

 

 

Styreleder      Daglig leder 
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Nina Danielsen     Audun Andersen  
 

- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -  

 
086/12: BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 BARENTSHALLENE SØR-
VARANGER KF  

 

 
 
Behandling 27.11.2012  Formannskapet 
Saksordfører: Stian Celius 
 
Samarbeidspartiene fremmet alternativ innstilling. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Formannskapets vedtak i sak 086/12: 
Formannskapet avgir følgende innstilling til kommunestyret: 
 
Ordinært tilskudd likelydende med 2012 inkl. lønns-/prisvekst kr 5.434.000,- 

- Offentlig bad i Bjørnevatn basseng    kr    416.000,- 
- Generelt budsjettkutt      kr    500.000,- 

 
Rådmannen vil foreslå et tilskudd til Barentshallene i 2013 på kr 4.518.000,- 
 
 
 
 

  



BARENTSHALLENE SØR-VARANGER KF 

                          
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
VEDLEGG: 
 
BILLETTPRISER BARENTSBADET PR. 1. AUG 2012 
 
 

 Baby  
0-3 år  
(billett inkl. badebleie) 

Barn/Ungdom
4-17 år 

Honnør  Voksen 

Enkeltbillett Kr. 35,- Kr. 70,- Kr. 85,- Kr. 105,- 
Morgensvømming/
Dagbillett før kl. 
14.00 

Kr. 35,-  Kr. 50,- Kr. 70,- 

Månedskort Kr. 240,- Kr. 350,- Kr. 425,- Kr. 525,- 
Halvårskort  Kr. 1350,- Kr. 1650,- Kr. 2100,- 
Årskort  Kr. 2200,- Kr. 2600,- Kr. 3400,- 
Klippekort 10 
enkeltbesøk 

 Kr. 595,- Kr. 725,- Kr. 895,- 

 

 
 
 
 Familie  

(1 v + 1 b) 
Familie  
(1 v + 2 b) 

Familie  
(2 v + 2 b) 

Pr. ekstra barn 

Enkeltbillett Kr. 145,- Kr. 205,- Kr. 280 50,- 
Månedskort Kr. 725,- Kr. 925,- Kr. 1200,- 150,- 
Halvårskort Kr. 2550,- Kr. 2800,- Kr. 5000,- 350,- 
Årskort Kr. 4400,- Kr. 5150,- Kr. 8000,- 550,- 

 

 
 
 
Årskort Bedrift Kr. 4800,- 
Årskort Bedrift storkundefordel Kr. 3400,- (pr. kort over 2 stk.) 

 

 
 
 
 

Duplikat ved tap av kort Kr. 50,- 
 
 *KLIPPEKORTET ER GYLDIG I 1 ÅR FRA KJØPSTIDSPUNKT  
PRISENE GJELDER OGSÅ NÅR NOEN FASILITETER ER OPPTATT VED ANNEN UTLEIE, SAMT VED DRIFTSTANS! 
 

 

Kirkenes Stadion 
Fjellhallen Kirkenes 
Barentshallen Hesseng 
Barentsbadet Kirkenes 
Bjørnevatn svømmehall 

Jernbaneveien 1, 9912 Hesseng 
Tlf. 93051466/78997711 
E-post: aan@svk.no 
www.barentshallene.no  



   
LEIEPRISER FOR BARENTSHALLEN 
Gjeldende: 1.1.2012 
 
Trening: 
 

Bane  Del/størrelse    Periode  Pris pr time 
A  Del 1 mobilt sportsgulv 20x40m Høst/vinter  260,-  
B  Del 2 Kunstgress 45x47m  Høst/vinter  520,- Uke 21-38   340,- 
C  Del 3 Kunstgress 20x47m  Høst/vinter  300,-              
D  Del 2 + 3 Kunstgress 47x64m Høst/vinter  630,-                                                 
E                  Hele kunstgressflaten 90x47m Høst/vinter  840,-    Uke 21-38   640,-     
F                    Løpebane m/hoppgrop              Høst/vinter  320,- 
G            Møterom m/prosjektør og tavle                                     290,- pr time 
H                   Treningsrom 2. etasje                                     240,- pr time 
 
Annet: 

        Idrettsarrangement hvor det er påmeldingsavgift eller salg av billetter: 
    kr 1.150,- pr time (tillegg på kr 6000,- ved fjerning og pålegging av sportsdekket)  

        Ikke-idrettslige arrangement hvor det er påmeldingsavgift eller selges billetter: 
    kr 1.500,- pr time + 5 % av billettinntekter/påmeldingsavgift. NB! Tilbud kan gis! 

     (tillegg på kr 6000,- ved fjerning og pålegging av sportsdekket) 
        Leie av sumodrakter m/tilbehør kr. 1500,- pr døgn 
        Leie av rensemaskin ”CareMax” inkl. personell: kr. 850,- pr time i ukedager. 

 
 
LEIEPRISER FOR KIRKENES STADION 
Gjeldende: 1.1.2012 
 
Trening: 
 
Bane  Del/størrelse    Periode  Pris pr. time 
 
A  1/2 bane       kr. 190,- 
B  1/1 bane       kr. 330,- 
 
Annet: 
 Arrangementer/kamper senior kr. 700,- pr time i helger og kr. 450,- pr time i ukedager  
            Arrangementer/kamper under 19 år kr. 320,- pr time i helger og kr. 180,- pr time i ukedager 

 
(for ordinær seniorkamp regnes 1,75 timer og for aldersbestemte kamper 1,5 timer) 
 
Døgnleie tribuneanlegg kr. 3800,- inkl. veiledning i oppsett i regi av foretaket 
Dugnadsmannskaper på mellom 6-12 personer må påregnes 
 
 
 
 
 
 



 
LEIEPRISER FOR FJELLHALLEN 
Gjeldende: 1.1.2012 
 

Banefordeling: 
Trening: 
 
Bane  Del/størrelse   Periode Pris pr. time 
 
A  1/1 bane     320,-   
B  1/3 bane     190,- 
C  2/3 bane     270,- 
 
Annet: 
 Arrangementer/kamper kr. 480,- pr time gjelder for alle! 
 
 
LEIEPRISER FOR GYMSALER 
 
Barentshallene Sør-Varanger KF leier ut Sentralhallen i Bjørnevatn, samt gymsalene ved Kirkenes,  
Bjørnevatn skole, Sandnes skole og Hesseng Flerbrukssenter til lag og foreninger. 
 
Priser (pr. økt) Trening (60 min.) Kamper/arr. (60 min.) 
Sentralhallen kr. 265 kr. 250,-  
Kirkenes gymsal  kr. 240,- kr. 250,-  
Flerbrukshall Hesseng  kr. 240,- kr. 250,-  
Gymsal Bjørnevatn & Sandnes kr. 110,- kr. 170,-  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

1 GENERELLE VILKÅR FOR UTLEIE 
 
1.1. Grupper hvor alle er over 19 år, betaler full pris. 
1.1.1 Kommersielle leietakere betaler 50 % tillegg av ordinær leiepris 
1.1.2 Blandede grupper (over og under 19 år) som er definert som senioridrett/bedriftsidrett betaler full pris. 
1.1.3 Grupper under 19 år og blandede grupper (over under 19 år) betaler halv leiepris 
1.1.4 Leietakere under 19 år må ha en person over 19 år som er ansvarlig for leieforholdet. 
1.2 Alle leietakere må inngå skriftlig kontrakt før leieperioden starter. 
1.2.1 Oppsigelse før utløpet av kontraktsperioden kan skje med 14 dagers gjensidig skriftlig varsel. 
1.2.2 Leie faktureres kvartalsvis 
1.2.3 Om leie ikke betales innen fristen, blir leieforholdet sagt opp etter at 2. varsel er sendt. 
1.2.4 Leie betales etter de til enhver tid vedtatte satser. 
1.2.5 Leie betales i forhold til inngått avtale.  
Fritak skjer kun når leier ikke kan bruke lokalene pga. forhold som utleier er ansvarlig for. 
1.3 Leietaker må vike ved ekstraordinær utleie til arrangementer  
jmf. Kommunestyrets vedtekter til foretaket. 
1.3.1 Eventuelle pauser i leien settes i kontrakten, ellers vil leietaker bli fakturert for hele perioden. 



1.3.2 Dersom det oppdages at laget ikke betaler i hht. reglementet, vil laget bli utestengt  
for resten av leieperioden 
1.4 Det enkelte idrettslag/gruppe plikter å varsle Barentshallene Sør-Varanger KF dersom tildelte  
treningstimer ikke skal benyttes. Dersom en gruppe uteblir fra trening mer enn to ganger uten å varsle  
blir gruppen fratatt den tildelte treningstid. 
 
 
2 KRITERIER FOR TILDELING AV TRENINGSTIDER 
 
Følgende prioritering skal legges til grunn ved tildeling av treningstider underlagt foretaket: 
 
2.1 Idrettslag i seriesystem prioriteres ordinære treningstimer 
2.1.1 Terminfestede kamper/mesterskap og skolearrangement 
2.1.2 Grupper fra lillegutter/lillejenter til og med seniorlag bør prioriteres på gress. 
2.1.3 Organisert trening/aktiviteter for barn og ungdom. Timene fra 17.00-19.00 bør prioriteres barneidrett 
2.1.4 Foretaket forbeholder seg retten å prioritere kommersiell aktivitet (se pkt. 1.3) 
2.1.5 Ordinære idrettslag, voksne 
2.1.6 Helsesport 
2.1.7 Bedriftsidrett og trimaktivitet for voksne, hundesport 
2.1.8 Hobbyaktiviteter (korps, kor, drill og lignende) 
 
3 FORDELING AV TRENINGSTID 
 
• Administrasjonen tildeler etter uttalelse fra idrettsrådet, hver klubb/forening et bestemt antall  
treningstimer i et eller flere anlegg i henhold pkt 2. Hvert lag har et bestemt antall treningstimer  
til rådighet på angitt sted. 
• Lagene fordeler tildelte treningstimer innad i klubb/forening. 
• Lagenes fordeling skal følge kriteriene i pkt. 2 og skal godkjennes av Barentshallene Sør-Varanger KF. 
 
4 RUTINER FOR UTLEIE 
 
4.1 Utleie av idrettsanlegg er delegert til Barentshallene SKF i h.h.t. subdelegasjons-reglementet. 
4.2 Eget søknadsskjema skal benyttes 
4.3 Søknadsfrist for treningstid sommer er 1. april 
4.4 Søknadsfrist for treningstid høst/vinter er 15. juni 
4.5 Fordeling av treningstider skal skje innen 1. mai for sommersesongen og innen 1. august  
for vintersesongen. 
4.7 Innen utgangen av hhv. juli for sommersesongen og oktober for vintersesongen skal  
administrasjonen gå gjennom tildelt leietid og evt. gjøre justeringer. Lag som ikke benytter timene  
sine, vil bli fratatt treningstimene. 
4.8 Eventuelle klager på tildelt treningstid skal sendes via idrettsrådet, som avgir uttalelse til klagen  
før den behandles av Barentshallene Sør-Varanger. 
4.9 Fortløpende utleie av idrettsanlegg utenom faste treningstider: For leie av anlegg utenom faste  
treninger, må man ta direkte kontakt med Barentshallene Sør-Varanger KF. Søknaden skal være skriftlig.  
 
5 LEIEINSTRUKSER HALL 
 
A.     Det skal alltid være minst en person over 18 år til stede ved hver treningsøkt. 
B.     Lederen (trener/lærer) er ansvarlig for leieforholdet og for anlegget i den tid han/hun leier det,  
og at hallen er brukt i henhold til leieinstruks og reglement. 



C.     Leder skal møte i god tid før treningen starter og være den siste som forlater treningslokalet  
etter treningen. Leietaker skal selv sørge klargjøring og rydding etter trening/arrangement. 
D.     Leietaker plikter å behandle lokalet og utstyr på en forsvarlig måte. Leietaker skal rydde etter seg.  
Leietaker er ansvarlig for evt. skader på idrettsanlegg/bygning og inventar ut over vanlig slitasje som  
måtte oppstå når hallen er leid ut. Skader meldes umiddelbart til Barentshallene Sør-Varanger KF.  
Skader, brudd på reglement, manglende rydding bøtelegges med kr. 1000,-.   
E.      Barentshallene Sør-Varanger KF er ikke ansvarlig for erstatning av bortkommet utstyr eller verdisaker. 
F.      Røyking og alkohol er forbudt i offentlige idrettsanlegg. 
G.     Bruk av tyggegummi, snus o.l. er ikke tillatt.  
H.     Det skal ikke brukes utesko på sportsdekket. 
I.        Leietaker som ikke overholder leieinstruksen, kan bli utelukket fra videre leie.  
J.      Leietaker skal gjøre seg kjent med branninstruks: 

- hvor brannslukningsutstyr befinner seg 
- hvor utganger og nødutganger er 

K.     Leietaker er ansvarlig for evt. skader på hallen og inventar ut over vanlig slitasje som måtte oppstå. 
 
 

8 REGLER FOR BRUK AV KUNSTGRESSBANEN 
 
8.1 Sykling på banen er forbudt 
8.2 Piggsko må ikke brukes 
8.3 Mål eller annet utstyr må ikke flyttes inn på banen 
8.4 Tyggegummi eller annen søppel må ikke kastes på banen 
8.5 Det er ikke tillatt å bruke banen når det er minusgrader eller når banen er frosset 
8.6 Skader på banen eller utstyr må meldes til personalet ved Barentsbadet umiddelbart 
8.7 Lag eller enkeltpersoner som ikke følger disse reglene, vil bli bortvist fra banen 
8.8 Leie av garderober må avtales på forhånd med ansatte i Barentsbadet, Kirkenes 
9.4 Etter kamp/arrangementet skal følgende gjøres: Rydde banen og garderober, alt løst avfall  
fjernes (både gulv og søppelbøtter), avfallsposer bæres ut i container ved hovedinngangen. 
 
9. LEIEINSTRUKS ARRANGEMENTER 
Avtales særskilt med driftsansvarlig/daglig leder 
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                          SØR-VARANGER KOMMUNE         
Boks 406, 9915 Kirkenes 

Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no 

www.svk.no   

 

 
 

SAKSFRAMLEGG  
Sak til politisk behandling 

 
 

Saksbehandler:  Nina Bordi Øvergaard 
Virksomhetsleder: , tlf.  

Dato:  27.11.2012 

Arkivkode:  K1-150 Arkivsaksnr.:  12/1855 

Saksordfører: 
Bror Sundstrøm (administrasjonsutvalget, formannskapet, kommunestyret)  
Bjørnar Gjetmundsen (utvalg for miljø og næring) 
Kurt Wikan (utvalg for plan og samferdsel) 
Stine Tharaldsen (utvalg for levekår) 

 
SAKSGANG 

Behandling: Møtedato: Saksnr.: 

Kontrollutvalget   

Utvalg for miljø og næring 19.11.2012 023/12 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede 20.11.2012 022/12 

Administrasjonsutvalget 20.11.2012 013/12 

Eldrerådet 20.11.2012 016/12 

Utvalg for plan og samferdsel 22.11.2012 131/12 

Arbeidsmiljøutvalget 23.11.2012 020/12 

Utvalg for levekår 26.11.2012 061/12 

Formannskapet 27.11.2012 087/12 

Eldrerådet 04.12.2012 017/12 

Kommunestyret 12.12.2012 097/12 

 

 

 

 
  

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 - SØR-VARANGER 
KOMMUNE 
 
Vedlagte dokumenter: 

Nr. Dok.dato    Tittel 

1 01.10.2012 NØKKELTALLSANALYSEN.DOCX 

2 12.11.2012 Budsjett og økonomiplan 2013-2016 
_3_.pdf 

3 20.11.2012 ADMU 201112-FORSLAG FRA SP 

mailto:postmottak@sor-varanger.kommune.no
http://www.sor-varanger.kommune.no/
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4 15.11.2012 TIl Sør-Varanger Kommune..pdf 

5 27.11.2012 VS: Budsjett 

6 23.11.2012 Brev SVK 221112 Budsjett 2013.pdf 

7 27.11.2012 Brev - vedr. Budsjett 2013 

8 22.11.2012 SVAR TIL HOVEDTILLITSVALGT I 
FAGFORBUNDET 

9 21.11.2012 VS: Spørsmål fra Arbeiderpartiet. 

10 21.11.2012 Høyre.xlsx 

11 21.11.2012 REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE 
29.10.12 MED TILLITSVALGTE 

12 21.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA SV PÅL 
GABRIELSEN - BUDSJETT 2013 

13 21.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL BUDSJETT: 
10 MILLIONER AVSATT TIL 
UTBEDRING OG OPPGRADERING 

14 29.03.2012 KOMMUNALE VEIER - 
OPPGRADERING 2012 - 
PRIORITERINGER 

15 27.11.2012 Rapport 29.09.2008.pdf 

16 27.11.2012 120412-FORSLAG FRA UTVALG 
FOR PLAN OG SAMFERDSEL 

17 21.11.2012 ANGÅENDE BRUK AV STEINMED 

18 21.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA 
ORDFØRER TIL BUDSJETT 2013 

19 21.11.2012 VS: Bevilgninger til ungdomsråd 

20 20.11.2012 VS: VS: Spørsmål rundt 
eiendomsskatt og utleie 

21 20.11.2012 SVAR ANGÅENDEFJELLHALLEN 

22 20.11.2012 VS: Renter og avdrag på lån 

23 20.11.2012 ANGÅENDE TILBUDET VED 
UTSIKTEN DAGSENTER 

24 20.11.2012 ANGÅENDE TILBUDET TIL 
FUNKSJONSHEMMEDE PÅ BASEN 
OG KLUBBEN 

25 19.11.2012 VS: ang. kostnader 

26 19.11.2012 Til websak - Rutiner for tildeling av 
kaiplass.pdf 

27 27.11.2012 VS: Spørsmål rundt eiendomsskatt og 
utleie 

28 19.11.2012 ÅPENT BREV TIL ALLE POLITIKERE 
I SØR-VARANGER KOMMUNE 

29 19.11.2012 SVAR ANGÅENDE BUDSJETT 

30 27.11.2012 VS: Dokument1 

31 19.11.2012 SVAR ANGÅENDE 
EIENDOMSSKATT OG UTLEIE 

32 27.11.2012 Bugøynes Omsorgsenter. 

33 14.11.2012 VS: Budsjett 2013-2016 

34 14.11.2012 VS: SV: Spm - ang. kommune 
analysen fremført for kommunestyret 
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35 12.11.2012 FONDSOVERSIKT 
PR.12.NOVEMBER 2012 

36 08.11.2012 TILBAKEMELDING PÅ SVAR 
ANGÅENDE RÅDMANNENS 
INNSTILLING TIL BUDSJETT 

37 25.10.2012 VEDTAK SAK 29-12 BUDSJETT 2013 
FOR KONTROLL OG TILSYN.PDF 

38 27.11.2012 SPØRSMÅL ANGÅENDE BUDSJETT 
2013 

39 28.11.2012 FMSK 271112 - 
SAMARBEIDSPARTIENE - 
OMSTILLINGSTILTAK 2013 

40 28.11.2012 FMSK 271112 - AP - 
TILTAKSOVERSIKT 2013-2016 

41 28.11.2012 FMSK 271112 - 
ARBEIDERPARTIETS 
VERBALFORSLAG BUDSJETT 2013 
LB 

42 28.11.2012 FMSK 271112 - AP - BUDSJETT 
2013 VERBAL PÅ TILTAK 

43 28.11.2012 FMSK 271112 - FORSLAG FRA 
ARBEIDERPARTIET INNTEKTER 

44 28.11.2012 UFLE 26.11.12-FORSLAG SP-H-AP-
FRP 

45 28.11.2012 UFLE 26.11.12-UAVHENGIG 

 

 

 
 
Dokumenter i saken: 

 
Dok.dato 
 

Type Avsender/mottaker Tittel 

24.10.2012 
 

I Kontrollutvalgan IS VEDTAK - KONTROLLUTVALGET - 
BUDSJETT 2013 

25.10.2012 I Sør-Varanger SV 
v/Pål K. Gabrielsen 

ARBEIDSDOKUMENTER OG ANNET 
UNDERLAG FOR ÅRETS BUDSJETTARBEID 

25.10.2012 I Sør-Varanger SV v/ 
Pål K. Gabrielsen 

SPØRSMÅL BUDSJETT 2013-2016 

01.11.2012 I Pål K. Gabrielsen SPØRSMÅL ANGÅENDE RÅDMANNENS 
INNSTILLING TIL BUDSJETT 

07.11.2012 I Pål K. Gabrielsen TILBAKEMELDING PÅ SVAR ANGÅENDE 
RÅDMANNENS INNSTILLING TIL BUDSJETT 

08.11.2012 U Pål K. Gabrielsen SVAR ANGÅENDE RÅDMANNENS 
INNSTILLING TIL BUDSJETT 

09.11.2012 X  BUDSJETT 2013 OG OMSTILLING I 
ØKONOMIPLANPERIODEN 
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14.11.2012 I Nina Bordi Øvergaard SPM - ANG. KOMMUNE ANALYSEN 
FREMFØRT FOR KOMMUNESTYRET 

14.11.2012 U Pål Gabrielsen 
Gruppeleder Sør-
Varanger SV 

BUDSJETT 2013-2016 

14.11.2012 I Bugøynes Helselag NEDLEGGELSE AV BUGØYNES 
OMSORGSSENTER 

15.11.2012 I Maria MultiReg 
Bugøynes as v/Lavoll 

BUGØYNES OMSORGSENTER. 

15.11.2012 I Pål K. Gruppeleder 
Sør-Varanger SV 
Gabrielsen 

SPØRSMÅL RUNDT EIENDOMSSKATT OG 
UTLEIE 

16.11.2012 I Pål K. Sør-Varanger 
SV v/Gabrielsen 

SPØRSMÅL I FORBINDELSE MED 
BUDSJETTET 2013 

16.11.2012 U Pål Gabrielsen 
Gruppeleder Sør-
Varanger SV 

SVAR ANGÅENDE EIENDOMSSKATT OG 
UTLEIE 

16.11.2012 I Nina Bordi Øvergaard SVAR ANGÅENDE BUDSJETT 

16.11.2012 U Eivind Gade-Lundlie SPØRSMÅL RUNDT EIENDOMSSKATT OG 
UTLEIE 

16.11.2012 U Fagforbundet v/Mette 
Nødtvedt 

ANG. KOSTNADER 

16.11.2012 I Pål K. Gabrielsen SPØRSMÅL BUDSJETT: 10 MILLIONER 
AVSATT TIL UTBEDRING OG 
OPPGRADERING 16.11.2012 I Wenche Worum ANGÅENDE TILBUDET TIL 
FUNKSJONSHEMMEDE PÅ BASEN OG 
KLUBBEN 16.11.2012 I Eivind Rushfeldt ANGÅENDE TILBUDET VED UTSIKTEN 
DAGSENTER 

16.11.2012 I Styret i Sør-Varanger 
Demensforening 

ÅPENT BREV TIL ALLE POLITIKERE I SØR-
VARANGER KOMMUNE 

20.11.2012 U Eilif Johannesen. Air 
Service AS 

ANG RENTER OG AVDRAG PÅ LÅN 

20.11.2012 U Pål Gabrielsen 
Gruppeleder Sør-
Varanger SV 

ANGÅENDE EIENDOMSSKATT OG UTLEIE 

20.11.2012 I Hilde Lyngedal Øst-
Finnmark Regionråd 
v/Rollstad 

BEVILGNINGER TIL UNGDOMSRÅD 

21.11.2012 U ordfører SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA ORDFØRER TIL 
BUDSJETT 2013 

21.11.2012 I Hovedtillitsvalgt 
Fagforbundet Mette 
Nødtvedt 

ANGÅENDE BRUK AV STEINMED 

21.11.2012 U Pål Gabrielsen SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA SV PÅL 
GABRIELSEN - BUDSJETT 2013 

21.11.2012 U Til Høyre SVAR TIL HØYRES GRUPPE ANG 
BUDSJETTET 2013 

21.11.2012 U Arbeiderpartiet 
v/Aksel Emanuelsen 

SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA 
ARBEIDERPARTIET. 

21.11.2012 U Arbeiderpartiet v/ 
Aksel 

SVAR ANGÅENDEFJELLHALLEN 
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21.11.2012 U Pål K. Gabrielsen SVAR PÅ SPØRSMÅL BUDSJETT: 10 
MILLIONER AVSATT TIL UTBEDRING OG 
OPPGRADERING 22.11.2012 U Hovedtillitsvalgt 

Mette Nødtvedt 
SVAR TIL HOVEDTILLITSVALGT I 
FAGFORBUNDET 

23.11.2012 I Geir Martin Aurora 
Kino IKS V/Jensen 

BREV - VEDR. BUDSJETT 2013 

26.11.2012 I Nina Bordi Øvergaard SVAR PÅ SPØRSMÅL TIL BUDSJETT 

26.11.2012 I Cecilie Hansen BUDSJETT 

26.11.2012 I Knut  Mortensen SPØRSMÅL ANGÅENDE BUDSJETT 2013 

27.11.2012 U Knut Mortensen SPØRSMÅL ANGÅENDE BUDSJETT 2013 

27.11.2012 I Cecilie Hansen SPØRMÅL OG SVAR TIL BUDSJETT 

 

 
 
Kort sammendrag: 
Kommunestyret skal i henhold til kommunelovens bestemmelser om årsbudsjett innen årets 
utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. En gang i året skal det vedtas en 
rullerende økonomiplan. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. 
Årsbudsjettet og økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk 
oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden, 
jfr KL §§ 44 og 45. 
 
Kommunens budsjett bygger på prinsippet om virksomhetsbasert økonomistyring hvor 
virksomhetens budsjettrammer framstår som netto driftsutgifter basert på sum driftsutgifter 
og sum driftsinntekter. Både årsbudsjettet og økonomiplan består av en drifts- og en 
investeringsdel. Årsbudsjettet er økonomiplanens første år.  
 
Kommunen kan ta opp lån til finansiering av investeringer i bygg, anlegg og varige 
driftsmidler til eget bruk.  
 
 
Faktiske opplysninger: 
Rådmannen legger for første gang i Sør-Varanger kommune frem et ubalansert budsjett som 
bygger på det konsekvensjustert budsjett med et omstillingsbehov på vel 43 mill.kr. Det er 
samtidig utredet tiltak for vel 60 mill.kr. Denne fremgangsmåten ble vedtatt i formannskapet 
23 oktober 2012. 
 
Omstillingsbehovet fremkommer som en fremskrivning av dagens driftsnivå regulert for lønn- 
og prisvekst, regulerte inntektsrammer samt dagens rentenivå.  
 
Kommunelovens økonomibestemmelser stiller krav til kommunestyrets budsjettvedtak og til 
formannskapets innstilling. Rådmann er imidlertid ikke omtalt i økonomibestemmelsene 
bortsett fra ansvar for å gi melding dersom det skjer endringer i løpet av året som kan få 
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betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på. Rådmannen er imidlertid 
ansvarlig for at saksbehandling til politiske organ er forsvarlig.  
 

KL § 22 2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for 
folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. 
Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, 
forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.  

 
Det er altså ikke noe krav i lov eller forskrift om at rådmannen legger fram et fullstendig 
balansert forslag til budsjett. I merknadene til Budsjettforskriftens §3 står følgende:   
 

Loven eller forskriften er ikke til hinder for at kommunen eller fylkeskommunen kan be 
administrasjonssjefen utarbeide et fullstendig forslag til årsbudsjett. Et forslag fra 
administrasjonssjefen er offentlig fra det tidspunkt det er fremmet.  

 
I konsekvensjustert budsjett har rådmannens lagt inn følgende budsjettforutsetninger; 

 rentenivå er budsjettert med dagens rentenivå 

 Lønnsoppgjøret for 2012 er innarbeidet i virksomhetenes driftsbudsjetter. Det er 
avsatt midler til lokalt lønnsoppgjør 2012.   

 Fremtidig lønnsvekst, altså lønnsoppgjør 2013 er ikke innarbeidet i konsekvensjustert 
budsjett.  

 Pensjon er budsjettert etter KLP og SPK prognoser og beregninger  

 Frie inntekter er budsjettert etter KS prognose og egne skatteberegninger og anses 
som realistiske   

 Momskompensasjon fra investering er innarbeidet etter gjeldende reglement for 
føring av moms fra investering og tilbakeføring til investeringsregnskapet  

 Eiendomskatten er beregnet utfra 7 promille og et bunnfradrag på kr. 100 000,- og 
ingen endringer i eiendomsskatteområdet  

 Konsesjonskraften ble solgt 30 oktober 2012 og det er innarbeidet det korrekte 
inntektspotensialet.   

 Det er budsjettert med tilsvarende utbytte fra Varanger kraft som utbetaling i 2012, 
altså 12,5 mill.kr  

 Rådmannen har utarbeidet en investeringsplan basert på vedtatt økonomiplan. For 
2013 vil dette medføre et låneopptak tilsvarende 71 mill.kr  

 
Det fremmes en egen kommunestyresak over takstvedtekter eiendomskatt.  
 
Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for 

befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og 

tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere 

ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og 

for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

 
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 
 
 
Næringsutvikling: 
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Infrastruktur: 
 
 
Barn og ungdom: 
 
 
Kompetansebygging: 



Side 8 av 18 

 

 
 
Forslag til innstilling: 
Sør-Varanger kommunestyre vedtar følgende;  

- Det kommunale skatteøret for år 2013 settes til det enhver tids gjeldende maksimal-satser 
- Eiendomsskatten skal skrives ut med 7 o/oo for 2013 jfr. Eskatl § 11 første ledd. Det vedtas et bunnfradrag i henhold til Esktl § 11 2.pkt 

pålydende kr. 100 000,-.  

- Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen, esktl § 2 
- For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt i klart avgrenset område, Kirkeneshalvøya avgrenset til gnr. 23-27. 

Elvenes er unntatt fra eiendomsskatt, jf. Esktl § 3, bokstav e.  
- Eiendomsskatt på verk og bruk etter lovens § 3, andre punktum, jfr § 4, utskrives for hele kommunen.  

- Etter eiendomsskattelovens § 7 vedtas ingen fritak for 2013 
- Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2013 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i år 2005.   
- Eiendomskatten skrives ut i 4 terminer jfr. eskl. § 25 1. ledd. Forfall 25.02., 25.05., 25.08. og 25.11. 
- Gebyrer og betalingssatser økes fra 1. januar i henhold til egne vedtak i kommune-styret 
- De gebyrer og betalingssatser som ikke økes ved egne saksfremlegg økes ikke, men holdes konstant. Dette gjelder blant annet 

foreldrebetaling i barnehage og SFO.  
- Kommunestyret vedtar et låneopptak for 2013 i henhold til vedtatt økonomiplan på  
- kr. 71 mill. Den fremlagte investeringsplan vedtas som kommunens investeringsplan for 2013. 
- Kommunestyret vedtar at det årlige honorar til forretningsfører for overformynderiet settes til kr. 68 000,- og utgiftsdekning til hjemmekontor 

settes til kr. 20 000,- med virkning fom 01.01.2013. 
- Frie inntekter, skatt og rammeskudd er realistisk budsjettert.  

 
Sør-Varanger kommunestyre vedtar konsekvensjustert budsjett med omstillingsbehov på vel 43 mill.kr som kommunens omstillingsbehov for 2013.   
 
For å bringe kommunens budsjett i balanse vedtar kommunestyret følgende tiltak; 
Ingen forslag til tiltak   
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Behandling 20.11.2012  Administrasjonsutvalget 
Saksordfører: Bror Sundstrøm 
 
Ordfører foreslo følgende: 
Rådmannens forslag til innstilling vedtas med forbehold om politisk behandling i parti. 
 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Administrasjonsutvalgets vedtak i sak 013/12: 
Rådmannens forslag til innstilling vedtas med forbehold om politisk behandling i parti. 
 
 
 
Behandling 20.11.2012  Rådet for likestilling av funksjonshemmede 
Saksordfører: Stian M. Celius 
 
Rådet for likestilling av funksjonshemmede er klar over at det nå må omfattende sparetiltak til i Sør-Varanger kommune. 
Vi ber politikerne være spesielt oppmerksomme på tiltak som i dag er rettet mot funksjonshemmede, dette er en svak gruppe, som ikke roper høyt i 
media. En total nedleggelse av slike tilbud vil få store konsekvenser for den enkelte og hans/hennes familie, og føre til økte utgifter for kommunen på 
andre områder. Vi råder til at tiltakene ikke blir avviklet. 
 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Rådet for likestilling av funksjonshemmedes vedtak i sak 022/12: 
Rådet for likestilling av funksjonshemmede er klar over at det nå må omfattende sparetiltak til i Sør-Varanger kommune. 
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Vi ber politikerne være spesielt oppmerksomme på tiltak som i dag er rettet mot funksjonshemmede, dette er en svak gruppe, som ikke roper høyt i 
media. En total nedleggelse av slike tilbud vil få store konsekvenser for den enkelte og hans/hennes familie, og føre til økte utgifter for kommunen på 
andre områder. Vi råder til at tiltakene ikke blir avviklet. 
 
 
 
BEHANDLING 20.11.12 Eldrerådet 
Eldrerådet har i møte den 20.11.12 fått seg forelagt rådmannens budsjettframlegg for 2013 og økonomiplan 2013-2016 for behandling. 
 
Eldrerådet ser med stor uro på den økonomiske utviklingen i kommunen. I og med at det denne gang er lagt frem et ubalansert budsjett og at 
formannskapet/kommunestyret skal behandle budsjettet etter vårt møte, er det vanskelig for eldrerådet å behandle de enkelte budsjettposter. 
Helheten og konsekvenser ved å opprettholde eller å kutte i eksistrende tilbud er sentrale utfordringer, framtidig utvikling som bl.a 
samhandlingsreformen og eldrebølgen påvirker budsjettet og behandling av den. 
 
Elderådet har derfor i hovedsak konsentrert seg om tilbud/områder som gjelder eldre/syke. På disse områdene understreker ER at tiltak innenfor 
helse- og omsorgssektoren skjermes i størst mulig grad.  
 
Eldrerådet vil påpeke at administrasjonen for helse og omsorg synes noe stor. Administrasjonen av en del tiltak burde kunne gjøres mer rasjonelt. 
 
Eldrerådets vedtak i sak 016/12: 
Eldrerådet har i møte den 20.11.12 fått seg forelagt rådmannens budsjettframlegg for 2013 og økonomiplan 2013-2016 for behandling. 
 
Eldrerådet ser med stor uro på den økonomiske utviklingen i kommunen. I og med at det denne gang er lagt frem et ubalansert budsjett og at 
formannskapet/kommunestyret skal behandle budsjettet etter vårt møte, er det vanskelig for eldrerådet å behandle de enkelte budsjettposter. 
Helheten og konsekvenser ved å opprettholde eller å kutte i eksistrende tilbud er sentrale utfordringer, framtidig utvikling som bl.a 
samhandlingsreformen og eldrebølgen påvirker budsjettet og behandling av den. 
 
Elderådet har derfor i hovedsak konsentrert seg om tilbud/områder som gjelder eldre/syke. På disse områdene understreker ER at tiltak innenfor 
helse- og omsorgssektoren skjermes i størst mulig grad.  
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Eldrerådet vil påpeke at administrasjonen for helse og omsorg synes noe stor. Administrasjonen av en del tiltak burde kunne gjøres mer rasjonelt. 
 
 
 
 
Behandling 26.11.2012  Utvalg for levekår 
Saksordfører: Stine Tharaldsen 
 
Sandra Asmyhr ba om å få sin habilitet vurdert som følge av sitt ansettelsesforhold som daglig leder ved Frivilligsentralen. Asmyhr ble enstemmig 
erklært habil til å delta i behandlingen av denne sak. 
 
Forslag fra Sp, H, FrP, Ap: 
Rådmannens innstilling vedtas med forbehold om politisk behandling i parti. 
 
Uavhengig representant fremmet følgende forslag: 
Kommunestyret vedtar et budsjett i balanse. 
 
Det ble først stemt over rådmannens innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt. 
Deretter ble det stemt over fellesforslaget. Forslaget vedtatt med 4 mot 1 stemme (uavhengig representant). 
Tilslutt ble det stemt over forslag fra uavhengig representant. Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Utvalg for levekårs vedtak i sak 061/12: 
Rådmannens innstilling vedtas med forbehold om politisk behandling i parti. Kommunestyret vedtar et budsjett i balanse. 
 
 
 
 
Behandling 27.11.2012  Formannskapet 
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Saksordfører: Bror Sundstrøm 
 
Samarbeidspartiene fremmet følgende forslag til driftsbudsjett 2013: 
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Ap fremmet følgende forslag: 
 

 

Innleie vikarbyråer reduksjon      7000 7000 Verbalfors 
Brukerbetaling      3500 3500  
Renter og avdrag, ikke nye lån      4000 4000  
Rammetimer/spesialundervisning      3000 6000  
Vakanse 0,5 %      2000 2000  
Alle virksomheter redusere drift med 1 %      7000 6000  

         

Reduserte utgifter      46 772 58 366  

 

 

Budsjett 2013 

 

Følgende tiltak ønsker arbeiderpartiet å akseptere for å redusere budsjettet: 

Tiltak: 1 – 2 – 4 – 6 – 7 – 9 – 11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22.2 – 23 – 25 – 26 -27 – 28 – 48 – 51 –  

Tiltak 2 Reduksjon adm.tjenesteområder reduseres med ytterligere kr 500 000 til 3 000 000 

Tiltak 17 Startlån avvikles ikke men legges til økonomiavdelingen. 

Tiltak 18 Eiendomsskatt:  2013 ta bort bunnfradrag kr. 100 000 gir økt inntekt 2 500 000 2014 innføre eiendomsskatt gir merinntekt kr.  12 500 000 

Tiltak 24 – 25 – 26  Opprettes bok buss 

Tiltak 32 og 33 Reduseres med 50% 

Tiltak 35 Tiltakket avvikles ikke men reduseres 
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Disse tiltakene reduserer budsjettet for 2013 med kr 20 272 000,- og 2014 med kr. 29 866 000. 
 
 
 
 
Behandling 22.11.2012  Utvalg for plan og samferdsel  
Saksordfører: Kurt Wikan 
 
Utvalget ble enig om følgende: 
Rådmannens forslag til innstilling vedtas med forbehold om politisk behandling i parti. 
 
 
Utvalg for plan og samferdsels vedtak i sak 131/12: 
Rådmannens forslag til innstilling vedtas med forbehold om politisk behandling i parti. 
 
 
 
 
Behandling 19.11.2012  Utvalg for miljø og næring 
Saksordfører: Bjørnar Gjetmundsen 
 
Utvalg for miljø og næring tar rådmannens fremlagte budsjett 2013 til orientering med forbehold om partipolitisk behandling. 
 
 
Utvalg for miljø og nærings vedtak i sak 023/12: 
 
Utvalg for miljø og næring tar rådmannens fremlagte budsjett 2013 til orientering med forbehold om partipolitisk behandling. 
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Forord  
 

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir 

informasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. 15. juni ble ureviderte tall for 

kommunenes og fylkeskommunenes virksomhet i 2011 publisert.  

Kostnadsforskjeller mellom kommuner innenfor tjenesteområdene fremkommer på bakgrunn 

av kommunenes prioriteringer, produktivitet eller kombinasjoner av disse. Kommunens 

prioriteringer uttrykkes ved hjelp av netto driftsutgifter pr innbygger eller pr innbygger i 

målgruppen. Dette påvirkes av forhold som dekningsgrader, standard på tjenesten og 

omfanget av brukerbetaling. Med andre ord er det flere ulike forhold innen økonomien som 

gir utslag i hvordan kommunen er i stand til å prioritere sine tjenester. Produktivitet måles via 

brutto driftsutgifter pr bruker.  

Vi finner det naturlig å sammenligne Sør-Varanger med Alta og eller Hammerfest. I tillegg 

dras det sammenligner med Finnmark generelt og kommunegruppe 12. Kommunegruppe 12 

kjennetegnes ved at det er mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per 

innbygger og relativt høye frie disponible inntekter. Følgende kommuner er representert i 

kommunegruppe 12; Tinn, Sunndal, Alta, Kvinesdal, Meløy, Fauske, Lenvik, Tysvær, Odda, 

Årdal, Vadsø og Sør-Varanger.   
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1. Befolkningsanalyse 

 

1.1 Befolkning frem til 2012 
 

Det er ventet en befolkningsvekst i Sør-Varanger på 10 prosent frem til 2030, totalt ca 1 000 

personer. Befolkningsutviklingen siden 1990 har vært moderat, men positiv. Prognosene er 

nedjustert fra tidligere prognoser.  

Sør-Varanger, Alta og Hammerfest er kommunene som trolig lykkes med befolkningsvekst 

frem mot 2030 i Finnmark. Veksten i Sør-Varanger er noe under nasjonal vekst. Historisk har 

veksten i hele Finnmark vært lav, Alta er et positivt unntak. 

Det blir flere eldre per person i arbeidsfør alder de neste 20 årene, utviklingen i Sør-Varanger 

følger utviklingen i Finnmark og nasjonalt. Befolkningsprofilen i Sør-Varanger har ”pukkel-

form” som er typisk for regionen. Det vil si at det er få personer i alderen hvor det er vanlig å 

stifte familie. Dermed er det også relativt få barn i befolkningen. 

Fraflyttingen fra Sør-Varanger og Finnmark var sterk på 90-tallet. Det er fortsatt en netto 

utflytting fra regionen. Innvandring fra andre land kompenserer delvis for dette. Det er særlig 

unge kvinner som flytter fra regionen. Andelen eldre i befolkningen øker, noe som medfører 

flere som skal forsørges per person i arbeidsfør alder. Andelen stiger fra ca 60 til 75 prosent 

per person i arbeidsfør alder.  

Sør-Varanger har de siste 5 årene hatt lav arbeidsledighet. En klar trend er at ledigheten 

blant menn har blitt klart redusert de siste ti årene. Sysselsettingsandelen blant menn og 

kvinner er tilnærmet lik i kommunen. 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 

0-5 år 647 667 674 667 647 

6-15 år 1336 1323 1286 1258 1239 

16-66 år 6343 6384 6508 6635 6702 

67 år eller eldre 1192 1249 1270 1266 1272 

Sum innbyggere  9518 9623 9738 9826 9860 
          Kilde SSB 

Som tabellen viser er det andelen innbyggere mellom 16-66 år som øker i kommunen, mens 

andelen 0-5 åringer går ned, det samme gjør aldergruppen 6-15 år. Aldersgruppen 67 og 

eldre stiger noe, men det er ikke dramatisk.  
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 2008 2009 2010 2011 2 kvart.12 

Folketallet 1.jan  9518  9623  9738  9826  9860 

Fødde  127  114  112  95  54 

Døde  65  71  104  94  44 

Fødselsoverskudd  62  43  8  1  10 

Innvandring  134  153  211  198  76 

Utvandring  48  66  54  94  24 

Innflytting (innenlandsk)  332  359  382  414  194 

Utflytting (innenlandsk)  370  377  455  485  174 

Nettoinnflytting, inkl, inn- og 
utvandring  

48  69  84  33  72 

Folkevekst  105  115  88  34  82 

Folketallet ved utgangen av 
året  

9623  9738  9826  9860  9942 

           Kilde SSB 

Fra 2006 til og med 2 kvartal 2012 har nettoinnflyttingen vært positiv. Det er den netto 

utenlandske innvandring som bidrar til positiv nettoinnflytting. Den innenlandske innflyttingen 

er negativ. Kommunen har et lite fødselsoverskudd.  

Innvandrere utgjorde ved utgangen av 2011 8,1 % av kommunens innbygger, eksklusiv 

innvandring fra nordiske land. For uten om nordiske statsborgere så bodde det ved utgangen 

av 2011 801 utlendinger i Sør-Varanger, pluss 77 russere med dobbelt statsborgerskap. De 

tre største innvandringsgruppene er i dag russere, polakker og estlendere. Totalt var det ved 

utgangen av 2011 registrert 61 nasjoner bosatt i Sør-Varanger.  

 

Kjønnssammensetning og aldersprofil 2012 
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Alderspyramiden viser befolkningssammensetningen etter kjønn og alder. Til venstre vises 

menn i Sør-Varanger og for hele landet. I bakgrunnen vises verdier for Sør-Varanger. I 

forgrunn for landet. Til høyre vises tilsvarende for kvinner. I pyramiden sammenlignes altså 

Sør-Varanger med resten av landet, den horisontale aksen viser derfor de ulike årskullene 

for menn og kvinner som andel av befolkningen.  

 Sør-Varanger har en pukkelformet befolkningsprofil. Slik er det også i Finnmark som 

fylket. Det er få menn og kvinner mellom 20 og 40 år. Det gjenspeiler seg også i få 

småbarn. 

 I fremskrivningene fra SSB ventes det at barnefødsler vil normalisere seg fremover i 

Sør-Varanger. En av årsakene til dette er lavere flytting de siste årene og at det 

dermed ser ut til at det vil være stadig flere personer i alder med høy fruktbarhet. Det 

blir spesielt viktig for kommuner med denne type befolkningssammensetningen å føre 

en aktiv politikk som gjør det attraktivt å bli boende og stifte familie. Erfaring fra annet 

tallmaterialet viser at det klart viktigste for å bevare en stabil og god 

befolkningsutvikling er et stabilt og attraktivt lokalt arbeidsmarked.  En utfordring i 

mange regioner er at næringslivet er tuftet på et næringsgrunnlag, slik at endringer i 

bransjens marginer i større grad påvirker lokalsamfunnet enn om næringslivet var 

tuftet på bransjer som går i ulike sykler.  

 Nordmenn er generelt mest mobile i 20-årene. Etter fylte 40 er det klart lavere 

flytterater. 

 Sammensetningen av eldre er ellers forholdsvis typisk. 

 

1.2 Befolkningsfremskrivning  
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

0-5 år 671 681 673 686 704 730 739 747 769 753 

6-12 år 799 792 803 805 803 793 791 807 851 882 

13-15 år 405 391 381 369 360 352 361 353 344 377 

16-19 år 552 545 543 543 533 523 509 493 496 480 

20-44 år 3344 3384 3392 3386 3399 3392 3393 3405 3387 3377 

45-66 år 2862 2857 2887 2944 2980 3007 3045 3046 3065 3017 

67-79 år 892 961 1008 1024 1065 1115 1135 1164 1282 1327 

80 + 411 397 391 404 400 400 395 412 471 611 

Sum 9936 10008 10078 10161 10244 10312 10368 10427 10665 10824 
                  Kilde SSB 

Tabellen viser befolkningsfremskrivning ved middels nasjonal vekst. Sør-Varanger er ventet 

å oppleve en befolkningsøkning på om lag 10 % de neste tjue årene. SSB sine beregninger 

tyder på at det vil komme en vekst i antall årlige nyfødte de neste tjue årene. Gruppen av 

befolkningen i arbeidsfør alder ventes å stige jevnt med ca 200 personer de neste tjue årene.   
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1.3 Elevtallsprognose for Sør-Varanger kommune  

 

 
         Kilde Norconsult skoleanalyse  

            Kilde 

Norconsult skoleanalyse  

Norconsults prognose med grønn farge  
SSB-prognose for lav nasjonal vekt (LLML) med rød farge 
SSB-prognose for middels nasjonal vekst (MMMM) med lilla farge 
SSB-prognose for høy nasjonal vekst (HHMH) med blå farge 
 

Prognosene viser et stabilt elevtall på barnetrinnet frem mot 2019. I denne perioden 

forventes det samlede barnetrinnselevtallet i kommunen å ligge rundt 800 elever. I siste del 

av perioden viser nasjonal middelvekst til en svak økning i elevtall.  

På ungdomstrinnet forventes det en reduksjon i elevtallet frem mot 2017. Dette er felles for 
alle fire prognosealternativene. I årene 2018 til 2024 viser prognosealternativene at 
ungdomskoleelevtallet holder seg stabilt på omtrent 350 elever. For siste del av 
prognoseperioden forventer det ved middelsvekst en vekst i elevtallet. 
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Figuren på neste side viser at Norconsults prognose har et lavere elevtall på 1. årstrinn de 
neste fem årene enn elevtallet på det 10. årstrinn som gikk ut året før. Dette, sammen med 
mindre endringer på de resterende årstrinnene, resulterer i en prognostisert nedgang i 
grunnskolens elevtall i Sør-Varanger kommune. Det samlede elevtallet i kommunen kan 
forventes å bli redusert med ca. 70 elever fram mot skoleåret 17/18. Fra skoleåret 18/19 og 
ut er det prognostisert en netto tilvekst i elevtallet hvert år, som samlet gir et forventet elevtall 
oppunder 1500 i 2030.  

 

 1.4 Bosettingsmønster    
 

Pr.01.01.2010 0-5 år  6-15 år 16-19 år 20-44 år  45-66 år  67 + Totalt  

Bugøynes  13 20 8 63 86 38 228 

Neiden og Bugøyfjord 16 16 14 68 97 69 280 

Hesseng området  150 313 123 671 404 146 1807 

Sandnes området  66 154 54 312 289 141 1016 

Bjørnevatn området 104 215 78 504 420 190 1511 

Kirkenes området  229 349 174 1153 967 493 3365 

Elvenes  19 26 12 57 73 28 215 

Jakobsnes 29 47 17 109 69 28 299 

Jarfjord 9 37 16 87 88 39 276 

Pasvik 39 109 54 210 209 108 729 

Uoppgitt adresse    5 7  12 

Sum  674 1286 550 3239 2709 1280 9738 

 

Som oversikten viser bor størstedelen av kommunens innbyggere i sentrumsnære strøk. I 

2010 bodde totalt 7699 personer på Bjørnevatn, Sandnes, Hesseng og Kirkenes. Det vil si at 

79 % av befolkningen bodde på kirkenes-halvøya, og denne tendensen vil bare øke i årene 

fremover. I år 2005 bodde ca 75 % av befolkningen på Kirkenes-halvøya. Man ser altså at 

befolkningsveksten i Sør-Varanger foregår i sentrumsnære strøk.   
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2. Økonomiske nøkkeltall 
 

2.1 Kommuneøkonomien på samme nivå 
 

Kommunenes økonomi var i 2011 omtrent på samme nivå som året før, det viser de 

reviderte tallene. Kommunenes netto driftsresultat anslås til 2,0 prosent av driftsinntektene, 

mot 2,1 prosent i 2010. 

De reviderte tallene viser en økning i netto driftsresultat i Kommune-Norge fra snaut 6,3 

milliarder i 2010 til nesten 6,4 milliarder kroner i 2011. Likevel var det samlet sett en liten 

svekkelse av kommunenes økonomi i 2011, dette fordi netto driftsresultat var 2,0 prosent av 

driftsinntektene i 2011, mot 2,1 prosent i 2010. Nedgangen skyldes i hovedsak økning i 

avdrags- og finansutgifter. 

Sør-Varanger kommune hadde et høyt netto driftsresultat for 2011, hele 37,9 mill.kr, som 

utgjør hele 4,8 % av driftsinntektene. Det er verdt å merke seg at gode resultat delvis skyldes  

regnskapsføring av momskompensasjon hvor hele 18,3 mill.kr av netto driftsresultat skal 

tilbakeføres investeringsregnskapet.   

 

2.1.1 Resultatbegrepet  

Brutto driftsresultat defineres som kommunenes brutto driftsinntekter fratrukket brutto 

driftsutgifter, inkludert avskrivningskostnader. Begrepet kan i stor grad sammenlignes med 

"driftsresultat" i resultatoppstillingen til bedrifter med regnskapsplikt etter regnskapsloven.  

Til forskjell fra brutto driftsresultat er det i netto driftsresultat gjort fradrag for netto rente- og 

avdragsbelastning, mens virkningen av avskrivningskostnadene er eliminert. Netto 

driftsresultat viser hvor mye som kan benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes 

til senere bruk, og er dermed et utrykk for kommunenes økonomiske handlefrihet. Et netto 

driftsresultat på rundt 3 prosent av brutto driftsinntekter over en lengre tidsperiode er ansett 

som et tegn på en sunn kommuneøkonomi. 
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Som oversikten viser var Finnmark på landsgjennomsnitt hva angår netto driftsresultat i 

prosent av brutto driftsutgifter, mens både Sør-Varanger og Alta kunne vise til godt resultat. 

 

2.1.2 Brutto driftsresultat  

 

Utvikling driftsinntekter og utgifter 2005-2011 

 

 

Som tabellen viser har kommunen igjen driftsinntekter som er høyere enn driftsutgiftene noe 

som er svært positivt etter flere år med motsatt forhold.  

For 2011 er brutto driftsresultat 24,2 mill.kr. Regnskapsreglene rundt momskompensasjon 

bidrar også her til det positive resultat, men allikevel er det en positiv utvikling i forholdet 

mellom inntekter og utgifter og gir et uttrykk for god økonomistyring.  
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2.2 De rekordhøye investeringene i Kommune-Norge fortsetter 
 

Kommunenes brutto investeringsutgifter var samlet sett 36,1 milliarder kroner i 2011, mot 

37,1 milliarder i 2010. Investeringsutgiftene var dermed fortsatt på et historisk høyt nivå i 

2011. De reviderte tallene viser en nokså sterk økning i investeringsinntektene på om lag 3 

milliarder kroner fra 2010 til 2011. Økningen medvirket til at kommunene fikk et underskudd 

før lån og avsetninger på rundt 10,7 milliarder kroner. Det er en bedring på om lag 5 

milliarder i forhold til året før.  

Lånefinansiering av investeringene sank med om lag 5 milliarder kroner. Lånefinansieringens 

andel av de samlede investeringene var 60 prosent i 2011, mot i underkant av 72 prosent 

året før. Kommunene hadde langsiktig gjeld uten pensjonsforpliktelser på 252 milliarder 

kroner, eller 79 prosent av brutto driftsinntekter. Året før var gjelden på 236 milliarder kroner. 

Kommunene avsatte 1,7 milliarder kroner til fond i 2011, det vil si ca 750 millioner mindre 

enn i 2010. 

Sør-Varanger kommune følger den nasjonale trenden med høye investeringsutgifter og 

hele 98 % av våre investeringer finansieres ved bruk av lån. Pr utgangen av 2011 har 

kommunen en lånegjeld i overkant av 1,0 mrd kr.  
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Oversikten viser netto lånegjeld (lånegjeld fratrukket utbrukte lånemidler og utlån) per 

innbygger i kommunen. Sør-Varanger kommune ligger langt over gjennomsnitt i Finnmark og 

sammenligningsgruppa for øvrig.  

 

 

Oversikten viser at Sør-Varanger kommune har 107,9 % av brutto driftsinntekter i netto 

lånegjeld i 2011. Når Kirkenes skole står ferdig i løpet av høsten vil denne andelen stige 

ytterligere. Dette medfører at Sør-Varanger kommune ligger på landstoppen hva angår 

lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter.  
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Finansieringskilde for investeringene  

Bruk av lån (netto) 

 

Finansieringskilde for investeringene 

Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter      Herav salg av fast eiendom 

  

Som oversiktene viser finanserer Sør-Varanger kommune bare 3,6 % av våre investering 

med tilskudd, refusjoner og salgsinntekter. I all hovedsak finanseres våre investeringer med 

lån. Alta kommune derimot finansierer hele 36,4 % av sine investeringer med andre inntekter 

enn lån, herav en stor andel salg av fast eiendom.  

2.1.3 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter  

 

 

Som oversikten viser har kommunen klart å bygge opp et lite disposisjonsfond, men dette 

ligger under Kostragruppa og gjennomsnitt i Finnmark.   
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2.3 Kommunens inntekter  
 

Kommunens inntekter består i all hovedsak av de såkalte frie inntektene (skatter og 

rammetilskudd), brukerbetaling, avgifter, gebyrer og refusjoner.   

Sør-Varanger har tradisjonelt hatt høy andel av inntektene fra rammetilskudd og skatter og 

ligger over KOSTRA gruppen, men noe under Finnmark generelt.   

 

 

2.3.1 Flere med eiendomsskatt i hele kommunen 

 

I 2011 benyttet 316 av Norges 430 kommuner muligheten til å kreve inn eiendomsskatt. Av 

disse hadde 163 kommuner eiendomsskatt i hele kommunen, mot 145 kommuner året før. 

Kommunene fikk til sammen 7,6 milliarder i inntekter fra denne skatten i 2011. Dette utgjør 

en økning på 6,4 prosent fra 2010.  

316 kommuner valgte i 2011 å benytte eiendomsskatt som inntektskilde, mot 309 kommuner 

året før. Blant disse var det 193 kommuner som hadde eiendomsskatt på boliger. 

Flere kommuner velger å skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen, og i 2011 gjorde 18 nye 

kommuner dette. Samme år var det 163 kommuner som hadde eiendomsskatt i hele 

kommunen. Dette medfører samtidig at antall kommuner, som velger å skrive ut 

eiendomsskatt på både verk og bruk og i områder utbygd på byvis, er dalende. I 2011 var det 

25 kommuner som gjorde dette, mot 35 i 2010. Det blir skrevet ut eiendomsskatt for stadig 

større områder av Norge, og flere eiere av boliger og fritidseiendommer utenfor områder 

utbygd på byvis må belage seg på å betale eiendomsskatt. 

Fra 2010 til 2011 økte kommunenes inntekter fra eiendomsskatt med om lag 451 millioner 

kroner, eller i overkant av 6 prosent, til om lag 7,6 milliarder kroner. Inntektene utgjorde i 

underkant av 2,4 prosent av kommunenes totale brutto driftsinntekter i 2011, den samme 
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andelen som i 2010. Inntektene fra eiendomsskatt kan inndeles i inntekter fra annen 

eiendom samt inntekter fra boliger og fritidseiendommer. I 2011 var 58,4 prosent, eller om 

lag 4,4 milliarder kroner, inntekter fra eiendomsskatt på annen eiendom, mens om lag 3,1 

milliarder kom fra eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer.  

Det er store forskjeller mellom kommunene når det gjelder hvor store inntekter de får fra 

eiendomsskatt, og hvor stor andel den utgjør av den enkelte kommunes brutto driftsinntekter. 

Det kan også være store forskjeller på hvor stor del av eiendomsskatten kommunene får fra 

henholdsvis annen eiendom og boliger og fritidseiendommer. De 316 kommunene med 

eiendomsskatt fikk i 2011 i gjennomsnitt 24 millioner kroner i inntekter når vi ser bort fra 

størrelser som skattesats, kommunestørrelse og i hvilken type områder kommunene har 

innført eiendomsskatt. 

I gjennomsnitt betalte en eier av en enebolig på 120 kvadratmeter nær ett kommunesenter 

omkring 2 700 kroner i eiendomsskatt i 2011, mot rundt 2 600 kroner året før. Høyeste 

rapporterte skattebeløp på en slik eiendom i 2011 var 6 510 kroner, og det laveste var 200 

kroner. I Sør-Varanger er eiendomskatten kr. 5040,- på en slik eiendom.  

 

 

Sør-Varanger kommune hadde en eiendomskatteinntekt 2011 på 25,5 mill.kr, altså litt over 

landsgjennomsnittet. Dette utgjør 3,3 % av brutto driftsinntekter og vi ligger på samme nivå 

som Alta. Hammerfest troner på toppen i Finnmark med hele 18,5 % av sine inntekter fra 

eiendomskatt.  

 

2.3.2 Salgs- og leieinntekter i prosent av brutto driftsinntekter 

 

Som oversikten viser er andelen inntekter Sør-Varanger kommune får fra avgifter, gebyrer, 

brukerbetalinger etc. tilnærmet lik Kostragruppen og Alta. Dette kan tyde på at kommunen 

har et gjennomsnittlig prisnivå på våre tjenester. Videre i denne Kostraanalysen vil gebyrer, 

salgsinntekter etc blir omtalt nærmere.  
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Salgs og leieinntektene i prosent av brutto driftsinntekter  

 

 

2.4 Tjenesteproduksjon   
 

Det meste av kommunenes ressurser går til kommunal tjenesteproduksjon. Ser man på 

landet samlet – utenom Oslo - går rundt 70 prosent av netto driftsutgifter til sentrale 

kommunale tjenesteområder som barnehage, grunnskole samt pleie- og omsorgstjenester. 

De kommunale driftsutgiftene til disse tre områdene var på henholdsvis 38,6 milliarder, 65,7 

milliarder og 83,3 milliarder kroner. Driftsutgiftene til administrasjon var 21,4 milliarder kroner 

i 2011. 
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Tabellen viser en oversikt over fordeling av bruk av midler på de forskjellige 

tjenesteområdene i kommunen. Som tabellen viser prioriterer Sør-Varanger å bruke mer av 

midlene innefor pleie og omsorg enn sammenligningsgruppene.  

Alta kommune bruker langt mer av sine midler på grunnskole og barnehage. Når det gjelder 

kultur er forskjellene forholdsvis små, men Sør-Varanger kommune prioriterer fortsatt mest 

midler til kultur.  

Sør-Varanger bruker mindre enn sammenligningskommunene på barnevern og 

sosialtjenesten.  
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3. Administrasjon, styring og felleutgifter 
 

Sør-Varanger kommune bruker over landsgjennomsnittet hva angår utgifter til administrasjon 

og styring, men under KOSTRA gruppen og Finnmark. Tabellen viser også at utgiftene 

innefor området har gått ned siden 2009. Dette understøttes også av NyAnalyses 

Byråkratibarometer der Sør-Varanger kommune kom på 192 plass og med dette kom best ut 

av alle kommunene i Finnmark.  

 

 

 
 

Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Finnmark Alta  Landet  

Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring 
, i kr. pr. innb. 

570 627 832 453 400 

Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og 
revisjon, i kr. pr. innb. 

130 127 184 137 88 

Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, 
i kr. pr. innb. 

4 184 4 605 5 788 3 697 3 226 

Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. 
innb 

2 529 3 514 4 352 3 317 2 589 

 

Som tabellen over viser ligger vi omtrent som KOSTRA gruppa hva angår utgifter til revisjon 

og kontrollutvalget, men også her over landsgjennomsnittet. Når det gjelder lønnsutgiftene 

ser vi at vi ligger under både Alta og landsgjennomsnittet hva angår lønnsutgifter pr 

innbygger til administrasjon og politisk ledelse.  

Lønnsutviklingen i Sør-Varanger kommunen innefor administrasjon og styring 

 2009 2010 2011 

Lønn administrasjon og styring  i % av totale lønnsutgifter 6,1 5,8 5,6 

- herav Lønn styring og kontrollvirksomhet, i % av totale 
lønnsutgifter 

0,5 0,5 0,5 

- herav Lønn administrasjon, i % av totale lønnsutgifter 5,6 5,3 5,1 

 

Som tabellen viser har andelen lønnsutgifter til administrasjon gått ned siden 2009, mens 

andelen til politisk styring og kontroll holder seg konstant i perioden.    
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4. Barnehagedrift 
 

4.1 Dekningsgrader 
 

Barnehager og grunnskoler koster kommunene i Norge over 100 milliarder. Netto 

driftsutgifter til barnehage har økt betraktelig fra 2010 til 2011, fra 5,9 milliarder til 34 

milliarder kroner. Dette skyldes at barnehagetilskuddet fra og med 2011 er innlemmet i 

kommunenes rammetilskudd. Endringen i finansiering medfører at inntektene som tidligere 

ble ført på barnehagetjenesten, nå inntektsføres samlet for hele kommunen. 

Ved utgangen av 2011 hadde nærmere 90 prosent av alle barn i landet i alderen 1-5 år en 

plass i barnehage. Dette var nesten samme nivå som i 2010, selv om antall barn i barnehage 

hadde økt med 5 600 og var nær 283 000. 

Lovfestet rett til barnehageplass ble innført fra 1. januar 2009. Kommunene fikk da plikt til å 

tilby barnehageplass til alle barn under opplæringspliktig alder. Siden 2009 ser man at 

andelen barnehagebarn i aldersgruppen 3-5 år har vært nærmest uendret, i 2011 var den på 

96,5 prosent. Tilsvarende har dekningsgraden for aldersgruppen 1-2 år økt med 2,3 

prosentpoeng og var ved utgangen av samme år på 79,5 prosent. Dekningsgraden for 

hovedmålgruppen, barn i alderen 1-5 år, var på 89,7 prosent. Dette var en økning på 1,2 

prosentpoeng fra 2010. 

I Sør-Varanger er dekningsgraden for 2009, 2010 og 2011 henholdsvis 90,4 %, 93,8 % og 96 

%. Økt dekningsgrad skyldes nedgang i antall barn i aldergruppen 1-5 år. I Sør-Varanger er 

det 526 barn som har plass, 465 i kommunale – og 61 i private barnehager 

 

Dekningsgrader Sør-
Varanger 

2011 

Kostragruppe 
12 

2011 

Alta 
 

2011 

Finnmark 
 

2011 

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 96 91,8 88,2 90,3 

Andel barn 0-5 år med barnehageplass 81,9 78,3 74,5 76,9 

Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år 4 4,2 5,9 5,9 

Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 
1-2 år 

93,4 83,6 80,2 83,8 

Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 
3-5 år 

97,6 97,4 93,8 94,6 

Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i 
barnehage 

88,7 76,6 48,5 71,8 

Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per 
uke 

97,4 91,4 92,9 95,1 

Andel barn i barnehage med oppholdstid 32 timer eller mindre 
per uke 

2,6 8,6 7,1 4,9 

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til 
innvandrerbarn 0-5 år 

68,3 71,1 68,5 61,5 

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn 
med barnehageplass 

8,1 7,5 6,2 7,3 
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Som tabellen viser har Sør-Varanger kommune høy andel barn i barnehage. I aldergruppen 

3-5 år er hele 97,6 % av barna i barnhage. Vi har også høy andel av barn med heldagsplass, 

sammenlignet med de øvrige kommunene. 

  

4.1.1 Flere minoritetsspråklige barn med barnehageplass 

 

Fra 2010 til 2011 var det en økning på vel 3 000 minoritetsspråklige barn i barnehage i 

Norge. Det vil si at det var 30 500 minoritetsspråklige barn med barnehageplass.  

Minoritetsspråklige barn i barnehage utgjorde nærmere 11 prosent av alle barn i barnehage, 

en økning på 0,9 prosentpoeng fra 2010. Andelen barn fra språklige og kulturelle minoriteter 

som gikk i barnehage, utgjorde i 2011 57,3 prosent av det totale antallet innvandrerbarn 

mellom 0-5 år. Det er en økning på 1,2 prosentpoeng fra året før.  

I Sør-Varanger er 68,3 % av de minoritetsspråklige barn i aldergruppen i barnehage. Dette 

utgjør 8,1 % av alle barn i barnehagene våre.  

 

 

 

4.2 Prioritering og produktivitet i barnehagene 
 

I landsgjennomsnitt hadde kommunene vel 108 500 kroner i netto driftsutgifter til 

barnehagesektoren per innbygger i aldergruppen 1-5 år. Det tilsvarte 14,6 prosent av 

kommunenes totale netto driftsutgifter. For Sør-Varanger kommune var tilsvarende tall 

98 600 kroner i 2011. Det tilsvarer 10,1 prosent av kommunens totale netto driftsutgifter.  
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Prioritering  Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Alta Finnmark 

Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av 
kommunens totale netto driftsutgifter 

10,1 11,9 14,2 10,6 

Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger 5 483 6 473 6 944 6 251 

- herav avskrivninger (i prosent) 2,1 2,1 1,7 1,6 

Brutto investeringsutgifter til barnehagesektoren per 
innbygger 

137 515 939 586 

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, 
barnehager 

98 648 109 520 98 308 106 900 

  

Produktivitet Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Alta Finnmark 

Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale 
barnehager 

11 118 11 031 11 477 10 392 

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal 
barnehage 

128 904 145 461 137 146 143 058 

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager 
per korrigert oppholdstime (kr) 

40 48 46 46 

Andel ansatte med førskolelærerutdanning 25,1 32,3 36,8 30,8 

Andel ansatte med annen pedagogisk utdanning 6,4 3,6 5,5 4,2 

Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent 
førskolelærerutdanning 

72,6 86,1 92,5 80,3 

Andel styrere med annen pedagogisk utdanning 26,3 7,7 7,1 12,9 

Andel pedagogiske ledere med annen pedagogisk 
utdanning 

4,7 4,1 3,8 3,6 

Andel assistenter med førskolelærerutd, fagutd, eller 
annen pedagogisk utdanning 

21,8 35,5 38,9 31,8 

Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene 8,1 4,5 5,9 7,5 

Fordeling av finansiering for kommunale plasser:     

Oppholdsbetaling 19,4 15,9 16,3 15,9 

Statstilskudd 1,9 1,4 2,6 2,7 

Kommunale driftsmidler 78,8 82,7 81,1 81,4 

 

Sør-Varanger kommune har tradisjonelt hatt lave driftsutgiftene i barnehagene sammenlignet 

med øvrige kommuner og oversiktene viser at slik er det fortsatt. Dette kan dels skyldes at 

kommunen har lav andel ansatte med utdanning sammenlignet med øvrige kommuner.  

Når det gjelder oppholdsbetaling benytter vi maks sats, kr. 2330,- for heltidsplass, noe de 

fleste kommunene benytter. At vi finansierer en større andel av våre barnehageplasser med 

oppholdsbetalingen skyldes i all hovedsak at vi har lavere utgifter slik at forholdstallet blir 

høyere.     
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Som tabellen viser har hver ansatt i gjennomsnitt 5,8 barn. Dette er omtrent som 

sammenligningsgruppene, mens Alta i 2011 har redusert dette noe.  

 

 

Sør-Varanger kommune ligger ikke høyt hva angår andel barn som får styrket tilbud i forhold 

til alle barn i barnehagene. Landsgjennomsnittet ligger faktisk her på hele 17,5 %.  

 

4.3 Stabilt antall ansatte menn i barnehagene 
 

I Sør-Varanger var andel menn ansatt i barnehage 8,1 % i 2011, mens landsnivået lå i 

overkant av 10 prosent i 2011. For tiden er det 12 ansatte menn i barnehagene i Sør-

Varanger, noe som utgjør 9,6 %. Vi har både pedagogisk leder, barne- og ungdomsarbeidere 

og assistenter.      

Totalt i landet var det vel 88 800 ansatte i barnehagene i 2011, en økning på 1 400 ansatte 

fra året før. Nær 74 800 ansatte var tilknyttet basisvirksomheten. Av alle ansatte styrere og 
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pedagogiske ledere hadde inntil 91 prosent førskolelærerutdanning eller annen pedagogisk 

utdanning. Dette var samme nivå som året før. Andelen styrere og pedagogiske ledere med 

dispensasjon fra kravet om godkjent førskolelærerutdanning har holdt seg på om lag 13 

prosent siden forrige år.  

 

Som tabellen viser har Sør-Varanger kommune fortsatt utfordringer med høyskoleutdannede 

innefor barnehagesektoren. Vi ligger lavt i forhold til Alta og Kostra-gruppen og faktisk lavere 

enn gjennomsnitt i Finnmark.  

 

 

Også på assistentnivå har vi utfordringer med faglærte. Hele 79 % av våre assistenter er 

uten formell fagutdanning. Men som tabellen viser er har vi en økning i antall faglærte de 

siste to årene, men vi ligger fortsatt langt under Alta og sammenligningskommunene.   
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5. Grunnskole 

 

5.1 Grunnskolesektorens driftsutgifter  
 

Det meste av kommunenes ressurser går til kommunal tjenesteproduksjon. Ser man på 

landet samlet går rundt 70 prosent av netto driftsutgifter til sentrale kommunale 

tjenesteområder som barnehage, grunnskole samt pleie- og omsorgstjenester. Slik er det 

også i Sør-Varanger.   

 

Sør-Varanger kommune har i dag totalt 11 kommunale skoler som fordeler seg på 4 

oppvekstsentre, hvorav 2 med ungdomstrinn, 2 barneskoler, 4 kombinertskoler og 1 

ungdomsskole. Tall fra GSI viser at Sør-Varanger kommune i skoleåret 2011/12 hadde 829 

elever i 1. – 7. Klasse, 408 elever i 8. – 10 klasse og 2 elever i grunnskolen som var 

finansiert av en annen kommune. 205 personer som dekket 181,55 undervisningsårsverk og 

20,07 årsverk assistenter.  

 

 

Tabellen viser hvor mye Sør-Varanger kommune bruker til grunnskole pr innbygger i 

målgruppen. Som oversikten viser bruker vi mer pr elev enn alle vi sammenligner oss med. 

Landsgjennomsnittet var i 2011 93 318 kr pr innbygger 6-15 år. 

Nøkkeltallsanalysen vil belyse om Sør-Varanger kommune har høyere kvalitet i grunnskolen 

enn de vi sammenligner oss med, altså om prioritering av grunnskolen gir ønsket 

kvalitetseffekt.  
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Oversikten viser antall elever pr kommunal skole i gjennomsnitt. Her ligger vi godt under 

sammenligningsgruppen og Alta. Landsgjennomsnittet ligger her på 203 elever pr. skole. 

Dette tyder på at Sør-Varanger kommune har en godt utbygd desentralisert skolestruktur.  

Netto driftsutgifter grunnskolesektor 
per innbygger 

Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Finnmark Alta  Landet  

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 214, 
215, 222, 223), per innbygger 

15 397 14 593 14 951 14 517 11 674 

Netto driftsutgifter til grunnskole og 
spesialskoler (202, 214), per innbygger 

12 184 11 385 11 360 10 952 9 327 

Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per 
innbygger 

387 315 255 320 228 

Netto driftsutgifter grunnskolesektor 
per innbygger 6-15 år 

     

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 
214, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år 

122 532 109 194 117 323 98 490 91 679 

Netto driftsutgifter til grunnskole og 
spesialskoler (202, 214), per innbygger 6-15 år 

96 962 85 194 89 140 74 309 73 250 

Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per 
innbygger 6-15 år 

3 078 2 360 2 005 2 170 1 792 

 

Tabellene viser at Sør-Varanger kommune bruker mye pr innbygger til grunnskole. Vi ligger 

langt over landsgjennomsnittet, men også over gjennomsnitt i Finnmark og KOSTRA 

gruppen.  

Sør-Varanger kommune ligger også over de øvrige sammenligningskommunene hva angår 

skoleskyss, samtidig ser vi at vi har færre andel elever som får tilbud om skoleskyss. Et 

desentralisert bosettingsmønster bidrar til de høye utgiftene, men også mangelfull 

koordinering og samkjøring bidrar til dette. Rådmannen har fremmet et nytt reglement for 

skoleskyss med formål å redusere utgiftene, samtidig som en sikrer retten til skoleskyss. 

 

  

113

145

110

151

0

50

100

150

200

Sør-Varanger Kostragruppe 
12

Finnmark Alta

Elever per kommunal skole 

2009

2010

2011



Nøkkeltallsanalyse 2012, KOSTRA tall fra 2011   

 

27 
 

5.2 Dekningsgrader og produktivitet  
 

Dekningsgrader Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Finnmark Alta Landet  

Andel elever i kommunens grunnskoler, av 
kommunens innbyggere 6-15 år 

100,5 100,2 99,2 96,7 97,5 

Andel elever i grunnskolen som får særskilt 
norskopplæring 

4,6 4,3 3,9 4,3 5,5 

Andel elever i grunnskolen som får 
morsmålsopplæring 

0 0,9 0,6 0 2,7 

Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning 

9,6 10,9 10,5 9,9 8,6 

Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning, 1.-4. trinn 

7,8 7,3 6,7 5,2 5,7 

Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning, 5.-7. trinn 

10,8 11,9 11,9 11,6 9,8 

Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning, 8.-10. trinn 

10,5 14,1 13,3 13,9 11,2 

Andel timer spesialundervisning av antall 
lærertimer totalt 

26,2 19,8 19,7 14,3 18,3 

Andel elever i grunnskolen som får tilbud om 
skoleskyss 

28,9 33,9 27,3 32,1 24,2 

 

Tabellen viser at Sør-Varanger ligger noe under andel elver som får spesialundervisning i 

grunnskolen, men derimot blir en større andel lærertimer satt av til spesialundervisning. 

Dette kan tyde på at hver elev som får spesialundervisning får et høyere antall timer 

spesialundervisning hver.   

Andelen elever som mottar spesialundervisningen øker i mellomtrinnet og ungdomskolen. 

Sør-Varanger kommunen ligger noe høyere enn sammenligningskommunen på andel 

spesialundervisning i 1-4 klasse enn sammenligningskommunen, som bør kunne ses i 

sammenheng med kommunens satsing på tidlig innsats i barneskolen. 
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Produktivitet / enhetskostnader Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Finnmark Alta Landet  

Brutto driftsutgifter til grunnskolesektoren (202, 
214, 215, 222, 223), per elev 

126 835 115 569 123 045 111 768 98 174 

Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og 
skoleskyss (202, 222, 223), per elev 

100 064 87 673 95 227 85 212 73 487 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole og 
spesialskoler (202, 214), per elev 

97 250 88 157 94 809 81 912 76 218 

Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per 
elev i grunnskolen 

1 634 1 981 2 139 2 236 1 481 

Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev 
i grunnskolen 

1 132 969 812 275 799 

Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler 
(222), per elev 

19 881 18 614 19 311 20 076 14 377 

Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss 
(223), per elev som får skoleskyss 

10 673 7 674 9 064 9 124 7 488 

 

Som tidligere nevnt er utgiftene pr elev høy i Sør-Varanger, det samme er lønnsutgiftene pr 

elev. Driftsutgiftene derimot er på samme nivå som sammenligningskommunene. 

Kommunestyret har for budsjett 2012 vedtatt en sats pr elev til driftsutgifter i grunnskolen, 

slik at får en rettferdig fordeling av driftsmidlene til grunnskolesektoren.      

 

5.3 Lærertetthet 
 

Utdypende tjenesteindikatorer Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Finnmark Alta Landet  

Elever per kommunal skole 113 145 110 151 203 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn 8,4 10,8 9,5 11,1 13,4 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn 7,7 10,2 9,1 10,1 12,9 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn 8 10,6 9,5 11,3 12,9 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn 9,6 11,9 10,1 12,4 14,5 

Andel elever med direkte overgang fra 
grunnskole til videregående opplæring 

98,4 97,7 97 95,9 97,8 
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Sør-Varanger kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Periode 2011-12 | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 

Lærertetthet 1.-7. trinn og 8-10 trinn  

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet 
beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon 
om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning 
og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. 

 

Sør-Varanger har tradisjonelt har svært høy lærertetthet, med færre elever pr lærerårsverk. 
Faktorer som gir utslag på lærertetthet er at Sør-Varanger kommune har pr idag 5 
sentrumsnære, mellomstore skoler, 1 mellomstor og 5 småskoler i distriktet.   

 

Personell Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Finnmark Alta Landet  

Andel avtalte årsverk i grunnskolesektor 28 24,1 25 28,9 25,5 

Andel lærere som er 40 år og yngre 50,2 39,9 40,7 40,8 42,6 

Andel lærere som er 50 år og eldre 28,4 34,5 32,2 33,3 34,9 

Andel lærere som er 60 år og eldre 7,1 9,9 8,5 8,9 12 

Andel lærere i heltidsstilling 74,2 67,8 74,2 68,3 61,6 

Andel lærere med universitets-
/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning 

75,6 84,2 81,4 86,3 87 

Andel lærere med universitets-
/høgskoleutdanning uten pedagogisk utdanning 

8,9 6,1 6,2 5,7 5,4 

Andel lærere med videregående utdanning eller 
lavere 

15,6 9,7 12,4 8 7,5 
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5.4 Skoleresultater og elevenes egne vurderinger  
 

Hvert år utarbeides det en tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Varanger som fremmes for 

kommunestyret. Skoleresultater er hentet fra skoleporten.no og elevenes egne vurderinger 

av skolehverdagen bygger på brukerundersøkelsen.  

  2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Grunnskolepoeng, gjennomsnitt - Sør-Varanger 
kommune 

39,9 40,2 40,2 39,6 38,6 

Grunnskolepoeng, gjennomsnitt - Finnmark fylke 38,6 38,2 39,1 39,5 38,5 

Grunnskolepoeng, gjennomsnitt - Nasjonalt 39,7 39,5 39,9 39,9 40 

 

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbytte for elever som sluttvurderes med 

karakterer og benyttes som kriterium for opptak til videregående skole. Som tabellen viser 

ligger vi på Finnmarks nivå, men under nasjonalt nivå. Gjennomsnittlig grunnskolepoeng har 

gått ned i Sør-Varanger kommune de siste årene.    

 

Standpunktkarakterer avgangselever – utvikling  
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Standpunktkarakterer avgangselever 2011/2012 

Mestering  

Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og 

arbeid på skolen. Høy verdi betyr posistivt resultat. 

De tre siste årene viser tallene at kommunen ligger under nasjonalt nivå på 

mestringsopplevelse for elevene. Det lokale målet er at grunnskolene i Sør-Varanger skal 

minumum ligge på nasjonalt nivå på mestring, med ambisjon om å ligge over nasjonalt nivå.   

Trinn 10 
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Faglig veiledning  

Indeksen viser i hvilken grad elevene føler at de får god veiledning. Denne indeksen 

inkluderer i hvor stor grad de får vite hvordan de kan forbedre seg, og hvilke krav som stilles 

til det faglige arbeidet. Høy verdi betyr posistivt resultat. Det lokale målet er at grunnskolene i 

Sør-Varanger skal ligge på minimun nasjonalt nivå i faglig veiledinig til elevene, med 

ambisjoner om å ligge over nasjonalt nivå. 2012 og i flere år ligger tallene på nasjonalt nivå, 

mens vVi er såvidt under og noe over enkelte år. 

Trinn 10 

 

5.5 Skolefritidstilbud 
 

Skolefritidstilbud Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Finnmark Alta Landet  

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat 
SFO 

65,5 56,9 53,9 47,4 61,3 

Andel elever i kommunal og privat SFO med 100 
% plass 

67 44,9 68,8 71,1 53,9 

Andel av 6 åringer som fortsetter i SFO andre 
året 

101,1 93 92,4 89,6 95,8 

Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per 
innbygger 

365 422 434 420 191 

Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per 
innbygger 6-9 år 

8 013 8 614 9 275 7 579 3 913 

Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud 
(215), per bruker 

28 673 28 777 31 604 34 684 24 513 

 

Tabellen viser at SFO tilbudet i kommunen er mye brukt og at mange har helårsplass. De 

fleste som benytter SFO i førsteklasse fortsetter også med SFO i 2 skoleår.  SFO driver 

forholdsvis kostnadseffektivt, sammenlignet med de øvrige kommuner i Finnmark og 

KOSTRA gruppen.  
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5.6 Driftsutgifter pr skole og oppvekstsenter 
 

 1-7 trinn 8-10 trinn 

Kirkenes skole 250  

Kirkenes ungdoms skole  238 

Hesseng flerbr.senter 210  

Sandnes skole 90  

Bjørnevatn skole 133 131 

Pasvik skole 34 26 

Skogfoss oppv.senter 14  

Bugøynes oppv.senter 20 5 

Neiden oppv.senter 9 0 

Jakobnes oppv.senter 23  

Jarfjord oppv.senter 20 5 

Sum  803 405 

 

Oversikten viser elevfordeling ved skolene høsten 2012. Elevtallet ble redusert fra vår 2012 

med til sammen 31 elever, fordelt med 28 færre elever på barnetrinnene og 3 i 

ungdomskolen. Denne tendensen vil fortsette i årene som kommer iflg SSB sine 

befolkningsprognoser.   

 

 
 

Oversikten over er basert på regnskapstall fra kommunens eget regnskapssystem og viser 

lønnskostnader inklusiv pensjon pr elev, for hver skole. Oversikten viser ikke driftsutgiftene 

da dette nå er regulert pr elev. For 2012 er det 4000,- pr elev. Kirkenes skolene er i denne 

lønnsoversikten fortsatt slått sammen da skolene ble delt først ved skolestart 2011/2012.   
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6. Kultur og idrett 
 

Sør-Varanger kommune har tradisjonelt ligget høyt hva angår utgifter til kultursektoren og 

idrettssektoren. Tabellene under understøtter dette. Selv om utgiftene pr innbygger har gått 

ned de siste årene ligger vi fortsatt høyt, særlig om vi sammenligner oss med Alta. 

 

 

Prioritering  Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Finnmark Alta Landet  

Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av 
kommunens totale netto driftsutgifter 

5,7 4,7 5 4 3,8 

Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i 
kroner 

3130 2581 2969 1934 1755 

Fordeling av netto driftsutgifter innenfor 
kultursektoren 

     

Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge 
(F231)  

5,3 8,3 8 10,4 9,2 

Netto driftsutgifter  til folkebibliotek (F370) 16,7 14,6 14,5 19,3 14,7 

Netto driftsutgifter til kino (f373)  5,7 3,1 1,8 1,3 1 

Netto driftsutgifter til museer (f375)  7,8 4,4 6 4,6 3,5 

Netto driftsutgifter til kunstformidling (F377)  0,2 1,3 1,1 0,8 5,7 

Netto driftsutgifter til idrett (F380) 25,1 20,9 14,5 39,2 11,6 

Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og 
idrettsanlegg (F381) 

15,6 15,8 21,6 2,5 17,8 

Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskoler (F383)  11,8 13 11,5 14,5 14,5 

Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter (F385)  11,8 12,1 9,2 7,3 12,6 
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6.1 Kino  
 

Kommunen har et forholdsvis dyrt kinotilbud. Hele 179 kroner pr innbygger, eller 0,33 % av 

det totale driftsutgiftene, bruker vi på å gi kommunens innbyggere et kinotilbud. Dette er langt 

over Alta kommune som også er medeier i Aurora Kino. Samtidig ligger vi godt over 

gjennomsnitt i Kostra gruppa og Finnmark.    

 Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Finnmark Alta Landet  

Netto driftsutgifter til kino i forhold til kommunens 
totale driftsutgifter (i prosent) 

0,33 0,15 0,09 0,05 0,04 

Netto driftsutgifter til kino per innbygger 179 80 53 26 18 

Netto driftsutgifter til kino per besøkende 75,3 43 30,8 10,7 8,3 

Antall innbyggere per kinosete 29,8 28,3 25,3 57,7 61,6 

Besøk per kinoforestilling 24,8 22,3 17,6 13,6 31,4 

 

 

 

Kinobedrift Forestillinger Besøk Omsetning Snittbesøk 

Kirkenes kino  792 18 480 1 712 108  23 

 

Oversikten over er utarbeidet av Aurora kino IKS og viser antall forestillinger og besøkende i 

2011 for Aurora kino – Kirkenes.  
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6.2 Folkebibliotek  
 

Kommunen bruker om lag 1 % av kommunens driftsutgifter på bibliotek. Dette er 521 kr pr. 

innbygger og med dette prioriterer vi folkebibliotek høyest av alle vi sammenligner oss med. 

Men biblioteket er også godt besøkt og vi ligger over alle i sammenligningsgruppa hva angår 

utlån. Det som er gledelig er at vi har høyt utlån av barnelitteratur. Det er i all hovedsak antall 

årsverk hvor vi ligger høyt, mens kjøp av medier/bøker er som landsgjennomsnittet.   

 Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Finnmark Alta Landet  

Netto driftsutgifter til folkebibliotek i forhold til 
kommunens totale driftsutgifter (i prosent) 

1 0,7 0,7 0,8 0,6 

Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger 521 376 432 374 258 

Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger 6,2 5 4,5 3,8 5,1 

Bokutlån fra folkebibliotek per innbygger i alt 4,4 3,5 3,2 2,5 3,5 

Barnelitteratur, antall bokutlån barnelitteratur per 
innbygger 0-13 år 

9,3 9,7 7,8 6,6 9,7 

Voksenlitteratur, bokutlån voksenlitteratur per innbygger 
14 år og over 

3,5 2,2 2,2 1,5 2,2 

Utlån, andre media i alt fra folkebibliotek per innbygger 1,8 1,6 1,4 1,3 1,6 

Tilvekst alle medier i folkebibliotek per 1000 innbygger 267 340 421 172 273 

Besøk i folkebibliotek per innbygger 6,6 5,5 4,8 6 4,6 

Medie- og lønnsutgifter i folkebibliotek per innbygger 380 .. .. 213 .. 

Årsverk, antall innbyggere per årsverk i folkebibliotek 1366 1959 1537 2755 2740 

 

 

6.3 Driftstilskudd til lag og foreninger  
 

Kommunen gir støtte til 44 lag og foreninger og i gjennomsnitt får hvert lag 13 636 kr. Dette 

gir ca 61 kr. pr innbygger. Alta ligger noe høyere da de i gjennomsnitt gir 78 kr pr innbygger. 

 Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Finnmark Alta Landet  

Antall frivillige lag som mottar kommunale 
driftstilskudd 

44 48 20 52 35 

Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag 
som mottar tilskudd 

13 636 25 498 19 174 28 846 25 978 
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6.4 Idrett  
 

 

Når det gjelder utgifter til idrett pr innbygger ser vi også her at vi ligger over 

sammenligningskommunene. Oversikten inkluderer både den kommunale støtte til 

Barentshallene KF og utgiftene til idrettsbyggene.  

 

6.5 Aktivitetstilbud til barn og unge  
 

 

Som tabellen viser går utgiftene til dette ned og ligger rett i underkant av kr. 1000,- pr 

innbygger i målgruppa. I all hovedsak omfatter denne Kostra oversikten ungdomsklubbene 

inkludert Basen samt utgifter til ungdomsrådet. 
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6.6 Kulturskoletilbudet  
 

 

Kommunen har tradisjonelt bevilget over gjennomsnittet og sammenligningskommunene til 

musikk og kulturskole og dette bildet er ikke endret snarere tvert om øker utgiftene pr 

innbygger i målgruppen.  

 

Men når det gjelder utgiftene pr. bruker av musikk- og kulturskoletilbudet ligger vi bedre an. 

Her ser vi at vi bruker mindre enn Kostra gruppen og Finnmark, men fortsatt mer enn Alta. I 

Sør-Varanger kommune benytter hele 26 % av barn i alderen 6-15 år seg av musikk og 

kulturskoletilbudet, noe som er langt høyere andel en de vi sammenligner oss med 
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7. Kommunehelse  
 
Innenfor området kommunehelse sammenlignes Sør-Varanger med Hammerfest da dette er 
vurdert til å ha en mer lik struktur innenfor helsetjenester med hensyn på sykehusstrukturen i 
Finnmark. 
 
 

 

Sør-Varanger kommune bruker mindre til kommunehelsetjenesten pr innbygger enn 

sammenligningskommunene. Kommunehelsetjeneste omfatter funksjon 232 forebygging, 

helsestasjon og skolehelsetjeneste (inkludert jordmor), samt funksjon 241 diagnose, 

behandling og rehabilitering som består av kommunelege-, fysioterapi- og ergoterapitjeneste. 

 

7.1  Grunnlagsinformasjon 
  2009 2010 2011 

Antall nyinnskrevne gravide som har møtt til svangerskapskontroll 99 104 101 

Antall førstegangs hjemmebesøk til nyfødt 112 94 71 

Antall spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen utg. av 
8. leveuke 

155 94 97 

Antall barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder 94 94 140 

Åpningstid ved helsestasjon for ungdom. Timer per uke per 
helsestasjon 

3 2 2 

Årsverk av ergoterapeuter totalt (khelse+plo) 5 5 6,03 

Årsverk av psykiatriske sykepleiere totalt (khelse+plo) 5,96 3,8 4,5 

Antall fødte i løpet av året 114 112 95 

Antall innbyggere 0-20 år 2639 2621 2588 

Antall fastlegeavtaler 9 9 9 

Sykehjemsbeboere 100 95 96 

Timer pr. uke av leger i institusjon 35,5 35,5 41,5 

Timer pr. uke av fysioterapeuter i institusjon 10 53 43 
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I Sør-Varanger kommune ser vi en nedgang i antall fødte fra 2009 til 2011.  Også antall 
innbyggere i alderen 0-20 år går ned. Noe som indikerer at målgruppen til forebygging, 
helsestasjons- og skolehelsetjeneste går ned.  

 

7.2 Prioritering  
 

 
Prioritering 

2009 2010 2011 

Netto driftsutgifter forebygging, helsestasjons- og 
skolehelsetj. pr. innb 0-5 år 5 478 5 891 6 743 

Netto driftsutgifter forebygging, helsestasjons- og 
skolehelsetj. pr. innb 0-20 år 1 399 1 499 1 686 

Netto driftsutgifter forebyggende arbeid, helse pr. 
innbygger 697 449 184 

Netto driftsutgifter diagnose, behandling og 
rehabilitering pr. innbygger 1 373 1 535 1 523 

 
Innenfor forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste øker utgiftene pr innbygger 
målgruppen 0-20 år, noe som må sees i sammenheng med nedgang i andel innbyggere i 
målgruppen uten at tjenestenivået er redusert. 
 
Innenfor området diagnose, behandling og rehabilitering er det en liten nedgang fra 2010 til 
2011 i netto driftsutgifter pr innbygger. 
 
 
Prioritering Sør-

Varanger 
Kostragr 

12 
Finnmark Hammerfest Landet 

uten Oslo 

Netto driftsutgifter kommunehelstjenesten pr. 
innbygger 2 150 2 520 3 153 3 007  1 962 

Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto 
driftsutgifter 3,9 % 4,6 % 5,3 % 4,7 % 4,3 % 

Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- 
og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år 6 743 6 581 5 014 5 976 6 003 

Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- 
og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år 1 686 1 674 1 301 1 817 1 642 

Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse 
pr. innbygger 184 169 156 70 121 

Netto driftsutgifter til diagnose, behandling og 
rehabilitering pr. innbygger 1 523 1 891 2 648 2 458 1 400 

 
Sør-Varanger kommune bruker mindre til kommunehelsetjenesten enn de kommunene vi 
sammenligner oss med. Kommunen bruker mer til forebyggende helsearbeid enn alle 
sammenlignings kommunene, mens netto driftsutgifter til lege-, fysioterapi- og 
ergoterapitjenesten er lavere. 
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7.3 Dekningsgrader  
 

Dekningsgrad 2009 2010 2011 

 Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter 
hjemkomst 98 % 84 % 75 % 

 Legeårsverk pr 10 000 innbyggere 12 11,9 11,6 

 Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere 10,2 10,2 10,1 

 Årsverk av ergoterapeuter pr. 10 000 innbyggere 
(khelse+plo) 5,1 5,1 6,1 

 Årsverk av psykiatriske sykepleiere pr. 10 000 
innbyggere (khelse+plo) 6,1 3,9 4,6 

 Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggere 0-5 år.  .. 51,6 54,1 

 Årsverk av jordmødre pr. 10 000 fødte .. 89,3 105 

 Gjennomsnittlig listelengde fastleger 1 041 1 040 992 

 Antall åpne fastlegelister (har ledige plasser) 4 - - 

 Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,35 0,37 0,43 

 Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,1 0,56 0,45 

 

Sør-Varanger kommune har en jevn nedgang i andel nyfødte som mottar hjemmebesøk 
innen to uker etter hjemkomst. Kommunen har en nedgang i innbyggere 0-20 år og en 
nedgang i antall fødsler, noe som gir økning i årsverk helsesøster pr innbyggere 0-5 år, samt 
økning i årsverk jordmor pr 10 000 fødte.  
 
 

Årsverk pr 10 000 innbyggere Sør-Varanger Kostragr 
12 

Finnmark Hammerfest Landet 
uten Oslo 

 Lege, kommunehelsetjenesten 11,6 11,3 15,8 15,1 9,6 

 Fysioterapi, kommunehelsetjenesten 10,1 9,6 10,1 10 8,6 

 

Sør-Varanger har en legedekning omtrent som snittet i Kostra gruppe 12, noe høyere enn 
snittet for landet, men levere enn Hammerfest og snittet for Finnmark. 
 
Sør-Varanger har en dekning for fysioterapi omtrent som Hammerfest og snittet i Finnmark, 
men noe høyere enn kostragruppen og landet. 
 
 

Fastlegeregisteret Sør-Varanger Kostragr 
12 

Finnmark Hammerfest Landet 
uten Oslo 

Gjennomsnittlig listelengde korrigert for 
kommunale timer 1 509 1 392 .. 1 029 .. 

 Antall åpne fastlegelister - 3 2  - 4 

 Andel kvinnelige leger 50 37 .. 42 .. 

 

Legene i Sør-Varanger kommune har i gjennomsnittlig flere pasienter på fastlegelistene 
inkludert antall kommunale timer omgjort til pasienter, enn Kostra gruppe 12 og Hammerfest. 
Kommunen har ingen fastlegelister med ledig plass.  
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  Sør-Varanger Kostragr 
12 

Finnmark Hammerfest Landet 
uten Oslo 

 Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 
innbyggere 0-5 år 54,1 68,4 70,7 90,3 57,8 

 Årsverk av jordmødre pr. 10 000 fødte 105,3 72,5 70,8 - 48,4 

 
Sør-Varanger kommune har færre helsesøsterårsverk pr 10 000 innbyggere 0-5 år enn alle 
vi sammenligner oss med. Men kommunen har flere årsverk jordmor pr 10 000 fødte enn 
sammenligningskommunene. 
 

7.4 Kvalitet  
 

 Sør-Varanger Kostragr 
12 

Finnmark Hammerfest Landet 
uten Oslo 

 Andel nyfødte med hjemmebesøk 
innen to uker etter hjemkomst 75 % 74 % 65 % 85 % 82 % 

 Åpningstid ved helsestasjon for 
ungdom. Sum timer per uke. 2 .. .. 4 .. 

Åpningstid ved helsestasjon for ungdom 
per 1000 innbyggere 13-20 år 1,8 .. .. 3,9 .. 

Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,43 0,41 0,44 0,35 0,39 

Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i 
sykehjem 0,45 0,32 0,36 0,57 0,32 

 
Sør-Varanger kommune gir hjemmebesøk til andel nyfødte omtrent som kostragruppe 12, 
men til en noe lavere andel enn Hammerfest og landssnittet. Kommunen har et dårligere 
tilbud i Helsestasjon for ungdom enn Hammerfest. 
 
Kommunen yter et forholdsvis godt tilbud til beboerne på sykehjem målt i legetimer og 
fysioterapitimer i snitt pr beboer pr uke. 
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8. Pleie og omsorg  
 

Pleie- og omsorgstjenester omfatter funksjon 234 Aktiviserings- og servicetjenester ovenfor 

eldre og funksjonshemmede, funksjon 254 bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende og 

funksjon 253 bistand, pleie og omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede. 

Vi sammenligner oss med Hammerfest innenfor området pleie og omsorg da Hammerfest og 

Sør-Varanger kommune har forholdsvis like forutsetninger innenfor pleie og omsorg på grunn 

av sykehusstrukturen i Finnmark.  

 

 

Diagrammet viser at Sør-Varanger kommune har høyere netto driftutgifter til pleie og omsorg 

pr innbygger i målgruppen, 67 år og over, enn sammenligningskommunene. Det 

fremkommer en relativt stor økning fra 2010 til 2011 i kommunens utgifter til formålet. 

Utgiftene i Sør-Varanger øker med 6,92 % fra 2010 til 2011, mens i Kostragruppen 

fremkommer det en økning på 3,46 % for samme periode. 

 

 

Netto driftsutgifter fordelt pr innbygger viser at Sør-Varanger kommune hadde i 2007 lavere 
utgifter pr innbygger enn sammenligningsgruppa, men i 2011 ligger kommunen høyere. 
Kommunen har hatt en raskere vekst i nettoutgiftene enn sammenligningsgruppen. Fra 2007 
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til 2011 er økningen på 42,55 %, til sammenligning øker kostragruppen med 29,46 % i 
samme periode. 
 

 8.1 Grunnlagsinformasjon 
 

  2009 2010 2011 

Mottakere av pleie- og omsorgstjenester 628 596 524 

Hjemmetjenester       

Mottakere av hjemmetjenester 0-66 år 258 249 180 

Mottakere av hjemmetjenester 67-79 år 98 87 85 

Mottakere av hjemmetjenester 80 år og over 160 157 158 

Mottakere av hjemmetjenester i alt 516 493 423 

Mottakere av støttekontakt 94 85 82 

Pleietrengende med pårørende som mottok 
omsorgslønn pr. 31.12 24 22 19 

Hjemmeboere med høy timeinnsats 19 16 13 

Mottakere av matombringning 98 82 78 

Mottakere av trygghetsalarm 189 165 162 

Omsorgsboliger i alt 25 25 25 

Institusjon       

Kommunale sykehjemsplasser 107 99 97 

Sykehjemsbeboere 100 95 96 

Kommunale plasser i avlastningsinst. i kommunen 5 4 4 

Mottakere av avlastning 19 21 16 

Institusjonsbeboere på tidsbegrenset opphold 20 14 16 

Institusjonsbeboere på langtidsopphold 82 83 81 

Plasser i skjermet enhet for personer med demens 17 17 17 

Plasser avsatt til rehabilitering i institusjon 4 5 4 

Plasser avsatt til tidsbegrenset opphold i institusjon 18 19 17 

Rom i institusjon 107 99 97 

Enerom i institusjoner 107 99 97 

Brukertilpasset enerom med bad/wc 56 50 70 

Årsverk av leger i institusjon 0,95 0,95 1,11 

 
Kostra tallene viser en jevn nedgang i antall mottakere av pleie- og omsorgstjenester. 
Innenfor hjemmetjenester er det kun mottakere av hjemmetjenester 80 år og over som ikke 
går ned. Mottaker av avlastning går ned. Beboere i institusjon er uendret det siste året. Det 
fremkommer en liten økning i antall korttidsopphold, mens antall lagtidsopphold er redusert 
tilsvarende. 
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8.2  Prioritering 
 

 Befolkning Sør-Varanger  Kostragr 12 Finnmark Hammerfest Landet 
uten Oslo 

Andel innbyggere 67-79 
år 8,7 % 9,3 % 9,1 % 8,0 % 9,0 % 

Andel innbygger 80 år 
og over 4,2 % 4,8 % 3,7 % 3,6 % 4,5 % 

 
Sør-Varanger kommune har en yngre befolkning enn Kostragruppe 12 og landssnittet, 
samtidig en noe eldre befolkning en Hammerfest. En kan anta at en større andel eldre har 
behov for flere pleie og omsorgstjenester enn yngre. 
 

 Prioritering - utvikling 2009 2010 2011 

Netto driftsutgifter Pleie og omsorg i prosent av 
kommunens totale netto driftsutgifter 34,0 % 34,6 % 33,0 % 

Fordeling andel pleie og omsorg 

   Institusjoner 55,0 % 49,0 % 45,0 % 

Tjenester til hjemmeboende 42,0 % 48,0 % 52,0 % 

Aktivisering, Støttetjenester 3,0 % 3,0 % 4,0 % 
 

Pleie og omsorg utgjør største andel av den kommunale tjenesteproduksjonen. Men vi ser at 
andel til pleie og omsorg av kommunens totale nettodriftsutgifter har gått noe ned fra 2010 til 
2011. Andel til institusjoner er redusert jevnt de tre siste årene, mens andel til 
hjemmebaserte tjenester øker. Dette er et resultat av kommunens satsning på en vridning til 
hjemmebasert omsorg.  
 
 
 Prioritering - sammenligning Sør-

Varanger 
Kostragr 
12 

Finnmark Hammerfest  Landet 
uten Oslo 

Netto driftsutgifter Pleie og omsorg i 
prosent av kommunens totale netto 
driftsutgifter 33,0 % 32,4 % 27,9 % 27,9 % 31,1 % 

Fordeling andel pleie og omsorg 

     Institusjoner 45,0 % 44,0 % 50,0 % 50,0 % 45,0 % 

Tjenester til hjemmeboende 52,0 % 51,0 % 47,0 % 47,0 % 50,0 % 

Aktivisering, Støttetjenester 4,0 % 5,0 % 4,0 % 4,0 % 5,0 % 
 

Sør-Varanger kommune har, med hovedvekt på tjenester til hjemmeboende, prioritert pleie 
og omsorg høyest av dem vi sammenligner oss med.  
 
 
Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr 
innbygger 

Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Finnmark Hammerfest  Landet 
uten Oslo 

Pr innbygger 80 år og over 432 012 366 858 440 251 389 277 312 683 

Pr innbygger 67 år og over 139 249 124 815 128 629 120 950 104 986 
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Sør-Varanger kommune er den kommunen som bruker mest til pleie og omsorg pr innbygger 

i målgruppen, 80 år og over og 67 år og over. 

 

8.3 Pleie- og omsorgstjenesten samlet 
 

  Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Finnmark Hammerfest  Landet 
uten Oslo 

Brutto driftsutgifter pr mottaker av 
kommunale pleie- og omsorgstjenester 363 517 350 038 347 537 360 715 329 154 

Brutto driftsutgifter pr mottaker av 
hjemmetjenester 210 357 211 524 201 288 196 955 196 738 

Brutto driftsutgifter pr kommunalplass i 
institusjon 936 713 938 923 1 034 077 904 947 875 221 

 

Sør-Varanger kommune har de høyeste brutto driftsutgifter pr mottaker av alle pleie- og 
omsorgstjenester.  Kostnaden pr mottaker av hjemmetjenester er nest høyest i Sør-
Varanger, bare kostragruppe 12 er høyere. Når det gjelder kostnader pr kommunal 
institusjonsplass har Sør-Varanger lavere utgifter enn Kostragruppe 12 og snittet i Finnmark, 
men noe høyere enn Hammerfest. 
 
 
  Sør-

Varanger 
Kostragr 

12 
Finnmark Hammerfest Landet 

uten Oslo 

Andel årsverk i brukerrettede tjenester 
med fagutdanning  71 74 69 65 73 

Andel årsverk i brukerrettede tjenester 
med fagutdanning fra høyskole-/universitet 28 29 30 35 31 

Andel årsverk i brukerrettede tjenester 
med fagutdanning fra videregående skole 43 45 39 30 42 

Andel legemeldt sykefravær av årsverk i 
brukerrettede tjenester 10,3 % 8,4 % 8,4 % 8,5 % 8,6 % 

 
Sør-Varanger har en forholdsvis stor andel årsverk i pleie og omsorg med fagutdanning. Den 
høyeste andelen har fagutdanning fra videregående skole. Kommunen har lavest andel 
årsverk med fagutdanning fra høyskole/universitet av dem vi sammenligner oss med. 
 
Sør-Varanger kommune har høyest legemeldt sykefravær av sammenligningskommunene. 
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Diagrammet viser hvor stor andel av kommunens brutto driftsutgifter på pleie og omsorg som 

benyttes til kjøp av tjenester fra private. Sør-Varanger kjøper stadig mer pleie og 

omsorgstjenester fra private, andelen er økt fra 1,2 % i 2009 til 9,8 % i 2011. 

 

8.4 Kjernetjenester til hjemmeboende 
 

 

Selv om Sør-Varanger kommune har en nedgang i antall mottakere av hjemmetjenester 

(fremkommer i tabellen grunnlagsdata) har kommunen forholdsvis mange mottakere av 

hjemmetjenester i aldersgruppene over 67 år. Sør-Varanger har færrest under 67 år som 

mottar hjemmetjeneste. 

 

  Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Finnmark Hammerfest  Landet 
uten Oslo 

 Andel hjemmeboere med høy timeinnsats 3,1 % 6,7 % 5,8 % 7,4 % 6,1 % 

 Andel hjemmetj.mottakere med 
omfattende bistandsbehov, 0-66 år 8,9 % 16,7 % 13,6 % 10,5 % 19,0 % 

 Andel hjemmetj.mottakere med 
omfattende bistandsbehov, 67 år og over 12,3 % 11,7 % 9,6 % 7,9 % 11,8 % 
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Sør-Varanger kommune har lavere andel mottakere av hjemmetjenester som krever mer enn 
35,5 timer hjemmetjenester pr uke enn sammenligningskommunene. 
 
Av de under 67 år som mottar hjemmetjenester i Sør-Varanger har 8,9 % omfattende 
bistandsbehov. Dette er lavere enn de vi sammenligner oss med. Samtidig har kommunen 
høyes andel hjemmetjeneste mottakere over 67 år med omfattende bistandsbehov.    
 
Med bakgrunn i IPLOS-samlemål er bistandsbehov delt i tre nivåer; ”Noe/avgrenset  
bistandsbehov”, ”middel til stort bistandsbehov” og ”omfattende bistandsbehov”. 
 

 

 

 

Når det gjelder mottakere av 

hjemmetjenester viser tall fra kostra en 

nedgang i antall mottakere av 

hjemmetjenester totalt. 
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Innenfor hjemmebaserte tjenester har SVK hatt en stor økning i utgifter pr mottaker av 

tjenesten, spesielt de tre siste årene. Utgiften pr mottaker har i kommunen økt med 61,58 % 

fra 2009 til 2011. I samme periode har sammenligningsgruppen en økning på 9,79 %. 

Kommunen ligger nå omtrent på samme nivå som kostragruppe 12. 

 

 

Brukerbetaling for praktisk bistand i Sør-Varanger kommune er økt litt fra 2010 til 2011. 
kommunen mottar noe mindre brukerbetalinger enn kostragruppe 12 og snittet i Finnmark. 
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8.5 Institusjonsdrift  
 

 

Utgiftene pr kommunal institusjonsplass er forholdsvis lave i Sør-Varanger kommune, kun 

Hammerfest har lavere utgifter pr plass. 

 

 

Diagrammet viser at Sør-Varanger kommune har forholdsvis mange sykehjemsplasser i 
forhold til mottakere av pleie og omsorgstjenester, sammenlignet med kostragruppe 12 og 
snittet i Finnmark. 19,3 % av mottakere av pleie- og omsorgstjenester i kommunen har plass 
i institusjon, det er en liten økning fra 2010.  
 
 
  Sør-

Varanger 
Kostragr 
12 

Finnmark Hammerfest  Landet 
uten Oslo 

Andel innbyggere 67 år og over som er 
beboer på institusjon 5,7 % 6,4 % 7,3 % 7,0 % 5,8 % 
Andel innbyggere 80 år og over som er 
beboer på institusjon 17,6 % 14,9 % 18,4 % 18,5 % 13,8 % 

Andel beboere som er 80 år og over i 
institusjon 74,2 % 75,0 % 66,6 % 63,5 % 72,0 % 

 
Sør-Varanger kommune har en forholdsvis lav andel innbyggere 67 år og over som er 
beboer på institusjon. Ved årsskiftet var 74,2 % av beboerne 80 år eller mer. 
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  Sør-

Varanger 
Kostragr 
12 

Finnmark Hammerfest  Landet 
uten Oslo 

 Andel plasser avsatt til tidsbegrenset 
opphold 17,5 % 17,1 % 16,0 % 4,5 % 16,5 % 

 Andel plasser i skjermet enhet for 
personer med demens 17,5 % 18,8 % 16,9 % 17,0 % 24,9 % 

 Andel plasser avsatt til 
rehabilitering/habilitering 4,1 % 6,9 % 5,1 % 2,3 % 5,3 % 

 Andel plasser i enerom i pleie- og 
omsorgsinstitusjoner 100 % 92,4 % 86,9 % 100 % 94,5 % 

 
Sør-Varanger kommune har avsatt 17,5 % av institusjonsplassene til tidsbegrenset opphold. 
Dette er en noe større andel enn de vi sammenligner oss med. 17, 5 % av 
institusjonsplassene er i skjermet enhet for aldersdemente. Dette er noe lavere enn 
kostragruppe 12 og landssnittet, men høyere enn Hammerfest og snittet i Finnmark. Andel 
plasser avsatt til rehabilitering/habilitering er forholdsvis lav i Sør-Varanger, bare Hammerfest 
har lavere andel. 
 
Alle institusjonsplasser i Sør-Varanger kommune er enerom. 
 
 
  Sør-

Varanger 
Kostragr 
12 

Finnmark Hammerfest  Landet 
uten Oslo 

Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,43 0,41 0,44 0,35 0,39 

Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i 
sykehjem 0,45 0,32 0,36 0,57 0,32 

  
Legedekningen ved sykehjemmene i Sør-Varanger er god, det samme er dekningen av 
fysioterapitimer sammenlignet med de øvrige. 
 
 

 

Av hver hundrelapp Sør-Varanger kommune bruker i institusjon mottok kommunen kr 15,40 i 

brukerbetaling i 2011. Sør-Varanger er den kommunen som mottar mest brukerbetaling i 

institusjon av dem vi sammenligner oss med. Den store økningen fra 2010 til 2011 har 

sammenheng med etteroppgjør fra tidligere år som er inntektsført i 2011. 
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9. Barnevern 

Barneverntjenestens hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som 
kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. 
Barneverntjenesten skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. I løpet av 2010 
mottok nesten 50 000 barn og unge i Norge tiltak fra barnevernet, det er en økning på over 7 
prosent fra året før. Dette er den største veksten fra ett år til et annet i antall barn og unge 
med tiltak siden den nye barnevernloven ble iverksatt i 1993. Siden da har det vært nesten 
en fordobling i antall barn og unge som mottar barnevernstiltak i løpet av året. I tillegg har 
antall årsverk i barnevernet økt fra 2 200 til 3 500 i denne perioden. 

I statsbudsjettet for 2011 ble det avsatt 240 mill kroner til en øremerket styrking av det 
kommunale barnevernet.  3,8 mill kroner ble fordelt på kommunene i Finnmark. Sør-
Varanger kommune har mottatt tilskudd til opprettelse av en fagstilling i 2011 og ytterligere 
en halv stilling i 2012. 

 

 

Sør-Varanger kommune har lave netto driftsutgifter pr innbygger i målgruppen sammenlignet 
med kostragruppe 12, gjennomsnittet i Finnmark og Alta. Kostra tallene viser en nedgang i 
kommunens nettoutgifter til barnevern pr innbygger i målgruppen fra 2010 til 2011. Netto 
driftsutgifter er driftsutgiftene etter at øremerkede tilskudd fra staten er trukket fra.  

 

Dekningsgrad Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Finnmark Alta Landet 
uten Oslo 

Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 
år 6,3 % 4,9 % 6,1 % 5,4 % 

 
3,9 % 

 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-
17 år 5,2 % 6,1 % 7,0 % 6,0 % 

 
4,7 % 

 
Barnevernet i Sør-Varanger kommune undersøker en større andel barn i målgruppen enn de 
vi sammenligner oss med. Samtidig ser vi at kommunen har en lavere andel barn med 
barnevernstiltak enn Kostra gruppe 12, Finnmark og Alta, men at vi har en høyere andel en 
landet uten Oslo. 
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9.1 Grunnlagsinformasjon 
 

  2009 2010 2011 

Antall innbyggere 0-17 år 2226 2203 2153 

Barn med undersøkelse eller tiltak 162 189 186 

Undersøkelser i alt 104 145 135 

Undersøkelser avsluttet 84 114 119 

Undersøkelser som førte til tiltak 39 34 49 

Barn med tiltak i løpet av året 102 99 111 

Barn med bare hjelpetiltak i løpet av året 77 79 84 

Barn med omsorgstiltak i løpet av året 25 20 27 

Barn med tiltak i opprinnelig familie (funksjon 251) 70 70 76 

Barn med tiltak utenfor opprinnelig familie (funksjon 
252) 

32 29 35 

Barn med tiltak per 31.12 75 71 69 

Barn med hjelpetiltak per 31.12 56 54 49 

Barn med omsorgstiltak per 31.12 19 17 20 

Sum stillinger i alt 7 7 8 

Stillinger med fagutdanning 6,5 6 7 

Undersøkelser med behandlingstid over tre måneder 25 24 59 

Barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan 69 47 52 

 
Antall innbyggere i målgruppen 0-17 år er synkende. Samtidig øker antall barn med tiltak i 
løpet av året. Det er økning både i hjelpetiltak og omsorgstiltak i løpet av året, men det er 
antall barn med omsorgstiltak som øker mest. 
 
 

9.2 Nøkkeltallsanalyse 
 

Prioritering 2009 2010 2011 

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år 6 134 6 695 6 572 

Netto driftsutgifter per barn i barnevernet 84 290 78 037 76 070 

Fordeling av nettodriftsutgifter i barnevernet 
   

 Andel til saksbehandling 25,9 % 25,3 % 29,0 % 

 Andel til barn som bor i sin opprinnelige familie  10,7 % 13,1 % 17,8 % 

 Andel til barn som bor utenfor sin opprinnelige familie  63,4 % 61,7 % 53,3 % 
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Prioritering Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Finnmark Alta Landet 
uten Oslo 

Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år 6 572 7 293 8 526 6 778 
 

6 196 

Netto driftsutgifter pr barn i barnevernet 76 070 84 654 83 503 81 147 90 194 

Fordeling av nettodriftsutgifter i barnevernet 
    

 

Andel til saksbehandling  29,0 % 28,4 % 30,0 % 29,1 % 33,2 % 

Andel til barn som bor i sin opprinnelige familie 17,8 % 13,7 % 13,5 % 18,5 % 14,9 % 

Andel til barn som bor utenfor sin opprinnelige 
familie 53,3 % 58,0 % 56,5 % 52,4 % 51,9 % 

 

 

 

Sør-Varanger kommune har lave netto driftsutgifter pr barn i barnevernet, enten med 
undersøkelse eller med tiltak, sammenlignet med kostragruppe 12, gjennomsnittet i 
Finnmark, Alta og landet uten Oslo. Antall barn med undersøkelser eller tiltak var 186 i Sør-
Varanger i 2011, en nedgang fra 189 året før. Kostra tallene viser en nedgang i kommunens 
nettoutgifter pr barn i barnevernet fra 2010 til 2011.  
 
Sør-Varanger prioriterer tiltak til barn som bor i sin opprinnelige familie høyere enn 
kostragruppe 12, snittet i Finnmark og landet uten Oslo. Kommunen har forholdsvis lav andel 
av utgiftene knyttet til saksbehandling. 
 
  
Produktivitet Sør-

Varanger 
Kostragr 12 Finnmark Alta 

 Andel undersøkelser som fører til tiltak 41,2 % 49,9 % 49,0 % 54,4 % 

 Andel undersøkelser med behandlingstid over tre 
måneder 49,6 % 31,1 % 36,7 % 20,4 % 

 Andel barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan 75,0 % 69,0 % 61,0 % 96,0 % 

 Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk 23,2 23 24,2 26,4 

 Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år 3,3 3,5 3,9 3 
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Barnevernet i Sør-Varanger undersøker en større andel av målgruppen enn de vi 

sammenligner oss med (fremkommer i tabellen ”dekningsgrad”). Av alle undersøkelsene 

som blir gjort har Sør-Varanger kommune en lavere andel som fører til tiltak enn 

kostragruppe 12, snittet i Finnmark og Alta. Kommunen har en stor andel undersøkelser med 

behandlingstid over tre måneder.  
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10. Sosialtjenesten og sysselsetting 
 

Nøkkeltallsanalysen viser at Sør-Varanger har lav arbeidsledighet noe som resulterer i lav 

andel sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggertall. Andelen mottakere som har 

sosialstønad som hovedinntektskilde er lavere enn sammenligningskommunene tilsvarende 

tall ser vi også når det gjelder stønadslengden, der vi har lavere andel sosialhjelpsmottakere 

med stønad i 6 måneder eller mer.    

Allikevel kan analysen tyde på at kommunen har flere årsverk pr sosialhjelpsmottakere enn 

sammenligningskommunene. Dette gir høyere brutto driftsutgifter pr sosialmottaker enn 

Kostragruppa og Finnmark. Gjennomsnitt i Landet var her 76 7121 kroner pr 

sosialhjelpsmottaker, men Sør-Varanger har 82 770 kr pr mottaker.  

Dette området omfatter funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, 243 

Tilbud til personer med rusproblemer og 281 Økonomisk sosialhjelp. Dette inkluderer også 

deler av flyktningstjenesten.  

 

 

 

10.1 Arbeidsledighet og sysselsetting  
 

Utvikling i arbeidsledigheten de 3 siste år viser at i ledigheten i Sør-Varanger går ned, mens i 

de øvrige kommuner holdes ledigheten mer konstant. Pr. utgangen av juli var det 70 

arbeidsledige personer i Sør-Varanger.  

 Juli 2010 Juli 2011 Juli 2012 

Sør-Varanger 1,8 1,7 1,3 

Vadsø 2,8 2,9 3 

Alta 3,2 3,3 3,2 

Finnmark  3,8 3,4 3,5 

Hele landet  3 2,8 2,7 
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Sør-Varanger har noe høyere sysselsettingsfrekvenser enn snitt for fylket. Sysselsettingen 

blant menn ligger noe lavere enn nasjonalt snitt og snitt for Finnmark. Sysselsettingen blant 

kvinner er til gjengjeld noe høyere enn nasjonalt snitt.  

 

10.2 Dekningsgrader  
 

Dekningsgrader 2009 2010 
 

2011 

Sosialhjelpsmottakere 213 192 213 

Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere 2,2 2 2,2 

Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år 3,6 3,2 3,5 

Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år 3,3 2,9 3,1 

Årsverk i sosialtjenesten 12,5 13 14,55 

Årsverk i sosialtjenesten pr. 1000 innbygger 1,28 1,32 1,48 

 

Antall sosialhjelpsmottakere holder seg konstant i kommunen de tre siste årene, mens vi ser 

at antall årsverk øker i perioden.  

Dekningsgrader Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Finnmark 
 

Alta Landet 

Sosialhjelpsmottakere  213 239 135 665 247 

Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til 
innbyggere 

2,2 2,7 3,5 3,4 2,4 

Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til 
innbyggere i alderen 20-66 år 

3,5 4,6 5,6 5,6 4 

Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 
år, av innbyggerne 20-66 år 

3,1 4,2 5,2 5,3 3,7 

Årsverk i sosialtjenesten 14,55 9,69 5,17 20 9,73 

Årsverk i sosialtjenesten pr. 1000 innbygger 1,48 1,11 1,33 1,04 0,95 
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10.3 Produktivitet 
 

Selv om kommunen i utgangspunktet bruker lite til området pr innbygger er det en negativ 

utvikling innenfor området med hensyn på økte utgifter til økonomisk sosialhjelp og også 

antall årsverk i tjenesten bør ses på.  

  

  2009 2010 2011 

Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner 75 249 82 740 82 770 

Lønnsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner 30 577 33 125 35 268 

Samlet stønadssum (bidrag + lån) 4 968 536 4 672 929 5 139 780 

Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned 6 203 5 421 7 859 

Gjennomsnittlig stønadslengde 3,8 4,4 3 

Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år 4,1 4,8 2,9 

Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år 3,7 4,4 3,2 

Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer 48 53 35 

Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer  22,5 27,6 16,4 

Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde 35,2 35,4 31,5 

Har kommunen i løpet av det siste året gjennomført en egen 
brukerundersøkelse for sosialtjenesten (1=ja, 0=nei) 

Ja Nei Ja 

Årsverk i sosialtjenesten inkludert stillinger til sysselsettingstiltak 12,5 13 14,55 

Mottakere av kvalifiseringsstønad per 1000 innbyggere 20-66 år  3,5 3,1 2,4 

 

Det er positive trekk med hensyn på at stønadslengden går ned, dette gjelder for både for 

aldergruppen 18-24 år og 25-66 år. Andelen sosialhjelpsmottakere med stønad over 6 har 

gått ned siden 2009. Det er også færre som nå har sosialhjelp som eneste inntektskilde.  

 

Produktivitet Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Finnmark Alta 

Samlet stønadssum (bidrag + lån) 5 139 780 7 534 447 3 476 410 19 079 782 

Stønadssum pr mottaker 24 130 31 525 25 751 28 691 

Andel mottakere med sosialhjelp som 
hovedinntektskilde 31,5 40,2 39,2 40,8 

Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 
måneder eller mer  16,4 31,4 24,1 22,4 

Lønnsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner 35 268 27 054 20 893 14 251 
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11. Tekniske tjenester 

 

11.1 Samferdsel 
 

 

 

Grunnlagsinformasjon 2011 

Europa- og riksveier, lengde i kilometer 101 

Fylkesvei, lengde i kilometer 184 

Kommunal vei og gate. Antall kilometer 171 

Private veier i km 322 

Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt ansvar 5 

Kommunale veier og gater i km med fartsgrense 40 km/t 
eller lavere 45 

Kommunal vei og gate med fast dekke. Antall kilometer 85 

Antall lyspunkter langs kommunale veier og gater 2 087 

Antall lyspunkt langs riks- og fylkeveier som kommunen 
betaler for 1 037 

 

Sør-Varanger kommune har relativt mange kilometer kommunal vei i tillegg til riks- og 

fylkesveier samt private veier, men kommunen har lite gang og sykkelveier sammenlignet 

med både Alta, kostragruppe 12 og Finnmark. Kommunen har også lavere andel kommunale 

veier med fast dekke enn de vi sammenligner oss med. 

Kommunen brukte mindre enn sammenligningskommunene på drift og vedlikehold av 

kommunale veier, men mer enn Alta. På investeringer har kommunen brukt mindre midler 

enn alle sammenligningskommunene. Dette bildet vil endres i 2012 etter vedtak i 
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kommunestyret om å innvilge 10 mill kroner til investeringer i kommunale veier hvert år i 

perioden 2012-2015. 

 Sør-
Varanger 

Kostragr 12 Finnmark Alta 

Netto driftsutgifter kom. veier i kr per 
innbygger 925 1 041 1 209 399 

Brutto investering kom. veier i kr per 
innbygger 326 733 645 452 

Kommunale veier i km per 1.000 
innbygger 17 15 19 12 

Gang- og sykkelvei i km per innbygger 0,51 1,44 1,45 1,71 

Brutto driftsutgifter i kr pr. km 
kommunal vei og gate 68 047 93 229 81 000 92 209 

Andel kommunale veier med fast dekke 0,50 0,63 0,51 0,86 

 

 

11.2 Brann- og ulykkesvern 
 

 2009 2010 2011 

Netto driftsutgifter til brannberedskap 
pr. innbygger 833 864 887 

Årsgebyr for feiing og tilsyn (gjelder 
rapporteringsåret +1) 262 290 296 

 

 Sør-
Varanger 

Kostragr 12 Finnmark Alta 

Netto driftsutgifter til forebygging pr. 
innbygger 58 60 72 22 

Netto driftsutgifter til brannberedskap 
pr. innbygger 887 786 966 676 

 

Som tabellen viser bruker Sør-Varanger kommune mindre enn sammenligningskommunene 

på forebygging mens vi bruker mer til brannberedskap. Sør-Varanger kommune har et 

kasernert brannvesen mens det for mange av kommunene i kostragruppe 12 er lagt opp til et 

deltidskorps. Dette i tillegg til et stort areal som skal dekkes, gjør at kommunen har høyere 

driftskostnader enn sammenligningsgruppen.  

Sammenlignet med Alta kommune har Sør-Varanger høye driftsutgifter per innbygger. Dette 

skyldes i all hovedsak at Alta har mer enn dobbelt så mange innbyggere å fordele 

kostnadene på samtidig som det ikke er behov for en dobling av brannberedskapen for å ha 

en tilsvarende beredskap som Sør-Varanger. 
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Kommunens brannvesen er i dag dimensjonert høyere enn det forskrift om brannberedskap 

tilsier. Dette kan bl. annet begrunnes i at kommunen har et stort antall risikoobjekter som 

sykehus, industri samt en havn med stor trafikk. 

Alle piper som er i bruk skal ha regelmessig feiing. I Sør-Varanger kommune er 

hovedregelen at feiing skal gjennomføres hvert andre år. Årsgebyret for tjenesten er noe 

lavere enn for sammenligningskommunene. Brukerne dekker alle kostnader til tjenesten.  

 

11.3 Plan- og byggesak 
 

Grunnlagsinformasjon 2009 2010 2011 

Antall bebyggelses- og 
reguleringsplaner sendt på høring 9 10 5 

Antall bebyggelses- og 
reguleringsplaner sendt på høring møtt 
med innsige 2 4 1 

Antall søknader om tiltak mottatt siste 
år i kommunen (jf. PBL-08 §§ 20-1 og 
20 80 140 143 

Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, 
boligformål. jf. PBL-08 § 33-1. 13 300 15 000 20 850 

Saksbeh.gebyr for oppføring av 
enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a 5 000 6 500 6 500 

Standardgebyr for oppmålingsforetning 
for areal tilsvarende en boligtomt 750 
m2. 11 500 11 500 11 500 

Byggesak: Gj.sn. saksbeh.tid for 
søknader om tiltak, ett-trinnssøknader 120 45 36 

Byggesak: Gj.sn. saksbeh.tid for 
søknader om tiltak, rammesøknader 120 45 31 

Byggesak: Gj.sn. saksbeh.tid for 
søknader om enkle tiltak 60 20 19 

Gj.sn. saksbeh.tid for opprettelse av 
grunneiendom (kalenderdager) 120 30 60 

Antall utstedte målebrev siste år 80 127 75 

Antall søknader om dispensasjon for 
motorferdsel i utmark behandlet 199 228 185 

Antall avslåtte søknader om disp. fra 
motorferdselforbud 12 19 26 

Antall dispensasjoner etter § 6 i lov om 
motorferdsel i utmark 17 14 12 

 

Antall saker som behandles øker jevnt fra år til år og gjennomsnittlig saksbehandlingstid har 

gått ned de tre siste årene. Det finnes få sammenligningstall på saksbehandlingstid i 



Nøkkeltallsanalyse 2012, KOSTRA tall fra 2011   

 

62 
 

KOSTRA på grunn av manglende rapportering fra enkeltkommuner. Der det finnes 

sammenligningstall har kommunen kortere saksbehandlingstid enn for eksempel Alta. 

Når det gjelder saksgebyr for plan- og byggesaker ligger kommunen på et lavere nivå enn 

Alta, mens kommunen ligger over i forhold til kommunegruppe 12 og øvrige kommuner i 

Finnmark i de fleste tilfellene.  

 

 

 

  Sør-Varanger Kostragr 12 Finnmark Alta 

Lønn og sosiale utgifter Plan-, bygge- 
og kartsaker per innbygger 

549 496 415 555 

Netto driftsutgifter Plan-, bygge- og 
kartsaker per innbygger 

529 428 405 376 

Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, 
boligformål. jf. PBL-08 § 33-1. 

20 850 17 294 11 831 35 880 

Saksbeh.gebyret for oppføring av 
enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a 

6 500 5 975 4 338 6 865 

Standardgebyr for oppmålingsforetning 
for areal tilsvarende en boligtomt 750 
m2. 

11 500 12 608 8 625 11 820 

Gj.sn. saksbeh.tid for opprettelse av 
grunneiendom (kalenderdager) 

60     78 

Antall søknader om tiltak mottatt siste 
år i kommunen (jf. PBL-08 §§ 20-1 og 
20 

143 2 601 1 377 346 

Antall søknader om tiltak mottatt siste 
år i per innbygger 

0,01 0,02 0,02 0,02 

Antall utstedte målebrev siste år 75 924 515 121 

Antall utstedte målebrev siste år per 
innbygger 

0,01 0,01 0,01 0,01 

Antall søknader om dispensasjon for 
motorferdsel i utmark behandlet 

185 793 3 016   
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Antall søknader om dispensasjon for 
motorferdsel i utmark behandlet per 
innbygger 

0,02 0,01 0,04   

Antall avslåtte søknader om disp. fra 
motorferdselforbud 

26 60 215   

Antall dispensasjoner etter § 6 i lov om 
motorferdsel i utmark 

12 82 127   

Ant. disp. etter § 5 i forskrift til lov om 
motorferdsel i utmark 

82 334 509   

Ant. disp. etter § 6 i forskrift til lov om 
motorferdsel i utmark 

106 358 2 283   

Antall søknader om motorferdsel i 
utmark innvilget, barmark 

3 214 1 478   

Antall disp. for motorferdsel i utmark gitt 
tidligere år fremdeles gyldig i 

167 1 119 269   

Folkemengde i alt 9 860 104 632 73 787 19 282 

Antall som bor i tettsteder 7 608 73 969 54 831 15 071 

Prosentvis andel som bor i tettsteder 77 % 71 % 74 % 78 % 

 

11.4 Vannforsyning  
 

Abonnenter til kommunal vannforsyning dekker alle kostnader til tjenesten. Årsgebyret kan 

derfor variere mye fra kommune til kommune ut fra bosettings og utbyggingsstruktur. 93 % 

av kommunens innbyggere er knyttet til kommunal vannforsyning. 

Grunnlagsinformasjon 2009 2010 2011 

Årsgebyr for vannforsyning (gjelder 
rapporteringsåret+1) 2 210 2 254 2 480 

Tilknytningsgebyr  vann - én sats 
(gjelder rapporteringsåret+1) 2 000 2 000 2 000 

Antall kommunale vannverk 6 6 8 

Antall innbyggere tilknyttet kommunal 
vannforsyning 8 960 8 960 9 460 

Antall innbyggere tilknyttet kommunalt 
vannverk med tilfredsstillende prøve 600   9 460 

Antall meter ledningsnett 93 790   110 720 

Antall m ledningsnett med ukjent alder 0   0 

Antall meter fornyet ledningsnett, 
gjennomsnitt siste tre år 415 573 541 

Antall meter utskiftet/rehabilitert 
ledningsnett 650   432 

Total vannleveranse på kommunalt 
distribusjonsnett 2 797 155   2 795 000 
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 Sør-Varanger Kostragr 12 Finnmark Alta 
 

Årsgebyr for vannforsyning (gjelder 
rapporteringsåret+1) 2 480 2 464 3 293 2 206 

Tilknytningsgebyr  vann - én sats 
(gjelder rapporteringsåret+1) 2 000     9 000 

Antall innbyggere tilknyttet kommunal 
vannforsyning 9 460   67 550 15 788 

Antall meter ledningsnett 110 720   928 407 241 025 

Antall meter ledningsnett per innbygger 
tilknyttet kommunal  vannforsyning 12   14 15 

Antall meter fornyet ledningsnett, 
gjennomsnitt siste tre år 541   2 761 629 

Mengde vann til husholdningsforbruk 
(boligheter/leiligheter)  589 745   6 413 744 1 141 584 

Mengde vann til husholdningsforbruk 
(hytter/fritidsboliger)     39 278 7 846 

Mengde vann til industri 925 145   3 985 291 356 990 

Mengde vann til tjenesteytende 
næringer 2 795   459 289 160 842 

Mengde vann til primærnæringer 
(jordbruk/skogbruk/fiske)     1 149 071 86 305 

Mengde vann til annet forbruk 287 885   966 950 258 916 

Mengde vann til lekkasje 986 635   8 358 393 1 906 563 

 

11.5 Avløp 
 

Abonnenter til kommunens avløpsanlegg dekker alle kostnader til tjenesten. Årsgebyret kan 

derfor variere mye fra kommune til kommune ut fra bosettings og utbyggingsstruktur. 83% av 

kommunens innbyggere er knyttet til det kommunal avløpsnettet. 

Sør-Varanger kommune har de senere år gjort store investeringer i det kommunale 

avløpsnettet noe som vises i tabellene under på antall meter nylagt og fornyet ledningsnett. 

Grunnlagsinformasjon 2009 2010 2011 

Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder 
rapporteringsåret+1) 2 226 2 240 2 691 

Tilknytningsgebyr avløp - én sats 
(gjelder rapporteringsåret+1) 2 000 2 000 2 000 

Antall avløpsanlegg i kommunen (=>50 
pe) 11 11 11 

Antall innbyggere tilknyttet kommunalt 
avløp (=>50 pe) 8 173 8 273 8 273 

Lengde ledningsnett totalt 79 000 83 300 87 335 

Lengde nylagt ledningsnett   150 3 364 

Lengde fornyet ledningsnett 650 200 638 
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Antall meter fornyet ledningsnett, 
gjennomsnitt siste tre år 350 417 496 

Antall meter separat overvannsnett 24 586 25 475 26 443 

Antall pumpestasjoner 11 11 12 

 

  Sør-
Varanger 

Kostragr 12 Finnmark Alta 

Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder 
rapporteringsåret+1) 2 691 2 516 2 882 2 666 

Tilknytningsgebyr avløp - én sats 
(gjelder rapporteringsåret+1) 2 000     9 000 

Antall innbyggere tilknyttet kommunalt 
avløp (=>50 pe) 8 273   57 825 14 900 

Ant innb tilkn anlegg med mek, bio, 
naturbasert eller annen rensing (=> 50 
pe) 9 122   21 839 6 785 

Lengde ledningsnett totalt 87 335   696 655 136 048 

Lengde nylagt ledningsnett 3 364   6 404 2 240 

Lengde fornyet ledningsnett 638   2 568 456 

Antall meter fornyet ledningsnett, 
gjennomsnitt siste tre år 496   2 718 497 

 

11.6 Renovasjon 
 

I Sør-Varanger kommune er det ØFAS som har ansvar for renovasjonsordningen. 

Renovasjon er eget selvkostområde og alle kostnader dekkes således av abonnentene. 

Grunnlagsinformasjon 2009 2010 2011 

Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder 
rapporteringsåret+1)  2698 2714 2789 

Årsgebyr for septiktømming (gjelder 
rapporteringsåret+1) 2200 2200 2300 

 

  Sør-
Varanger 

Kostragr 12 Finnmark Alta 

Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder 
rapporteringsåret+1)  2 789 2 540 3 243 2 982 

Årsgebyr for septiktømming (gjelder 
rapporteringsåret+1) 2 300 1 390 1 731 1 606 

Antall hytteabonnenter 0 7 312 1 768 295 

Antall husholdninger med organisert 
hjemmekompostering 0 853 85 40 
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12. Eiendomsdrift 
 

  2009 2010 2011 

Areal på eide administrasjonslokaler 4 570 4 570 4 570 

Areal på eide førskolelokaler 4 786 4 786 4 786 

Areal på eide skolelokaler 33 684 30 935 30 935 

Areal på eide institusjonslokaler 12 400 12 609 12 609 

Areal på eide kommunale idrettsbygg 2 986 2 986 2 986 

Areal på eide kommunale kulturbygg 1 200 1 200 1 200 

Samlet areal på formålsbyggene 59 626 59 336 59 336 

Samlet areal på formålsbyggene 
kommunen eier 59 626 57 086 57 086 

Samlet areal på formålsbyggene 
kommunen leier 0 2 250 2 250 

Totalt antall kommunalt disponerte 
boliger 130 130 108 

Kommunalt eide boliger 117 117 56 

Kommunalt innleide boliger 7 7 50 

Privat eide omsorgsboliger med 
kommunal disposisjonsrett 16 16 16 

 

Endring i areal på skolelokaler i 2010 gjelder riving av Kirkenes kompetansesenter. Økningen 

i areal kommunen leier skyldes at kompetansesenteret sammen med Basen, sivilforsvaret og 

Flyktningetjenesten nå leier lokaler. Endring i antall eide og innlede boliger skyldes at dette 

tidligere har vært innrapportert feil. 

 
  

Sør-
Varanger 

Kostragr 12 Finnmark Alta 

Administrasjonslokaler - kvadrat per 
innbygger 0,5 0,6 0,7 0,5 

Førskolelokaler - kvadrat per barn 10,2 10,8 9,6 10,0 

Skolelokaler - kvadrat per elev 25,4 23,7 23,6 21,4 

Institusjonslokaler - kvadrat per 
innbygger over 80 år 30,8 33,5 36,6 46,6 

 

Som tabellen over viser har Sør-Varanger kommune sort areal per elev i skolene 

sammenlignet med både kostragruppe 12, Finnmark og Alta.  Når det gjelder 

institusjonslokaler har kommunen langt lavere areal per innbygger over 80 år enn 

sammenligningskommunene. Dette skyldes i all hovedsak at kommunen har prioritert 

hjemmebasert pleie foran institusjonsbasert pleie.  
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Vedlikehold per kvadrat Sør-
Varanger 

Kostragr 12 Finnmark Alta 

Administrasjonslokaler 36 53 67 15 

Førskolelokaler 177 138 100 27 

Skolelokaler 40 51 51 52 

Institusjonslokaler 57 48 57 26 

 

Sør-Varanger kommune har i 2011 prioritert vedlikehold av barnehagebygg. 

Satsingsområdet vil variere fra år til år etter vedlikeholdsbehov og –planer.  

I de fleste kommuner forfaller de kommunale byggene. Også i Sør-Varanger kommune ligger 

vedlikeholdet lavt i forhold til det som trengs for å ruste opp kommunale bygninger til et 

tilfredsstillende nivå.  
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13. Kirka 
 

Flere til gudstjeneste 

I flere år har det vært nedgang i gudstjenestedeltakelsen i Den norske kirke. Tallene for 2011 

viser derimot en økning på nær 3 prosent, eller 164 000 flere deltakere enn i 2010. Andelen 

dåpshandlinger og kirkelige vielser er imidlertid synkende. 

Over 6,2 millioner personer var til stede ved gudstjenestene i Den norske kirke i fjor. I 

gjennomsnitt var det 96 deltakere på hver gudstjeneste i 2011, litt høyere deltakelse enn året 

før. Tallet på avholdte gudstjenester i 2011 var på samme nivå som foregående år, 65 600 

gudstjenester.  

I Sør-Varanger ble det i 2011 avholdt 137 gudstjenester og gjennomsnittlig deltakelse var 75.   

Antallet konfirmanter øker 

For tredje år på rad øker tallet på konfirmerte i Den norske kirke. Nær 42 600 ble konfirmert i 

Den norske kirke i 2011. Det er 575 flere konfirmanter enn året før. Selv om antall 

konfirmasjoner i kirken økte i fjor, ser vi likevel at andelen konfirmerte i forhold til totalt antall 

15-åringer faller. I 2011 ble 65 prosent av 15-åringene konfirmert i kirkene i Norge. I Sør-

Varanger fullførte 55,9 % av alle 15 åringer en kirkelig konfirmasjon.   

Svak nedgang i kirkelig dåp og vielser 

Dåp viser samme tendens som årene før med færre døpte i Den norske kirke. I 2011 ble det 

utført nær 40 000 dåpshandlinger. Dette utgjør en nedgang på drygt 1 100 fra året før. 

Andelen døpte i forhold til antall fødte var i fjor på 66 prosent, mot 67 prosent i 2010. I Sør-

Varanger er blir 67,4 % av alle fødte døpt i den norske kirke.  

 

Prioritering Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Finnmark Alta Landet 
uten 
Oslo 

Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. 
innbygger i kroner 

485 601 683 371 524 

Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i 
prosent av samlede netto driftsutgifter 

0,9 1,1 1,2 0,8 1,1 

Netto driftsutgifter til 392 andre religiøse 
formål pr. innbygger i kroner 

24 26 34 20 37 

Brutto investeringsutgifter til funksjon 390,393 
pr. innbygger 

248 200 34 0 157 

 

Sør-Varanger kommune har lavere netto driftsutgifter pr innbygger til menigheten, kirke- og 

kirkegårder enn gjennomsnitt landet, Finnmark og Kostragruppen. Samtidig bruker vi mer pr 

innbygger enn sammenligningskommunen hva angår investering i kirkebygg og kirkegårder. 

Investeringene går i all hovedsak til restaurering og oppgradering av kirkebyggene.  
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Produktivitet  Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Finnmark Alta Landet 
uten 
Oslo 

Sysselsatte i kirken i årsverk pr. 1000 
innbygger 

1,42 1,43 1,79 0,99 1,24 

Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige 
fellesråd pr. 1000 innbygger 

1,12 1,07 1,27 0,67 0,94 

Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømme 
(statlig sektor) pr. 1000 innbygger 

0,3 0,34 0,51 0,31 0,29 

Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr 
innbygger i kroner 

496 616 695 371 543 

Utdypende tjenesteindikatorer      

Medlem av DNK i prosent av antall innbyggere 81 85,1 83,9 85,3 79,8 

Døpte i prosent av antall fødte 67,4 86,6 78,7 81,4 73,7 

Konfirmerte i prosent av 15-åringer 55,9 69,8 68,6 68,1 68,2 

Kirkelige gravferder i prosent av antall døde 84 98,2 100,9 105,2 94 

Kirkelige handlinger pr. 1000 medlem 29 37 35 36 35 

Deltakelse, gudstjenester søn- og helligdag pr. 
innbygger 

0,8 1,1 1,1 0,8 1,1 

Gudstjenester pr. 1000 innbygger 14 16 22 14 14 

Konserter og kulturarrangementer pr. 1000 
innbygger 

1,3 2,2 3,7 1 2,4 

Kirkeofringer pr. medlem 22 87 70 146 77 

     

Sør-Varanger menighet ligger omtrent som de øvrige sammenligningskommunene hva angår 

antall sysselsatte pr. 1000 innbyggere, men fortsatt høyere enn Alta. Også når det gjelder 

fordelingen av antall ansatte finansiert av staten og kommunen ligger vi forholdsmessig som 

de øvrige sammenligningskommunene.  

Men når det gjelder medlemskap i Den norske kirke og bruk av kirken til kirkelige handlinger 

som dåp, konfirmasjon og vielser ligger vi noe under sammenligningskommunen og 

Finnmark for øvrig.  
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Rådmannen forord  

 
Med dette presenteres rådmannens budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for perioden 
2013-2016. Dokumentet er ment som et grunnlag for en den politiske budsjettprosessen.  
 
Den positive utviklingen i Sør-Varanger samfunnet fortsetter i 2012 og videre framover. I 
2012 er det annonsert nye store industrielle etableringer. Disse er med på å stadfeste den 
positive utviklingen. 4. desember 2012 er det søknadsfrist til 22 konsesjonsrunde i 
Barentshavet, herunder også Barentshavet Øst.  Tildelingene fra Regjeringen vil gjøres før 
sommeren 2013. Resultatet som følge av den konkrete oljeboringen som da kommer vil 
være svært spennende for den videre utviklingen i Sør-Varanger så vel som for Øst-
Finnmark. Folketallet øker gradvis og det er ikke lenge før Sør-Varanger kommune vil 
passere 10 000 innbyggere.  
 
Det er denne kommende vekstperioden som kommunestyret i Sør-Varanger har investert og 
lagt til rette for gjennom mange år.  Dette ved tilrettelegging av ny infrastruktur samt 
betydningen av å ha gode velferdstilbud for innbyggerne og innflyttere.  Sør-Varanger 
kommune leverer omfattende tjenester som er kvalitativt gode og i stor grad likeverdige om 
disse gis i Bugøynes, Kirkenes eller i Pasvik. 
 
Over år har rådmannen formidlet at det er svært nødvendig å ta skikkelig grep om 
kommunens økonomi. Gjennom flere år har vi akkumulert et avvik mellom inntekter og 
driftskostnader og slik det fremkommer av tidligere års budsjettdokumenter vil 2013 være det 
tøffeste økonomiske året. 
 
For første gang som rådmann legger jeg frem et budsjett som ikke er i balanse. Det er slik at 
kommunelovens økonomibestemmelser, kapitel 8 - §§44 - 47, stiller krav til kommunestyrets 
budsjettvedtak og til formannskapets innstilling. Rådmannen er ansvarlig for at 
saksbehandlingen til de politiske organ er forsvarlig. Budsjettdokumentet er derfor korrekt 
oppstilt, og det er utredet en rekke mulige omstillingstiltak som formannskapet kan ta stilling 
til i sin innstilling.  Denne arbeidsmetoden for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 16 ble 
avtalt mellom formannskapet og rådmannen i møte 23. oktober 2012.  
Mulige tiltak er utarbeidet etter mal som tidligere. Omstillingsbehovet på minimum 43 
millioner kroner er omfattende.  Det er vanskelig å ha oversikt over alle virkninger av 
tiltakene og hvordan effektene påvirker hverandre når kommunestyrets budsjettvedtak skal 
iverksettes.  
 
Fra 2013 skal Sør-Varanger kommune starte nedbetalingen av Kirkenes barne- og 
ungdomsskole, utgiftene til renter og avdrag øker alene med 27 millioner kroner. I tillegg 
kommer omlegging av momsrefusjon knyttet til investering, samt lønnsveksten.  Vi har vært 
kjent med disse kostnadene over flere år, men dette er ikke fulgt opp gjennom vedtak om 
tilsvarende reduksjoner i driftsbudsjettet.  Vår tjenesteproduksjon er for høy i forhold til de 
inntekter vi har. Vi har skjøvet de økonomiske utfordringene foran oss.   
  
Det er rådmannens klare oppfatning at det er uunngåelig å ikke gjennomføre større 
endringer for å bringe kommunens økonomi i balanse. 
 
Det er innenfor grunnskolesektoren og pleie- og omsorgssektoren Sør-Varanger kommune 
har de største og viktigste, kostnadsbærere. Det er derfor uunngåelig at den omstillingen 
som må foretas, og kuttene som skal gjennomføres, må tas i hovedsak innenfor disse 
sektorene. 
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Innen pleie- og omsorgssektoren har vi de største utfordringer, nå og framover. Det gjelder 
fagpersonell, økonomi og sykefravær. Denne sektoren utgjør om lag 35 % av kommunens 
driftsbudsjett. 
 
Vi får stadig flere ressurskrevende brukere, brukere som krever spesielt fagpersonell. Om få 
år slår eldrebølgen inn over oss, en bølge som vil kreve økte ressurser i form av 
kompetanse, personell og økonomi. Dette samtidig som at samhandlingsreformen er 
iverksatt. Brukerne innenfor de hjemmebaserte tjenestene har faglig behov for stadig mer 
sammensatte tjenester, og i tråd med samhandlingsreformens intensjon skal disse ytes i 
hjemmet. Det er mye som tyder på at veksten innenfor de hjemmebaserte tjenestene 
kommer til å øke i årene fremover. Likevel er det ikke forsvarlig at pleie- og omsorgssektoren 
får stadig økte deler av kommunens driftsbudsjett.  Hovedoppgaven framover vil derfor være 
å sikre velferdstjenestene slik at vi kan løse de oppgaver og tjenester vi er ansvarlige for – 
og med utgangspunkt i kommunens økonomi må vi gjøre alt for å redusere kostnadsveksten. 
 
Sykefraværet i Sør-Varanger kommune går nedover, dette er gledelig. Rådmannen 
konstaterer at det langtidsfraværet som holder sykefraværet på et forholdsvis høyt nivå. 
Målet om å redusere sykefraværet til 8,8 % innen utgangen av 2013 er innen rekkevidde. 
 
Lønnsutgiftene utgjør nærmere 70 % av driftsbudsjettet. Det er gjennom reduksjon i årsverk 
at det oppnås varige reduksjoner i driftsbudsjettet.  Dessverre vil dette få konsekvenser for 
kommunalt ansatte og som rådmann kan jeg ikke utelukke at det blir oppsigelser på grunn av 
overtallighet. Jeg kan garantere at rådmannen skal arbeide seriøst og grundig, sammen med 
ledere, ansatte og tillitsvalgte, for å få en best mulig prosess i en vanskelig situasjon.  
 
Det blir en svært krevende jobb å gjennomføre reduksjoner i vår tjenesteproduksjon de 
kommende år, det aller tyngste ansvaret hviler på kommunestyret. Det er liten tvil om at 
ringvirkningene av de vedtak som skal gjøres vil berøre våre innbyggere, brukere og ansatte.  
 
Den økonomiske realiteten er her, og den tøffeste jobben gjenstår, budsjettene må kuttes. 
 
Måtte vi i fellesskap lykkes !  
 
 
 
 
9 november 2012 
 
 
 
Bente Larssen 
Rådmann   
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1. Innledning   
 
 

1.1 Budsjett og økonomiplan  
 
I følge kommuneloven skal kommunestyret hvert år vedta en rullerende økonomiplan som 
skal omfatte minst de fire neste år. Første året i økonomiplan er kommunens årsbudsjett og 
er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse. 
 
Kommunestyret vedtar selv årsbudsjettet og økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket 
treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet 
 
Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med de forslag til vedtak som foreligger, skal 
legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret.  
 
Økonomiplanen og årsbudsjettet oversendes departementet til orientering.  
 
Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens virksomhet og skal være realistisk. Det skal 
fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret.  
Årsbudsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel. Det skal budsjetteres med 
et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige 
avsetninger.  
 
I årsbudsjettet kan det avsettes midler til bruk i senere budsjettår.  
 
I forskrift om Årsbudsjett for kommuner står følgende  

§ 6. Årsbudsjettets innhold og inndeling  

I tilknytning til årsbudsjettet skal det gjøres rede for de grunnleggende prinsipper kommunen har nyttet ved framstilling 
av årsbudsjettet. En beskrivelse av organiseringen av arbeidet med årsbudsjettet skal inngå i redegjørelsen.  

Den enkelte bevilgning skal føres opp med beløp og en tekst som angir hva bevilgningen gjelder. I tilknytning til 
bevilgningen skal kommunestyret  angi mål og premisser knyttet til bruken av bevilgningen. Slik angivelse kan likevel 
utelates dersom anvendelsen åpenbart følger av bevilgningens tekst og beløp.  

De anslag over inntekter og innbetalinger som er ført opp i årsbudsjettet skal angis med beløp og en tekst som angir 
hva inntekten eller innbetalingen gjelder. Når dette må anses nødvendig av hensyn til at årsbudsjettet skal være 
fullstendig og oversiktlig, skal anslaget ledsages av en nærmere redegjørelse.  

Årsbudsjettet skal stilles opp slik at alle forventede inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger samt utgifter, 
utbetalinger og avsetninger i året skal tas med uavhengig av om de kan påregnes å være betalt eller ikke ved 
budsjettårets utgang.  

I årsbudsjettet kan føres opp midler til avsetning for bruk i senere budsjettperioder. Midler som i medhold av lov, 
forskrift eller avtale er reservert særskilte formål skal avsettes til fond reservert for nevnte formål. Øvrige avsetninger, 
herunder pliktig inndekking av tidligere års regnskapsmessig merforbruk, føres opp til styrking av kommunens eller 
fylkeskommunens frie fondsbeholdning.  
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1.2 Organisering av budsjettarbeidet 
 
Rådmannen legger frem kommunens konsekvensjusterte drifts- og investeringsbudsjett for 
2013-2016 samt omstillings- og nedskjæringstiltak den 9 november 2012. 
 
Budsjettet er utarbeidet av rådmannen og hennes stab. Virksomhetene har vært involvert i 
budsjettprosessen gjennom utredningsarbeidet.   
 
Formannskapet ble i møte den 1 februar 2012 orientert om kommunens omstillingsbehov for 
2013 på vel 40 mill.kr samtidig som formannskapet vedtok en fremdriftsplan for 
budsjettarbeidet 2013.  
I formannskapsmøte 11 april var det en gjennomgang av regnskap 2011 og KOSTRA tallene 
med henblikk på budsjett 2013.  
   
I kommunestyret den 26 september ble kommunens nøkkeltallsanalyse presentert. 
Nøkkeltallsanalysen viser utviklingen innefor de ulike tjenesteområdene og benyttes som 
grunnlagsinformasjon for omstillingsarbeidet i kommunen. Nøkkeltallsanalysen er vedlegg til 
budsjettet.     
 
I kommunestyret den 17 oktober ble statsbudsjettets virkninger for Sør-Varanger kommune 
redegjort for og kommunens omstillingsbehov for 2013 gjennomgått i detalj.  
 
I et arbeidsmøte mellom formannskapet og administrasjonen den 23 oktober ble det enighet 
om at rådmannen ikke skal fremme et budsjett i balanse, men at denne oppgaven skal 
tilligge formannskapet, slik loven krever. Denne fremgangsmåten har ikke tidligere vært 
prøvd i Sør-Varanger, men har vært et ønske fra sittende politisk ledelse. Formannskapet vil 
selv fremme et forslag til balansert årsbudsjett og økonomiplan til kommunestyret.     
 
Kommunelovens økonomibestemmelser stiller krav til kommunestyrets budsjettvedtak og til 
formannskapets innstilling. Rådmann er imidlertid ikke omtalt i økonomibestemmelsene 
bortsett fra ansvar for å gi melding dersom det skjer endringer i løpet av året som kan få 
betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på. Rådmannen er imidlertid 
ansvarlig for at saksbehandling til politiske organ er forsvarlig.  

 
KL § 22 2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte 
organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for 
at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at 
den er gjenstand for betryggende kontroll.  

 
Det er altså ikke noe krav i lov eller forskrift om at rådmannen legger fram et fullstendig 
balansert forslag til budsjett. I merknadene til Budsjettforskriftens §3 står følgende:   

 
Loven eller forskriften er ikke til hinder for at kommunen eller fylkeskommunen kan be 
administrasjonssjefen utarbeide et fullstendig forslag til årsbudsjett. Et forslag fra 
administrasjonssjefen er offentlig fra det tidspunkt det er fremmet.  

 
Det er sentralt at formannskapet og i neste omgang kommunestyret gis reelle valgmuligheter 
for budsjettvedtaket, utover dette bør formen på saksutredningen avtales mellom rådmann 
og politisk nivå.  
 
Rådmannen legger frem et budsjett med konsekvensjustert budsjett med et omstillingsbehov 
på vel 43 mill.kr og tiltak i størrelsesorden 60 mill.kr.  
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1.3 Nedbemanning  
 
Med bakgrunn i omstillingsbehovet i 2013 og 2014 kan rådmannen ikke utelukke oppsigelser 
av ansatte pga av overtallighet. Omfanget er imidlertid avhengig av kommunestyrets 
budsjettbehandling og vedtak om nedskjæringstiltak. Det kan synes som om omplassering 
og omorganisering i virksomhetene er ikke lengre et realistisk virkemiddel.  
 
Gjeldende nedbemanningskriterier vedtatt av kommunestyret 25.01.2012 er som følger: 

1. Kvalifikasjoner og relevant formalkompetanse 
2. Ansiennitet 

 
Utvelgelse av overtallige ved nedbemanning vil skje i hht til vedtatte nedbemanningskriterier. 
 

 

1.4 Analyse av pleie og omsorgstjenestene i Sør-Varanger  
 
Sør-Varanger kommune har de senere år gjort en gjennomgang av barnehage- og 
skolestrukturen.  Pleie- og omsorgstjenestene utgjør største andel av den kommunale 
tjenesteproduksjonen.  Det vil også være formålstjenlig å få vurdert alle sider ved pleie- og 
omsorgstjenestene.  Tjenestene omfatter funksjon 234 Aktiviserings- og servicetjenester 
overfor eldre og funksjonshemmede, funksjon 254 Bistand, pleie og omsorg til 
hjemmeboende og funksjon 253 Bistand, pleie og omsorg i institusjoner for eldre og 
funksjonshemmede.   

 
Formålet med analysen er å vurdere ressursbruken innen pleie – og omsorgstjenesten i 
forhold til de politiske målene for satsing på henholdsvis hjemmetjenester og institusjon.  
Prosessen må gi alle interessenter mulighet til å delta.  Arbeidet ledes av utvalg for levekår. 

 
Analysen og prosessen skal gi grunnlag for en verdidebatt og videre veivalg.  Som et 
minimum skal denne inneholde:  

 
 Ressursutnyttelse pleie- og omsorgstjenestene imellom. 
 Skape grunnlag for effektivisering, prioritering og fremme forslag til tiltak som 

må settes inn for å gi en mer bærekraftig utvikling innenfor tjenestene 
 En analyse av utviklingstrekk: demografi/teknologi/økonomi i den hensikt å 

redusere kostnadsveksten 
 Kostnadsoversikt over de enkelte tjenester, dekningsgrader og ressursinnsats 

pr. bruker 
 Sette standard for tjenestenivå og tjenesteprofil for den framtidige pleie- og 

omsorgstjeneste 
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2.  Befolkningsanalyse  
 
 
 
Kommunen har de siste årene opplevd en liten befolkningstilvekst. Fra 2006 til og med 2 
kvartal 2012 har nettoinnflyttingen vært positiv. Det er den netto utenlandske innvandring 
som bidrar til positiv nettoinnflytting. Den innenlandske innflyttingen er negativ. Kommunen 
har et lite fødselsoverskudd.  
 
Innvandrere utgjorde ved utgangen av 2011 8,1 % av kommunens innbygger, eksklusiv 
innvandring fra nordiske land. For uten om nordiske statsborgere så bodde det ved utgangen 
av 2011 801 utlendinger i Sør-Varanger, pluss 77 russere med dobbelt statsborgerskap. De 
tre største innvandringsgruppene er i dag russere, polakker og estlendere. Totalt var det ved 
utgangen av 2011 registrert 61 nasjoner bosatt i Sør-Varanger.  
 
 
 2008 2009 2010 2011 2 kvart.12 

Folketallet 1.jan  9518 9623 9738 9826  9860
Fødde  127 114 112 95  54
Døde  65 71 104 94  44
Fødselsoverskudd  62 43 8 1  10
Innvandring  134 153 211 198  76
Utvandring  48 66 54 94  24
Innflytting (innenlandsk)  332 359 382 414  194
Utflytting (innenlandsk)  370 377 455 485  174
Nettoinnflytting, inkl, inn- og utvandring  48 69 84 33  72
Folkevekst  105 115 88 34  82
Folketallet ved utgangen av året  9623 9738 9826 9860  9942
 

2.1.1 Kjønnssammensetning og aldersprofil 2012 

 
Alderspyramiden viser befolkningssammensetningen etter kjønn og alder. Til venstre vises 
menn i Sør-Varanger og for hele landet. I bakgrunnen vises verdier for Sør-Varanger. I 
forgrunn for landet. Til høyre vises tilsvarende for kvinner. I pyramiden sammenlignes altså 
Sør-Varanger med resten av landet, den horisontale aksen viser derfor de ulike årskullene 
for menn og kvinner som andel av befolkningen.  
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Sør-Varanger har en pukkelformet befolkningsprofil. Slik er det også i Finnmark som fylket. 
Det er få menn og kvinner mellom 20 og 40 år. Det gjenspeiler seg også i få småbarn. 
 
 

2.1.2 Befolkningsfremskrivninger i Sør-Varanger 

 
 
 

2013  2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020  2025  2030

0‐5 år  671  681  673 686 704 730 739 747  769  753

6‐12 år  799  792  803 805 803 793 791 807  851  882

13‐15 år  405  391  381 369 360 352 361 353  344  377

16‐19 år  552  545  543 543 533 523 509 493  496  480

20‐44 år  3344  3384  3392 3386 3399 3392 3393 3405  3387  3377

45‐66 år  2862  2857  2887 2944 2980 3007 3045 3046  3065  3017

67‐79 år  892  961  1008 1024 1065 1115 1135 1164  1282  1327

80 +  411  397  391 404 400 400 395 412  471  611

Sum  9936  10008  10078 10161 10244 10312 10368 10427  10665  10824

 

Tabellen viser befolkningsfremskrivning ved middels nasjonal vekst, utarbeidet av SSB. Sør-
Varanger er ventet å oppleve en befolkningsøkning på om lag 10 % de neste tjue årene. 
Beregningene tyder på at det vil komme en vekst i antall årlige nyfødte de neste tjue årene. 
Gruppen av befolkningen i arbeidsfør alder ventes å stige jevnt med ca 200 personer de 
neste tjue årene.   
 
I fremskrivningene fra SSB ventes det at barnefødsler vil normalisere seg fremover i Sør-
Varanger. En av årsakene til dette er lavere flytting de siste årene og at det dermed ser ut til 
at det vil være stadig flere personer i alder med høy fruktbarhet. Det blir spesielt viktig for 
kommuner med denne type befolkningssammensetningen å føre en aktiv politikk som gjør 
det attraktivt å bli boende og stifte familie. Erfaring fra annet tallmaterialet viser at det klart 
viktigste for å bevare en stabil og god befolkningsutvikling er et stabilt og attraktivt lokalt 
arbeidsmarked.  En utfordring i mange regioner er at næringslivet er tuftet på et 
næringsgrunnlag, slik at endringer i bransjens marginer i større grad påvirker lokalsamfunnet 
enn om næringslivet var tuftet på bransjer som går i ulike sykler.  
Nordmenn er generelt mest mobile i 20-årene. Etter fylte 40 er det klart lavere flytterater. 
 
Som tabellen viser vil antall grunnskoleelever gå ned i de årene vi nå går inn i. Men fra og 
med år 2019 vil også denne befolkningsgruppen øke i antall. Men vi må helt frem til skoleår 
2025/2026 får å komme på tilsvarende nivå av grunnskoleelever som kommunen hadde i 
2006.  
Sammensetningen av eldre er forholdsvis typisk og sammenlignbar med resten av landet.  
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2.1.4 Seniorbølgen  

 

 
 
   2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 
67‐79 år Sør‐Varanger  8.7 %  9.0 %  9.6 % 10.0 % 10.1 % 10.4 % 10.8 % 10.9 %  11.2 %  11.5 %
80 + Sør‐Varanger  4.2 %  4.1 %  4.0 % 3.9 % 4.0 % 3.9 % 3.9 % 3.8 %  4.0 %  3.9 %
67‐79 år Finnmark  9.1 %  9.3 %  9.7 % 10.2 % 10.7 % 11.0 % 11.4 % 11.6 %  11.9 %  12.2 %
80 + Finnmark  3.7 %  3.8 %  3.8 % 3.8 % 3.8 % 3.8 % 3.9 % 4.0 %  4.0 %  4.1 %

Figuren viser utviklingen i seniorbølgen fra i dag og til 2040. Tabellen viser verdier frem til 
2021. De ulike linjene viser befolkningsgruppen som andel av samlet befolkning i regionen. 
Fremskrivningene viser at seniorbølgen utvikler seg i tråd med regionen samlet, men at 
andelen eldre er noe lavere i Sør-Varanger enn i resten av fylket. Andelen 67-79 åringer 
stiger fra 8,7 til 12,3 prosent. Andelen 80 år + stiger fra 4,2 til 5,9 prosent de neste 20 årene. 

2.1.6 Utdanningsnivå  

 

 
 
Figuren over viser fordeling av utdanningsnivå i Sør-Varanger etter høyeste utdanning for 
personer over 16 år.  
Den klareste trenden er at flere tar korte høyskoleutdannelser. Nivået på utdanning i 
kommunen er på linje med nasjonale tall, det er noe lavere andel med lang høyere 
utdanning, mens det er en noe høyere andel med kort høy utdanning. 
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2.1.7 Sysselsetting  

 

 

Figuren over viser registrerte ledige som andel av arbeidsstyrke i Sør-Varanger. Tallene er 
hentet fra NAV registeret, såkalt registrert arbeidsledighet.  
 
Ledigheten har falt betydelig blant menn siden starten av årtusenet. Ledigheten har historisk 
også vært markant høyere for menn. En ser også en klar sesongsyklus blant menn med økt 
ledighet første halvår. Tilsvarende syklus ser en ikke for kvinner.  
 
Kvinners ledighet har utviklet seg relativt nøytralt de siste ti årene. Ledighetsnivået er svært 
lavt i gruppen. 
 
Det er vanlig å observere en relativt klar økning i arbeidsledigheten etter finanskrisen. Det 
ser en ikke i tallene for Sør-Varanger. Det er en klar økning i starten av 2010. Det ser 
imidlertid ut til at denne utfordringen ikke har blitt vedvarende. 

 
Andel registrerte 
arbeidsledige  

Juli 2010 Juli 2011 Juli 2012 

Sør-Varanger 1,8 1,7 1,3
Vadsø 2,8 2,9 3
Alta 3,2 3,3 3,2
Finnmark  3,8 3,4 3,5
Hele landet  3 2,8 2,7

 
 Utvikling i arbeidsledigheten de 3 siste år viser at i ledigheten i Sør-Varanger går ned, mens 
i de øvrige kommuner holdes ledigheten mer konstant. Pr. utgangen av juli 2012 var det 70 
arbeidsledige personer i Sør-Varanger.  
 

0

2

4

6

8

10

12

Le
d
ig
h
e
t i
 p
ro
se
n
t

Kilde: SSB Registrert ledighet

Menn Kvinner



12 
 

 
 

Sysselsettingen blant menn ligger noe lavere enn nasjonalt snitt og snitt for Finnmark. 
Sysselsettingen blant kvinner er til gjengjeld noe høyere enn nasjonalt snitt. Samlet har Sør-
Varanger noe høyere sysselsettingsfrekvenser enn snitt for fylket. 
 

2.1.8 Bosettingsmønster  

 
Pr.01.01.2012 0-5 år 6-15 år 16-19 år 20-44 år 45-66 år 67 + Totalt Endring 

år 
2010/20
12  

Bugøynes  14 25 5 64 87 38 233 5 
Neiden og 
Bugøyfjord 

9 13 10 56 98 62 248 ‐32 

Hesseng området  121 306 149 674 448 156 1854 47 
Sandnes området  82 150 60 333 299 157 1081 65 
Bjørnevatn området 96 203 88 488 421 189 1485 ‐26 
Kirkenes området  238 347 157 1225 1012 470 3449 84 
Elvenes  11 32 8 54 75 29 209 ‐6 
Jakobsnes 24 41 13 114 68 22 282 ‐14 
Jarfjord 9 32 13 85 95 48 282 6 
Pasvik 41 90 38 228 211 101 709 ‐20 
Uoppgitt adresse 2    16 10 0 28 16 
Sum  647 1239 541 3337 2824 1272 9860 125 
 
Som oversikten viser bor størstedelen av kommunens innbyggere i sentrumsnære strøk. Ved 
inngangen til 2012 bodde totalt 8106 personer på Bjørnevatn, Sandnes, Hesseng, Elvenes 
og Kirkenes. Det utgjør hele 82,2 % av befolkningen.  
 
Befolkningen i distriktene går ned. Fra 2010 til 2012 er befolkningen i distriktene redusert 
med 61 personer. Det er Neiden/Buøyfjord og Pasvik som har størst befolkningsreduksjon, 
mens Bugøynes har økt befolkningen de to siste årene med 5 personer.  
I distriktene er det særlig den unge delen av befolkningen, altså mellom 0-19 år, som 
reduseres.  

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

15‐19 år 20‐24 år 25‐39 år 40‐54 år 55‐66 år 67‐74 årKilde: SSB

Sysselsatte i prosent av befolkningen, Sør‐Varanger 2011

Menn Kvinner



13 
 

3 Statsbudsjettet 2013 
 

3.1 Frie inntekter - skatt og rammetilskudd  

 
Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd, kommunens egen skatteinngang og 
inntektsutjevning som er en utjevning og fordelingsordningen av skatteinngangen for alle 
landets kommuner.  
 
Rammetilskuddet er igjen bygd opp av ulike tilskudd og overføringer etter følgende modell;    

• Innbyggertilskudd (likt beløp for alle innbyggere i landet) 
• Utgiftsutjevning (utjevning av kostnadsnivå mellom kommune) 
• Inntektsgarantiordning (skal kompensere for svikt i innbyggertilskuddet – sikre vekst 

for alle kommuner) 
• Nord-Norges tilskuddet 
• Skjønnstilskudd 
• Kompensasjon samhandlingsreformen  

 

3.1.1 Oversikt over Sør-Varanger kommunes frie inntekter 2011-
2016 

 

 
 
 
Oversikten viser en prognose over kommunens frie inntekter 2012 til 2016. Prognosen 
bygger på opplysningene i Prop.1 S, Grønt bok og beregninger gjort av kommunenes 
sentralforbund.  
 
Oversikten viser at rammetilskuddet eksklusiv inntektsutjevning øker med 4,68 mill.kr, eller 
1,6 % fra 2012 til 2013. Den prognostiserte skatteinngangen er økt med 12,1 mill.kr, eller 
5,39 % fra 2012 til 2013. Dersom prognosen holder seg vil kommunens også motta 
inntektsujevning i størrelsesordne 3 mill.kr årlig.  
Totalt gir dette en prognostisert vekst i de frie inntektene på vel 3,29 % fra 2012 til 2013. 
 

(år 2013‐prisnivå i perioden 2013‐2016) Regnskap  PROGNOSE 
1000 kr 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 185 769           204 959          216 556          220 237          226 694          233 749         
Utgiftsutjevning 16 798             8 902              2 807              2 808              2 808              2 808             
Overgangsordninger (INGAR fra 2009) ‐1 435              2 139              1 182              1 182              1 182              1 182             
Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog) 2 953                2 256              ‐                  ‐                  ‐                  ‐                 
Nord‐Norge‐tilskudd/Namdalstilskudd 66 277             69 047            71 574            74 222            76 968            79 816           
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg. 1 500                1 200              1 200              1 200              1 200              1 200             
Kompensasjon Samhandlingsreformen 3 099              3 201              3 201             
RNB2009 / RNB2010 / Prop 59S / RNB2011 223                   234                 
Sum rammetilsk uten inntektsutj 272 086           291 836          296 520          302 850          308 853          318 756         
Netto inntektsutjevning 2 526                2 848              3 064              3 232              3 410              3 598             
Sum rammetilskudd 274 602           294 684          299 584          306 083          312 263          322 353         
Rammetilskudd ‐ endring i % 37,3                  7,3                   1,7                   2,2                   2,0                   3,2                  
Skatt på formue og inntekt 213 897 225 235 237 376 250 432 264 205 278 737
Skatteinntekter ‐ endring i % ‐3,6                  5,30                5,39                5,50                5,50                5,50               
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) 488 499           519 900          536 960          556 514          576 468          601 090         
Sum ‐ endring i % 15,8                  6,43                3,29                3,6                   3,6                   4,3                  
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For perioden 2014 og frem til 2016 har rådmannen valgt å legge inn en tilsvarende økning i 
skatteanslaget som for 2013, altså på 5,5 % samt justert rammetilskuddet etter samme vekst 
som for 2013, altså med 1,6 %. Dette gir en årlig vekst i perioden tilsvarende lik veksten fra 
2012 til 2013. Ut fra signalene i statsbudsjettet er det lite som tyder på at kommunens 
inntektsrammer vil endres betydelig i årene fremover.   
 

3.1.2 Utgiftsutjevningen påvirker rammetilskuddet 

 
Det er i hovedsak utgiftsutjevning som medfører kommunens beskjedne økning i 
rammetilskuddet. Utgiftsutjevningen er ment å demme opp for de store kostnadsforskjellene 
mellom kommunenes tjenestebehov. Dette gjeld befolkningssammensetning, geografi og 
sosiale forhold i kommunen. Utgiftsutjevningen beregnes utfra et sett med kriterier som hvert 
år foreslås av regjeringen. 
 
Som oversikten viser går utgiftutjevningen ned fra 2012 til 2013 med hele 6,0 mill.kr. Dette 
skyldes endringer i kriteriene, årssammensetning og befolkningsprofil hvor Sør-Varanger 
kommune vektes mot et landsgjennomsnitt. Særlig nedgangen i barnetallet gir negative 
utslag for oss, men også at vi har en færre eldre over 67 år enn landsgjennomsnittet 
medfører lavere kostnadsbehov og samtidig mindre i utgiftsutjevning. Oversikten under viser 
vedtatte kriterier og virkningen for Sør-Varanger kommune.   
 
Sør-Varanger kommune vil få kr.47,- i utgiftsutjevning pr innbygger, noe som utgjør til 
sammen kr. 462 000,-. I tillegg kommer virkning av private skoler.    
  
     
 HELE 

LANDET  
 SØR-

VARANGER 
 Bruk av 

folketall 
1.7.12  

 Vedtatte 
Vekt 
kriteriene  

Innbyggere 
i landet  
5 016 423 

Innbygger i 
SVK  
9940 

Utgifts-
behovsindeks 

Pst. utslag  Tillegg/ fradrag i 
utgiftsutj  

      Kr/innb  1000 kr  
0-1 år  0,0054  120 901 209   0,8724 -0,07 %     -31   -311 
2-5 år  0,1245  250 697 466     0,9381 -0,77 %      -350   -3 482 
6-15 år  0,2836  615 497 1 216   0,9970 -0,08 %       -38   -378 
16-22 år  0,0205  462 397 980   1,0696 0,14 %    65   645 
23-66 år  0,0926  2 901 505 5 788    1,0067 0,06 %     28   282 
0-17 år  0,0021  1 117 166 2 151    0,9717 -0,01 %        -3   -27 
18-49 år  0,0055  2 201 189 4 413    1,0118 0,01 %     3   29 
50-66 år  0,0068  1 032 642 2 095   1,0239 0,02 %      7   73 
67-79 år  0,0496  443 161 871   0,9919 -0,04 %    -18  - 182 
80-89 år  0,0706  181 343 357     0,9935 -0,05 %     -21   -207 
over 90 år  0,0453  40 922 53    0,6536 -1,57 %   -713  -7 089 
Basistillegg  0,0224  428 1      1,1791 0,40 %    182  1 813 
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 HELE 
LANDET  

 SØR-
VARANGER 

 Bruk av 
folketall 
1.7.12  

 HELE 
LANDET  

 Vedtatte 
Vekt 
kriteriene  

Innbyggere 
i landet  
5 016 423 

Innbygger i 
SVK  
9940 

Utgifts-
behovsindeks 

Pst. utslag   Vedtatte 
Vekt 
kriteriene  

      Kr/innb 1000 kr. 

Sone  0,0128  19 799 571 101 309   2,5823 2,03 %   921  9 150 
Nabo  0,0128  8 929 516 43 112     2,4365 1,84 %     836   8 308 
Landbrukskriterium  0,0029  1,000000 0,0023  1,1918 0,06 %     25   251 
Innvandrere 6-15 år 
ekskl Skandinavia  

0,0082  35 750 69     0,9740 -0,02 %     -10  
-96 

Norskfødte med innv. 
foreld 6-15 år ekskl 
Skand  

0,0009  36 385 18  0,2497 -0,07 %     -31  

-305 
Flytninger uten 
integreringstilskudd  

0,0046  121 341 89       0,3702 -0,29 %     -132  
-1 309 

Dødlighet  0,0438  31 799 70        1,1109 0,49 %      221   2 195 
Barn 0-15 med 
enslige forsørgere  

0,0110  136 424 300        1,1098 0,12 %    55  
 546 

Lavinntekt  0,0059  194 156 222           0,5770 -0,25 %     -113  -1 127 
Uføre 18-49 år  0,0045  72 910 168     1,1629 0,07 %      33  331 
Opphopningsindeks  0,0135  168,458 0,104       0,3118 -0,93 %     -422  -4 197 
Urbanitetskriterium  0,0172  42 569 743 62 037 0,7355 -0,46 %   -207  -2 056 
PU over 16 år  0,0439  17 372 29 0,8425 -0,69 %   -314  -3 124 
Ikke-gifte 67 år og 
over  

0,0416  308 333 650  1,0639 0,27 %   121  
 1 201 

Barn 1-2 år uten 
kontantstøtte  

0,0291  41 602 86  1,0413 0,12 %   55  
 543 

Innbyggere med 
høyere utdanning  

0,0184  1 122 336 1 953  0,8782 -0,22 %  -102  
-1 013 

1 Kostnadsindeks  1,000  1,00102 0,10 %   47   462 

 

3.1.5 Inntektsgarantiordningen  

 

 
Formålet med ordningen er å gi kommunene en mer helhetlig skjerming mot svikt i 
rammetilskuddet. Ordninga skal sikre at ingen kommuner skal ha en vekst under 300 kroner 
pr innbygger ut fra beregna vekst på landsbasis. Etter beregning skal Sør-Varanger 
kommune kompenseres med 1,182 mill.kr for å oppnå tilsvarende vekst som 
landsgjennomsnittet.  
 
Gjennom rammetilskuddet gir også regjeringen føringer for drift av kommunene gjennom 
økonomiske insentiver eventuelt trekk i rammetilskuddet. Disse kalles for korreksjoner og for  
2013 er følgende vedtak regulert gjennom rammetilskuddet med virkning for Sør-Varanger 
kommune; 
  

(år 2013-prisnivå i perioden 2013-
2016) 

PROGNOSE PROGNOSE Endring Endring 

1000 kr 2012 2013 2012/2013 2012/2013 
Prosent  

Overgangsordninger (INGAR fra 2009) 2 139 1 182 -957 ‐44,8 % 
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Driftstilskuddet til barnehager ble innlemma i rammetilskuddet i kommunene i 2011. 
For å ta høyde for utbetalinger knyttet til etterslep og klagesaker ble det bevilget midler til 
driftstilskudd også i 2011 og 2012. Resterende bevilgning på 10,3 mill. kroner er  
overført til rammetilskuddet til kommunen i 2013. 
Kontantstøtteordninga ble lagt om med virkning fra 1. august 2012. Som 
kompensasjon for økt etterspørsel etter barnehageplasser blir det lagt inn 
308,8 mill. kroner i rammetilskuddet til kommunene i 2013. 
Stortinget vedtok i statsbudsjettet for 2012 og 2013 å videreføre maksimalgrensa for 
foreldrebetaling i barnehage på samme nominelle nivå som i 2011. I statsbudsjettet for 2013 
blir kommunene kompensert for heilårsvirkningen av tiltaket med 273,1 mill. kroner. 
 
Stortinget vedtok i statsbudsjettet for 2012 å øke minimumstilskuddet til ikke-kommunale 
barnehager fra 91 til 92 pst. fra 1.august 2012. I statsbudsjettet for 2013 blir kommunene 
kompensert for helårs virkningen av tiltaket med 41,3 mill. kroner. 
I statsbudsjettet for 2013 foreslår regjeringa å øke minimumstilskuddet til ikke-kommunale 
barnehager fra 92 til 94 pst. av det kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig 
finansiering. Det blir foreslått at økningen skal gjelde fra 1. august 2013. 58 mill. kroner blir 
lagt inn i rammetilskuddet til kommunene til dette tiltaket i 2013. 
 
Valgfag i ungdomsskolen   
I stortingsmeldinga om ungdomstrinnet (Meld St. 22 (2010-2011) Motivasjon – Mestring – 
Muligheter) ble det varsla at regjeringa vil innføre valgfag på ungdomstrinnet og tar sikte på å 
gjøre dette gradvis over tre år fra høsten 2012. Høsten 2012 ble to timer valgfag innført for 8. 
trinn. Høsten 2013 blir ordninga innført for 9. trinn. I statsbudsjettet for 2013 blir kommunene 
kompenserte for helårsvirkningen av endringa i 2012 med 92,7 mill. kroner, og 
halvårsverknaden av endringa i 2013 med 66,1 mill. kroner. 
 
Kulturskoletilbud i skole/SFO:  
I statsbudsjettet for 2013 gir regjeringa framlegg om å innføre en uketime med frivillig og 
gratis kulturskoletilbud i SFO-tia fra høsten 2013. Merkostnaden for kommunene er beregna 
til 72,1 mill. kroner. 
 
Som følge av at elevtallet i statlig og private skoler øker er kommunenes rammetilskudd 
redusert med 23,3 mill. kroner. 
 
Vergemålsreformen:  
Stortinget vedtok våren 2010 ny vergemålslov. For kommunene innebærer det at 
overformynderiene blir avviklet og at ansvar, oppgaver og finansiering av den lokale 
vergemålsmyndigheten blir overført til fylkesmennene. Det er anslått at 
kommunene bruker 103 mill. kroner på vergemål i året. Den nye loven skal etter 
planen tre i kraft fra 1. juli 2013. Det er trukket ut 38,5 mill. kroner fra rammetilskuddet i 2013. 
Dette betyr at kommunene, utover halvårseffekten, får beholde noen midler til mer- og 
etterarbeid etter 1. juli 2013. 
 

Korreksjoner  2013

Innlemming driftstilskudd barnehager 20 000
Barnehage 6 saker  1 427 000
Valgfag i ungdomskolen 304 700
Kulturskoletilbud 139 000
Økning private skoler ‐44 700
Vergemålsreformen ‐74 000
Øyeblikkelig hjelp ‐159 200
Sum korreksjoner  1 612 800
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Som en del av samhandlingsreformen er det planlagt en plikt for kommunene til å etablere et 
døgntilbud for øyeblikkelig hjelp. Oppbygging og drift av døgntilbud i kommunene blir 
finansiert gjennom overføring fra Helse- og omsorgsdepartementets budsjett og direkte 
bidrag fra de regionale helseforetakene. I forbindelse med oppbygging av tilbud om 
øyeblikkelig hjelp i 2013, blir det trukket 83 mill. kroner fra rammetilskuddet til kommunene. 
 

3.1.4 Nord-Norges tilskuddet  

I prop.1S forslås følgende tilskudd for nord-Norge;  
 
Kroner per innbyggjar 

• Nordland og Namdalen   1 550 
• Troms utanfor tiltakssona   2 973 
• Tiltakssona i Troms    3 503 
• Finnmark     7 259 

 
Dette er en økning av nord-Norges tilskuddet for Finnmark fra kr. 7027,- pr innbygger i 2012 
til kr. 7259,- i 2013. Totalt vil kommunen motta 71,6 mill.kr i nn-tilskudd for 2013.  
 

3.1.4 Kompensasjon for samhandlingsreformen 

Fra og med 1 januar 2012 fikk kommunene medfinansieringsansvar for medisinske opphold 
og konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten og betalingsansvar fra dag 1 for 
utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehus. Regjeringen forslår å kompensere 
kommunene for dette i en tre års periode. Kompensasjon kommer over rammetilskuddet og 
vil for Sør-Varanger kommune utgjøre 3,2 mill.kr i 2013.  
 

 
 

  

(år 2013-prisnivå i perioden 2013-
2016) 

PROGNOSE PROGNOSE Endring Endring 

1000 kr 2012 2013 2012/2013 2012/2013 
Prosent  

Kompensasjon Samhandlingsreformen 3 099 3 201 102 3,3 
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4. Konsekvensjustert budsjett og økonomiplan  
2013-2016 
 

4.1 Økonomisk omstillingsbehov for budsjett 2013 
 
 
De siste årene har kommunesektorens gjeld økt kraftig, og langt kraftigere enn 
inntektsveksten. Dette avspeiler sterkt økte investeringer, sammen med svak evne til 
egenfinansiering på grunn av uttilstrekkelig netto driftsresultat. Så er også tilfelle for Sør-
Varanger kommune. Rådmannen har ved de siste års budsjett og økonomiplaner varslet om 
kommunens fremtidige omstillingsbehov. Allerede i oktober 2009, i forbindelse med 
budsjettbehandlingen for 2010, advarte rådmannen om de store økonomiske utfordringene 
som kommer som følge av investeringsvedtaket fra mars 2009 om ny Kirkenes skole. Også i 
oktober året etter, i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2011, redegjør rådmannen for 
omstillingsbehov og nødvendigheten av å redusere kommunens driftsnivå:  
 

”Det er allikevel omstillingsbehovet for resterende år i planperioden, altså fra og med 
2012, særlig 2013 som bekymrer rådmannen. For år 2012 er omstillingsbehovet 19 mill.kr 
og for 2013 er det i underkant av 50 mill.kr.”  
 
Videre står det; 
”Det er etter rådmannens vurderinger uunngåelig å ikke se på strukturelle endringer. Både 
skole- og barnehagestrukturen må vurderes for å se om kommunen kan opprettholde det 
desentraliserte tjenestetilbudet vi har i dag.”  

 
Også i budsjettet for 2012 foreslår rådmannen en rekke omstillings og nedskjæringstiltak 
som er nødvendig for å bringe kommunens budsjett i balanse og redusere 
omstillingsbehovet for 2013. Blant annet foreslås flere distriktsskoler nedlagt samt andre 
strukturelle endringer innefor tjenesteproduksjon. Som kjent er også skolestrukturen 
gjenstand for debatt også i denne budsjettbehandlingen.     
 
Ved oppstart av budsjettarbeidet for 2013 viste det seg at omstillingsbehovet for 2013 var på 
i overkant av 43 mill.kr. I tillegg kommer lønnsoppgjør for 2013 samt nødvendige avsetninger 
(positivt netto driftsresultat). Med dette som bakgrunn kan man si at det allerede varslede 
omstillingsbehovet på 50 mill.kr var et riktig anslag.  
 
Formannskapet og kommunens administrasjon hadde første arbeidsmøte om kommende års 
budsjett 1 februar. Her ble det redegjort for omstillingsbehovet samt betydningen i form av 
stillingsreduksjoner og avvikling av tjenestetilbud. Slik rådmannen vurderer kommunens 
totale økonomi er det svært lite å redusere i driftsutgiftene - nedskjæringen må komme i 
stillingsreduksjoner og avvikling, eventuelt reduksjon, av tjenestetilbud.  
 
For å bringe kommunens økonomi i balanse har rådmannen utredet en rekke omstillings- og 
nedskjæringstilstak som er redegjort for i kapitel 5.   
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Konsekvensjustert budsjettoversikt 2013-2016 
  
(tall i 1000) 

 Budsjett 
2012 

Budsjett 
2013 

Budsjett 
2014 

Budsjett 
2015 

Budsjett 
2016 

Brukerbetalinger/ overføringer 99 304 98 771 99 447 99 447 99 447
Overføringer 123 429 113 711 111 237 98 016 97 976
Rammetilskudd 291 598 299 584 306 082 312 263 322 354
Skatt på inntekt og formue 223 524 237 376 250 432 264 205 278 737
Eiendomsskatt 26 775 28 325 28 325 30 000 30 000
Sum driftsinntekter 764 629 777 767 795 523 803 931 828 514

Lønnsutgifter 446 576 469 190 476 997 486 316 493 989
Sosiale utgifter 54 834 57 631 59 319 60 480 61 688
Avskrivninger 27 220 41 921 43 639 45 627 45 577
Øvrige driftsutgifter 227 224 228 648 229 239 229 539 229 239
Sum driftsutgifter 755 854 797 389 809 194 821 962 830 493

Brutto driftsresultat 8 775 -19 622 -13 671 -18 031 -1 979

Renteinntekter og utbytte 19 383 17 957 17 957 17 957 17 957
Mottatte avdrag på utlån 700 700 700 700 700
Sum eksterne 
finansinntekter 

20 083 18 657 18 657 18 657 18 657

Renteutgifter og 
låneomkostninger 

23 241 34 493 35 214 35 178 34 483

Avdrag på lån 23 123 35 783 37 143 38 457 38 329
Utlån 317 317 317 317 317
Sum eksterne 
finansutgifter 

46 681 70 593 72 674 73 952 73 128

Resultat eksterne 
finanstransaksjoner 

-26 598 -51 936 -54 017 -55 295 -54 471

Motpost avskrivninger 27 220 41 921 43 639 45 627 45 647
Netto driftsresultat 9 397 -29 637 -24 049 -27 699 -10 804

Bruk av disposisjonsfond 2 680 50 50 50 50
Bruk av bundne fond 1 866 500 500 500 500
Overført til 
investeringsregnskapet

11 500 12 432 14 110 950 960

Avsatt til bundne fond 2 443 2 266 2 266 2 266 2 266
Omstillingsbehov  0 -43 785 -39 874 -30 365 -13 479
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4.2 Økonomiske rammebetingelser 2013-2016 (inntekter) 

4.2.1 Frie inntekter 

(tall i 1000) 
 Budsjett 

2012 
Budsjett 

2013 
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015 
Budsjett 

2016 
Skatt på inntekt og formue  -223 524 -237 376 -250 432 -264 205 -278 737
Rammetilskudd -291 598 -296 520 -302 850 -308 853 -318 756
Inntektsutjevning  0 -3 064 -3 232 -3 410 -3 598
Sum skatt og rammetilskudd -515 122 -536 960 -556 514 -576 468 -601 091
 
De frie inntektene til kommunen er økt med 21,8 mill.kr fra budsjett 2012 til budsjett 2013. 
Videre i økonomiplanperioden har rådmannen prognostisert veksten i de frie inntektene ut fra 
tilsvarende skattevekst som for år 12/13 samt økt rammetilskuddet basert på erfaringstall og 
tidligere vekst.  
 
Viser til kapitel 3 om statsbudsjettet for mer inngående analyse av de frie inntektene.  
 

4.2.2 Eiendomsskatt 

(tall i 1000) 
 Regnskap 

2011 
Budsjett

2012 
Budsjett

2013 
Budsjett

2014 
Budsjett 

2015 
Budsjett 

2016 
Eiendomsskatt fast eiendom, 
næring og verk og bruk. 

25 551 26 775 28 325 28 325 30 000 30 000 

 
Tabellen viser eiendomsskatt for perioden 2011-2016.  
 
For budsjett 2013 og 2014 er det beregnet en eiendomsskatt på vel 28,3 mill.kr pr år. Dette 
forutsetter at det ikke vedtas endringer i form av promilleendring, bunnfradrag eller endring 
av eiendomsskatteområdet. Det er budsjettert med 7 ‰ og et bunnfradrag på kr. 100 000,- 
på fast eiendom. Eiendomsskatteområdet for fast eiendom og næring er begrenset til 
Kirkenes halvøya unntatt Elvenes. For verk og bruk er eiendomsskatteområdet hele 
kommunen.   
 
Årsaken til økning fra budsjett 2012 til budsjett 2013 er eiendomsskatt på kraftverk. Her 
foretas det forløpende årlige takster som danner grunnlaget for kommendes års 
eiendomsskatt. Takstene fastsettes sentralt av skatteetaten.    
 
Eiendomsskatten er et av de få inntektsområder hvor kommunen selv kan regulere 
inntektspotensialet og til dels fastsette skattetrykket. Eiendomsskatten gir et betydelig bidrag 
til driftsbudsjettet og utgjorde i 2011 hele 3,3 % av driftsinntektene, tilsvarende nivå som Alta. 
Som oversikten under viser trone Hammerfest på eiendomsskattetoppen med hele 18,5 % 
av inntektene fra eiendomsskatt.    
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Kommunen gjennomførte en omtaksering av alle eiendommer innefor eiendomskatteområdet 
i 2004 og takstene hadde virkning fra og med 2005. I følge eiendomsskatteloven § 4 skal 
alminnelig omtaksering skje hvert 10 år. Dette medfører at kommunen må gjennomføre en 
alminnelig omtaksering av all fast eiendom innefor eiendomskatteområdet samt for verk/bruk 
og næring i hele kommunen innen utgangen av år 2014. 
 
Rådmannen forslår at det settes av midler til gjennomføring av omtaksering i størrelsesorden 
3 mill.kr. Rådmannen forslår samtidig at beløpet finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 
Det er naturlig at eiendomsskatteinntekten øker noe som følge av omtaksering. 
 
Regjeringen har åpnet for kommunen innefor visse ramme skal kunne benytte 
formuesgrunnlaget, utarbeidet for formuesskatteformål, ved utskrivning av eiendomsskatt på 
bolig. Dette kan gjøre kommunens takseringsarbeid mindre omfattende samt at kostnadene 
reduseres. Rådmannen vil i løpet av 2013 komme tilbake med mer informasjon om hvorvidt 
kommunen skal vurdere å bruke det nye takseringsalternativet ved utskrivning av 
eiendomsskatten.           
 

4.2.3  Renteinntekter og utbytte 

(tall i 1000) 
 Budsjett  

2012 
Budsjett 

2013 
Budsjett  

2014 
Budsjett  

2015 
Budsjett 

2016 
Renteinntekter  3 500 2 000 2 000 2 000 2 000
Renteinntekter startlån 2 333 2 407 2 407 2 407 2 407
Renteinntekter andre fordringer 150 150 150 150 150
Renteinntekter FFK 400 400 400 400 400
Utbytte fra selskaper 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000

Sum renteinntekter og utbytte  19 383 17 957 17 957 17 957 17 957

 
Som tabellen viser går budsjetterte renteinntekter ned fra 2012 til 2013 med vel 1,5 mill.kr Dette 
skyldes at kommunens likviditet er svekket.  
 
Kommunen mottar utbytte fra Varanger kraft. Rådmannen forslår å videreføre posten for utbytte 
tilsvarende som hva kommunen fikk utbetal i utbytte i juni 2012.  
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4.2.4 Konsesjonskraftinntekt  

(tall i 1000) 
 Regnskap 

2011 
Regnskap  

2012 
Budsjett 

2013 
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015 
Budsjett 

2016 

Utgifter for levering 
konsesjonskraft 

5 192 4 862 4 862 4 862 4 862 4 862 

Salg av konsesjonskraft  12 583 10 974 9 501 9 501 9 501 9 501 

Netto inntekt  
konsesjonskraftsalg  

7 391 6 111 4 639 4 639 4 639 4 639

 
For regnskapet 2012 er utgiften stipulert for årets fire siste måneder. Inntekten er forutsigbar idet 
konsesjonskraften blir solgt.  
 
Sør-Varanger kommune har anledning til å selge konsesjonskraft. Konsesjonskraften er å anse 
som en del av kommunens frie inntekter og kan benyttes til kommunal tjenesteproduksjon.  
Som tabellen viser gir salg av konsesjonskraft en nettoinntekt til kommunen på vel 7,3 mill.kr for 
2011 og 6,1 mill.kr for 2012. Konsesjonskraften ble for 2011 solgt for kr. 391,- MWK, mens for 
2012 ble den solgt noe lavere kr. 341,- MWK.  
 
Konsesjonskraften for 2013 ble solgt 30 oktober og prisen ble 295,25 MWK. Dette gir en inntekt 
på 9,5 mill.kr, utgiften for innmating og levering er stipulert som for 2012. For 2013 gir dette en 
nettoinntekt fra konsesjonskraftsalget på 4,6 mill.kr, en reduksjon på vel 1,4 mill.kr fra 2012.  
 
Kommunen må betale for levering av kraft og avtalen med Varanger kraft er at dette skal gjøres 
etter en topris modell. Sør-Varanger kommune betaler 2012 et fast ledd til kr. 107,9 MWK og et 
variabelt ledd hvor markedsprisen er veiledende. Det er grunn til å tro at levringsprisen vil ligge 
på samme nivå for 2013.   
 
Kjøp og salg av konsesjonskraft gjøres i et varierende kraftmarked, noe som tilsier at 
forutsigbarheten er liten. Eksempelvis oppnådde kommunen en nettoinntekt på salg av 
konsesjonskraft i 2009 på hele 13,8 mill.kr noe som foreløpig er et toppår.   
 
Kommunen mottar også konsesjonsavgift. For 2013 og videre i planperioden er denne beregnet 
til 1,575 mill.kr. Pengene er øremerket næringsutvikling i kommunen, og er i sin helhet budsjettert 
avsatt til næringsfond.   
 

4.2.5 Rentekompensasjon 

(tall i 1000) 
 
 

Regnskap  
2011 

Budsjett 
2012 

Budsjett 
2013 

Budsjett 
2014 

Budsjett 
2015 

Rentekompensasjon skolebygg 912 1 534 1 457 1 380 1 295
Rentekompensasjon sykehjemsplasser 1 545 1 515 1 489 1 462 1 436
Rentekompensasjon kirkebygg  67 140 140 140 140
Sum rentekompensasjon  2 525 3 189 3 086 2 982 2 871
Overføring til SBB (rentekompensasjon 
omsorgsboliger for psykiatriboliger) 

-434 -434 -434 -434 -434

 
Ordningen for rentekompensasjon er slik at kommunen mottar rentekompensasjon utfra en 
beregnet investeringsramme av Husbanken. Når det gjelder investeringsrammen er denne helt 
uavhengig av kommunens investeringsutgift eller finansiering, den beregnes utfra antall elever i 
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kommunen og nyinvesteringer i skolebygg.    
Kommunen mottar også rentekompensasjon for renovering av kirkebyggene som skal tilfalle 
kommunen.   
 
Overføring til SBB er rentekompensasjon for boliger som Stiftelsen boligbygg har bygget på 
oppdrag fra kommunen og betjener rente- og avdragutgiften for.  
 

4.2.6 Momskompensasjon fra investeringsprosjekter 

(tall i 1000) 

  
Regnskap 

2011 
Budsjett 

2012 
Budsjett 

2013 
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015 
Budsjett 

2016 

Momskompensasjon fra 
investeringsprosjekter  45 117 19 100 15 540 14 110 950 960
Tilbakeføring til 
investeringsregnskapet  18 283 11 500 12 432 14 110 950 960

Netto til inntekt i drift 26 834 7 600 3 108 0 0 0
 
Som tabellen viser får regelendringen for føring av momskompensasjon stor betydning for 
Sør-Varanger kommune. Til og med 2013 har kommunene hatt anledning til å føre hele eller 
deler av momskompensasjon fra investeringsprosjekter inn i driftsbudsjettet. Fra og med år 
2014 er ordningen avviklet i sin helhet.   
 
Det er beregnet en inntektsreduksjon med 4,5 mill.kr fra 2012 til 2013 og netto 
momskompensasjon fra investeringsprosjekter er for 2013 beregnet til 3,1 mill.kr.   
 

4.2.7 Øvrige inntekter som salgs- og leieinntekter, brukerbetalinger, 
overføringer og skatter  

(tall i 1000) 
Driftsinntekter 

Budsjett 
2012 

Budsjett 
2013 

Budsjett 
2014 

Budsjett 
2015 

Budsjett 
2016 

Brukerbetalinger 33 019 32 774 32 960 32 960 32 960
Andre salgs- og leieinntekter 66 285 65 997 66 487 66 487 66 487
Overføringer med krav til 
motytelse 93 609 85 434 82 960 69 739 69 699
Andre statlige overføringer 14 781 15 112 15 112 15 112 15 112
Konsesjonsavgif 1 575 1 575 1 575 1 575 1 575
Andre overføringer 13 464 11 590 11 590 11 590 11 590
Sum inntekter  222 733 212 482 210 684 197 463 197 423
 
Som tabellen viser er brukerbetalinger budsjettert ned. Dette kommer som følge av 
reduksjon av antall plasser i institusjon. Betalingene for institusjonsopphold er økt som følge 
av økt pensjonsgrunnlag.  
Det er ikke forslått økning i brukerbetalingen verken for barnehagene eller 
skolefritidsordningen. Når det gjelder foreldrebetaling i barnehage ligger kommunen i dag på 
maks sats kr. 2330,- pr. barn pr måned og 30 % søskenmoderasjon for søsken 1 og 50 % 
søskenmoderasjon for søsken 2. Kosten er kr. 200,- pr barn pr måned.  
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For foreldrebetaling i skolefritidsordning er det ingen tilsvarende bestemmelse om maks sats. 
Rådmannen foreslår at foreldrebetalingen på SFO ikke økes, men holdes på dagens nivå kr. 
2000,- for full plass, med 30 % søskenmoderasjon.  
Brukerbetalingene anses som korrekt budsjettert.  
 
Nedgangen på vedrørende salgs- og leieinntektene gjelder nedjustering av salgsinntekter på 
Kompetansesenteret til et mer realistisk nivå for 2013. Budsjettet og gebyrene for vann, 
avløp og renovasjon vil bli justert etter vedtak om forhøyet gebyr, men har ingen 
budsjetteffekt, da eventuelt overskudd skal gå til fondsavsetning. De øvrige salg- og 
leieinntekter er justert i henhold til indeksregulering og gebyrregulativ.    
 
Nedgangen i overføringer med krav til motytelse skyldes momsrefusjon fra 
investeringsprosjektet og nedjustering av sykelønn- og svangerskapsrefusjon 
 
 

4.3 Rente og avdrag i planperioden – lånegjeldsutvikling  
 
Mye av det omtalte omstillingsbehovet skyldes økte rente- og avdragsutgifter. Lånegjelden 
har økt betydelig de siste årene som følge av høye investeringer. Fra og med år 2013 skal 
kommunen betjene lånet tilhørende Kirkenes barne- og ungdomskole samt bygging av 
Tangenlia omsorgsboliger og ny barnehage på Skytterhusfjellet noe som øker rente og 
avdragsbelastningen med 24,3 mill.kr fra 2012.  
 
(tall i 1000) 
 Budsjett Budsjett  Budsjett Budsjett Budsjett 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Renter på løpende lån  18 969 31 669 32 469 33 169 32 669
Renter på startlån  2 387 2 200 2 100 2 000 1 900
Omkostninger 25 25 25 25 25
Forvaltningsgebyr Startlån  90 90 90 90 90
Morarenter 20 20 20 20 20
Renter nye låneopptak  1 750 886 907 271 176
Avdrag løpende lån  21 473 34 573 35 923 38 085 38 085
Avdrag nye låneopptak  1 650 1200 1 210 362 234
Sosiale utlån  317 317 317 317 317
T O T A L T 46 681 70 980 73 061 74 339 73 516

 
 
Renter er beregnet med utgangspunkt i dagens rentenivå på lån. Nye lån er beregnet med 
en rente på 2,5 %. Refinansiering av byggelånet til skolen er beregnet med fastrente lik 
dagens fastrente fratrukket grønn rente 0,1 %. Byggelånet har en fastrente på 3,19 %.   
Rente- og avdragsbelastningen for Kirkenes havnevesen er inkludert i oversikten og utgjør 
kr. 2 264 720,- for 2013.   
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4.3.1 Lånegjeldsutviklingen 
 
(tall i 1000) 
 UB 2011 UB 2012 UB 2013 UB 2014  UB 2015 

Lånegjeld 996 123 1 111 343 1 143 710 1 175 307 1 154 717 
Lånegjeld pr innbygger 101 113 115 117 115 

Antall innbyggere  9 826 9 860 9 936 10 008 10 078 
 
Som tabellen viser vil kommunen ved utgangen av 2012 ha en lånegjeld på i overkant av 1,1 
mrd kr, noe som gir en lånegjeld pr. innbygger på kr. 113 000,-.  
 
 

 
KOSTRA tall 2011 
 
Oversikten viser netto lånegjeld (lånegjeld fratrukket utbrukte lånemidler og utlån) per 
innbygger i kommunen for perioden 2009 til 2011. Sør-Varanger kommune ligger langt over 
gjennomsnitt i Finnmark og sammenligningsgruppa for øvrig.  
 

 
KOSTRA tall 2011 
Oversikten viser at Sør-Varanger kommune har 107,9 % av brutto driftsinntekter i netto 
lånegjeld i 2011. Ved utgangen av 2012 vil denne andelen stige ytterligere. Dette medfører at 
Sør-Varanger kommune ligger på landstoppen hva angår lånegjeld i prosent av brutto 
driftsinntekter.  
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 4.4 Lønns- og pensjonsutgiftene   

4.4.1 Konsekvensjustert lønnsoversikt  

(tall i 1000) 
 

Budsjett 
2012 

Budsjett 
2013 

Budsjett 
2014 

Budsjett 
2015 

Budsjett 
2016 

Fast lønn 383 249 403 472 410 907 420 176 427 899
Vikarutgifter  26 615 27 464 27 749 27 749 27 749
Engasjementer 4 246 4 128 4 198 4 198 4 198
Overtid  6 336 6 412 6 412 6 462 6 412
Honorarer, læringer og omsorgslønn 10 125 9 987 9 987 9 987 9 987
Godtgjørelser folkevalgte  1 476 1 487 1 487 1 487 1 487
Kvalifiserings- og introduksjonsstønad 4 137 5 967 5 967 5 967 5 967
Totale lønnsutgifter  436 184 458 916 466 706 476 025 483 698

Godtgjøringer og basistilskudd  10 392 10 274 10 291 10 291 10 291

Totalt lønnsutgifter inkl godtgjøringer 
446 576 469 190 476 997 486 316 493 989

 
Oversikten viser lønnsutviklingen fra 2012 til 2013 samt videre i planperioden. 
Konsekvensjustert lønnsoversikt viser en fremskrivning av lønnsutgiftene dersom en ikke 
vedtar nedskjærings- eller omstillingstiltak som reduserer antall stillinger. Lønnsutgiften vil da 
øke med 22,7 mill.kr fra 2012 til 2013. Inkludert i fast lønn er det netto 500 % stillingsøkning. 
Stillingsøkningene kommer på Kirkenes ungdomskole samt tiltak i forbindelse med 
ressurskrevende brukere både i skolene og omsorgstjenestene.     
 
Lønnsoppgjøret i kommunesektoren i 2012 har en ramme på 4,1 %, dette inkluderer lokale 
lønnsforhandlinger. For Sør-Varanger kommune utgjør dette i overkant av 17,5 mill.kr eks 
økte pensjonsutgifter.   
  
Introduksjonsstønaden øker med 1,8 mill.kr som følge av økt mottak av flyktninger som vil 
gjennomføre introduksjonsprogrammet. Utgiftene blir kompensert gjennom tilskudd fra 
staten.   
 
I konsekvensjustert budsjett for 2013 utgjør lønnsutgiftene inkl pensjon 67,7 % av 
driftinntektene.   
 
  



27 
 

4.4.2  Pensjonsutgiftene  

(tall i 1000) 
Pensjonsforpliktelse/-midler 2012 Estimert 

forpl. 
2013 

Endring 

Pensjonsforpliktelse KLP (1.1.) -757 156 -844 345 -87 189
Pensjonsmidler KLP (1.1.) 599 465 665 902 66 437
        
Pensjonsforpliktelse SPK (1.1.) -188 043 -209 101 -21 058
Pensjonsmidler SPK (1.1.) 140 152 151 007 10 855
    
        

Egenkapitalinnskudd KLP IB 2013 EK-
innskudd 

2013 

UB 2013 

Egenkapitalinnskudd KLP 17 638 1 767 19 405
    
Pensjonskostnadene 2011 2012 2013 

Pensjonskostnad KLP 38 452 39 461 42 142
Amortisert premieavvik KLP 2 298 2 778 4 769
Administrasjonskostnad KLP 2 246 2 248 2 658
Samlet kostnad KLP 42 997 44 487 49 569
Innbetalt premie KLP 45 495 61 626 58 766
Premieavvik KLP 4 797 19 916 13 966
    
Pensjonskostnader SPK 12 962 13 922 14 218
Amortisert premieavvik SPK -12 -70 -460
Administrasjonskostnad SPK 322 324 346
Samlet kostnad SPK 13 273 14 176 14 103
Innbetalt premie SPK 11 451 12 113 12 402
Premieavvik SPK -1 835 -2 134 -2 162
        
    
Innbetalt premie begge ordninger 56 946 73 739 71 168
Samlet kostnad begge ordninger 56 270 58 663 63 672
Kostnadsført/budsjettert premie 51 905 54 834 57 631
Samlet premieavvik 2 962 17 782 11 804
Ansattes andel pensjon (estimat) 4 500 4 900 6 000

 
 
De beregnede pensjonskostnadene i Sør-Varanger kommune for 2013 er budsjettert til 57,6 
mill kr. inkludert administrasjonskostnadene. Innbetalt premie er beregnet til å være 71,1 mill 
kr. Forskjellen mellom pensjonskostnaden og det innbetalte beløpet kalles premieavviket, og 
beløper seg til 11,8 mill kr for begge ordningene. Da regnskapsforskriften vedrørende føring 
av pensjoner ble innført kunne kommunene velge å kostnadsføre – amortisere - dette i løpet 
av 1 år eller fordele kostnaden over 15 år.  Sør-Varanger kommune valgte 15 års 
amortisering. Da denne regelen ble satt hadde en fra departementet sin side en forventing 
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om at premieavviket skulle svinge mellom positive og negative avvik i år med hovedoppgjør 
og år med mellomoppgjør. En forventet da at dette skulle jevne seg ut slik at nettoeffekten fra 
år til år skulle bli tilnærmet null. Nå har det imidlertid vist seg at også mellomoppgjørene har 
vært så høye at en ikke fikk den tilsiktede effekten. Departementet sa derfor at en fra 2011 
skulle fordele premieavviket over 10 år istedenfor 15 år. Det har medført en raskere 
kostnadsføring enn tidligere.  
Årsaken til at premieavviket er så høyt også i 2013 er: 

 Høy reguleringspremie som følge av høye lønnsoppgjør. 
 Finanstilsynets redusering av den garanterte renten i livsforsikringsselskapet fra 3 % 

til 2,5 % med virkning til 2012.  
 Lav avkastning i markedet gir også lavere avkastning av premiefondene. 

De ansatte trekkes 2 % av sin lønn til pensjon. 
Premieavviket har effekt likviditetsmessig for det enkelte år, mens selve pensjonskostnaden 
er relativt stabil fra år til år. Det er likevel en økning fra 2012 til 2013, som hovedsakelig 
skyldes amortisering av premieavvik.  

 

4.5 Overføring til egne særbedrifter  

4.5.1 Barentshallene KF 

Rådmannen har i konsekvensjustert budsjett videreført tilsvarende tilskudd til Barentshallene 
KF som for 2012, kun justert for lønns- og prisvekst 3 %. Tilskuddet blir da kr. 5 436 340,-. 
Det fremmes egen kommunestyresak for budsjett og økonomiplan for Barentshallene KF.     
 
Barentshallene KF har fra og med 2013 fått ansvar all utleie av alle idrettshaller, gymsaler, 
stadion etc. og vil i egen sak fremme utleieprismodellen.  

4.5.2 Varanger museum IKS, Tana og Varanger museumssida og 
Øst-Samisk museum 

Sør-Varanger, Vadsø og Vardø kommune er eiere av Varanger museum IKS. Rådmannen 
forslår å videreføre overføring til Varanger museum som for 2012 kun justert for lønn- og 
prisvekst 3 %. Tilskuddet vil da utgjøre kr. 1 756 150,-.  I tillegg dekke Sør-Varanger 
kommune utgifter til husleie og øvrige driftsutgifter for bygningene, i størrelsesorden kr. 
650 000,- pr år. 
  
Tilskuddet til Tana og Varanger museumssida er budsjettert med til sammen kr. 710 700,-. 
Dette inkluderer også tilskuddet til Øst-Samisk museum. Tilskuddet er justert med 3 % lønns- 
og prisvekst i forhold til 2012. 
 

4.5.3 NORA - krise og incest senter IKS 

I følge selskapsreglene for Nora senteret IKS pkt 18 skal representantskapet vedta budsjett 
for kommende år. Den enkeltes deltakerkommune har overfor selskapet plikt til å yte sin del 
av det tilskuddet representantskapet har vedtatt.  
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Representantskapet i Nora senteret IKS har den 1 oktober 2012 vedtatt at Sør-Varanger 
kommune skal yte kr. 2 340 000,- til Nora senteret IKS for 2013. Rådmannen har innarbeidet 
tilskuddet i budsjettforslaget.  
 
Det fremmes egen kommunestyresak for Nora senterets budsjett for 2013.   
 

4.5.4 Sør-Varanger menighet  

Rådmannen foreslår å videreføre tilskuddet til Sør-Varanger menighet i samme 
størrelsesorden som for 2012 kun justert for pris og lønnsvekst med 3 %. Tilskudd til 
menigheten er innarbeidet i konsekvensjustert budsjettforslag med kr. 5 008 890,- hvert år i 
planperioden.  
 
I tillegg foreslår rådmannen å videreføre tilskudd til opprustning og investering av kirker og 
kirkegårder med 2,0 mill.kr hvert år i planperioden. Tilskuddet er innarbeidet i kommunens 
investeringsbudsjett og finansieres ved låneopptak. 
 
Det fremmes egen kommunestyresak for budsjett og økonomiplan for Sør-Varanger 
menighet.   

4.5.5 Interkommunalt arkiv IKS 

Sør-Varanger kommune er medlem i Interkommunalt arkiv IKS. Den årlige kontingenten 
fastsatt til kr. 320 532,- pr. år i planperioden. Kontingenten fremkommer ved et grunnbeløp 
for drift og depot og vektet innbyggertilskudd.  
 

4.5.6 Finnmark kommunerevisjon IKS og Kontrollutvalgan IKS 

Sør-Varanger kommune er eier av Finnmark kommunerevisjon IKS hvor vi har 2 av 14 
andeler. I henhold til budsjett fra Finnmark kommunerevisjon IKS har rådmannen budsjettert 
med en årlig utgift til revisjon på 1,030 mill kr.  
 
Sør-Varanger kommunes utgifter til kontrollutvalgene inkludert møtegodtgjørelse er 
budsjettert med kr. 158 000,- pr år.  

4.5.7 Aurora kino IKS 

Aurora kino IKS er et interkommunalt kinoselskap, der Tromsø kommune, Alta kommune og 
Sør-Varanger kommune er eiere. Selskapet ble stiftet som en fusjon av de kommunale 
foretakene Tromsø kino KF og Alta kino KF i 2007. 1.januar 2009 ble Kirkenes kino tilsluttet 
Aurora kino, og fra 1. april 2010 overtok selskapet driftansvaret for Narvik kino. 
Selskapet eies med 8 % av Sør-Varanger kommune, 23 % av Alta kommune, og 65 % av 
Tromsø kommune. Deltakerne hefter for selskapets forpliktelser pro rata i henhold til sin 
eierandel. Vårt årlige tilskudd til Aurora Kino er kr. 675 000,-.  
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4.6 Kjøp av tjenester fra private og medlemskap 

4.6.1 Kommunenes sentralforbund 

Ordinær kontingent pr. innbygger kr.       28,03 
FoU kontingent pr innbygger  kr.         5,41 
Grunnbeløp    kr. 74 028 
  
Innbyggertall pr. 01.01.2012 legges til grunn.  

4.6.2 Brenselsutslaget AS og Grenseprodukter  

Rådmannen forslår å videreføre overføring til Brenselsutsalget i samme størrelsesorden som 
tidligere år, kun regulert for lønn- og prisvekst. Dette vil utgjøre 1 061 000,-. I tillegg yter 
kommunen lønnskostnader tilsvarende en 50 % stilling. 
  
Tilsvarende beløp er videreført i hele planperioden.  
 
Brenselsutslaget AS har søkt om økt tilskudd for 2013. Rådmannen har fremmet saken for 
kommunestyret i eget saksfremlegg.  
 

4.6.3 Tilskudd til private barnehager 

Barnehageloven §14 sier at kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, 
ikke-kommunale barnehager i kommunen, forutsatt at barnehagen har søkt om godkjenning 
før barnehagesektoren er blitt rammefinansiert ( før 01.01.11). I Sør-Varanger gjelder dette 
Bjørnehiet familiebarnehage, Prestefjellet barnehage og Villaveien Naturbarnehage.  
 
.Fra 2011 ble barnehagetilskuddet innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. Kommunene 
skal nå stå for hele den offentlige finansieringen av private barnehager. Fra samme dato ble 
tilskuddsordningene endret. Det er fremdeles slik at private og kommunale barnehager skal 
ha “likeverdig behandling”. Nå er det en ren stykkprisordning i kommunal regi. Satsene for 
stykkprisen avhenger av det gjennomsnittlige utgiftsnivået pr. barn i de kommunale 
barnehagene. Systemet med maksimumstilskudd og minimumstilskudd er bevart.  
Regjeringen har skrevet at den vil øke minimumstilskuddet til 100 % av det kommunale 
kostnadsnivået innen 2015.  
 
I tråd med regjeringens plan for opptrapping av finansieringen av ikke-kommunale 
barnehager er det i statsbudsjettet for 2013 foreslått å øke minimumstilskuddet fra 92 til 94 
prosent av det de kommunale barnehagene får.  
 
Det er budsjettert med 6,2 mill.kr til dette i 2013.   

4.6.4 Bedriftshelsetjeneste 

Sør-Varanger kommune har etter en anbudsprosess inngått avtale om leveranse av 
bedriftshelsetjenester for perioden 1.4.2012 til 31.3.2015 med HMS Finnmark i Vadsø. 
 Anskaffelsen ivaretar lovpålagte forpliktelser i hht arbeidsmiljøloven med tilhørende 
forskrifter. Den årlige medlemskontingent er kr. 566 425,- eks. mva. 
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4.6.5 Finnut innkjøpssirkelen 

Sør-Varanger kommune har ikke videreført medlemsavtale med Finnut innkjøpssirkel, men 
vil allikevel sette av budsjettmidler til kjøp av tjenester av Finnut i forbindelse med 
anbudskonkurranser i henhold til lov om anskaffelser i størrelsesorden kr. 170 000,.- 
tilsvarende beløp som for medlemskap 2012.   
 

4.6.6 Øst-Finnmark regionråd 

Sør-Varanger kommune er medlem i Øst-Finnmark regionråd. Årskontingenten er kr. 
40 000,-. I tillegg kommer vår andel, 36 %, av driftsutgiftene for rådet. Det er innarbeidet 
totalt kr. 200 000,- pr år basert på erfaringstall. 
  

4.6.7 Tilskudd til kultur og idrettsformål  

I budsjettmøte i desember 2011 vedtok kommunestyret under budsjettsak 11/661 følgende 
hva angår tilskudd til andre:  
 
Idretts- og kulturmidler 
I budsjettet for 2012 er det satt av midler til idrett og kultur på ulike poster. Eksempel er kulturmidler i 
driftsbudsjettet og tilskudd til ulike kulturformål med dekning i fra fond. Samarbeidspartiene 
Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre ønsker en gjennomgang av 
tilskuddsmidler kommunen bevilger til idrett- og kulturformål. Målet vårt er å gi innbyggerne og de 
folkevalgte en større og bredere oversikt over alle samlede tilskudd på dette området. Dette kan bety 
en samordning av alle idrett- og kulturtilskudd i en pott som utvalg for Levekår skal behandle og tildele. 
 
Med dette som bakgrunn forslår rådmannen å avvikle de fleste direkte tilskudd til lag og 
foreninger samt øvrige samarbeidspartnere som det tidligere har vært tradisjon å innarbeide i 
budsjettet. Rådmannen forslår at det budsjetteres med 1,4 mill.kr til formålet og at utvalgt for 
levekår disponerer, og fordeler, midlene etter egne retningslinjer.  
 
Rådmannen forslår allikevel at noen tilskudd videreføres. Dette gjelder følgende;   
  
Navn på tilskudd som foreslås 
videreført i budsjettet  

2012 2013 2014 2015  2016

Partnerskap for folkehelse   150 000 150 000 150 000 150 000  150 000
Tilskudd til andre trossamfunn 
(lovpålagt) 

220 000 220 000 220 000 220 000  220 000

Partistøtte  135 000 135 000 135 000 135 000  135 000

Avløsertilskudd landbruk 90 000 90 000 90 000 90 000  90 000
Til disposisjon for ungdomsrådet  100 000 100 000 100 000 100 000  100 000
MOT  70 000 70 000 70 000 70 000  70 000
Sum tilskudd budsjettert  615 000 615 000 615 000 615 000  615 000
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Rådmannen forslår at følgende tilskudd avvikles som direktebevilgninger;    
 
Navn på tilskudd som forslås 
avviklet  

2012 2013 2014 2015  2016

Barents Spektakel  100 000 0 0 0  0
Kirkenes dagene  100 000 0 0 0  0
17 mai feiring  100 000 0 0 0  0
Samefolkets dag  10 000 0 0 0  0
Pasvik trail  30 000 0 0 0  0
Finnmarksløpet  30 000 0 0 0  0
Lagseide kultur- og idrettsbygg  200 000 0 0 0  0
Kultur- og idrettsmidler  350 000 0 0 0  0
Turstier og løypekjøring 50 000 0 0 0  0
TV aksjonen  10 000 0 0 0  0
Pikene på broen  250 000 0 0 0  0
Samovarteateret   150 000 0 0 0  0
Sum tilskudd budsjett 2012  1 380 000 0 0 0  0

 
 

4.7 Virksomhetenes konsekvensjusterte driftsbudsjett 
2013-2016 
 
 
I dette kapitlet fremstilles alle virksomhetenes driftsbudsjett for perioden 2013-2016 slik de 
fremstår før nedskjærings- og omstillingstiltakene er innarbeidet. Som redegjort for i kapitel 
4.1 skal virksomhetenes driftsbudsjett reduseres med minst 42 mill.kr og ytterligere beløp 
dersom en ønsker enn sunn kommuneøkonomi. Sør-Varanger kommune har tradisjon for å 
vedta budsjettet på virksomhetsnivå da kommunen praktisere virksomhetsbasert 
økonomistyring. 
 

4.7.1 Felles for alle skoler og SFO 

I konsekvensjustert budsjett har rådmannen budsjettert driftsutgiftene til skolene med en sats 
pr. elev. Dette er et budsjetteringsprinsipp som er videreført fra budsjett 2012. For 2012 var 
satsen kr. 4000,- pr elev. For 2013 er denne regulert med prisvekst på 2,5 % slik at den 
innarbeidede satsen for 2013 er kr. 4100,- pr elev. Distriktsskolene har i tillegg midler til å 
dekke reiseutgifter til møtevirksomhet. Utgiftene til skolefrukt må dekkes innefor satsen pr. 
elev.   
  
For 2013 har rådmannen lagt inn også fast sats pr elev i SFO. Satsen er beregnet ut fra 
erfaringstall og utgjør kr. 1100,- pr elev.   
 
Rådmannen har i konsekvensjustert budsjettert innarbeidet utgifter til kjøp av utdanningsvalg 
i videregående skole med kr. 500 000,-. Kommunen kjøper undervisningstid fra Finnmark 
fylkeskommune slik at våre ungdomskoleelever kan hospitere ved de videregående skolene 
og derigjennom sikre at elevene i størst mulig grad tar riktig utdanningsvalg.   
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Skoleskyssen er budsjettert i henhold til vedtatt reglement og basert på erfaringstall fra 
tidligere skoleår og innarbeidet i den enkelte skoles budsjett. Skoleskyss utover normal 
busstakst refunderes av Finnmark fylkeskommune. Dette gjelder ikke ved vedtak om 
skolebytte og lokalt vedtak om farlig skolevei.  
Til sammen er det budsjettert med utgifter til skoleskyss for 2013 på 5,0 mill.kr og refusjon i 
størrelsesorden 1,3 mill.kr.   

 4.7.3  Felles for alle barnehagene  

I konsekvensjustert budsjett har rådmannen budsjettert driftsutgiftene til barnehagene med 
en sats pr. plass. Dette er et budsjetteringsprinsipp som er videreført fra budsjett 2012. For 
2012 var satsen kr. 3000,- pr plass. For 2013 er denne regulert med prisvekst på 2,5 % slik 
at den innarbeidede satsen for 2013 er kr. 3075,- pr plass. Barnehagene i distriktene har i 
tillegg midler til å dekke reiseutgifter til møtevirksomhet.  
Foreldrebetalte kostpenger kommer utenom.  
 
Bemanningen i barnehagene er forankret i Vedtekter for Sør-Varanger kommunale 
barnehager vedtatt av kommunestyret 16.05.10 pkt. 17.  
 
17. BEMANNING 
Barnehagens grunnbemanning er styrer + at hver avdeling har 1 pedagogisk leder, 1 
førskolelærer og 1 barne- og ungdomsarbeider pr. 18 plasser. 
 
Merknader til Lov om barnehager gir åpning for at felles organisering av skole og barnehage 
som en mindre virksomhet kan være en løsning i områder der barnehagebarn og skolebarn 
til sammen bare utgjør noen få titalls barn. 
 
I 2012 innførte rådmannen en forsøksordning i barnehagene med vikar på topp. Dette for å 
demme opp for det store sykefraværet i barnehagene. Ordningen er evaluert og rådmannen 
mener den ikke fungert etter intensjon eller gitt den ønskede virkningen. Ordningen er i 
konsekvensjustert budsjett avviklet.  
 
Styrket tilbud til barn i barnehage er budsjettert med lønnsutgifter på 1,589 mill.kr for 2013. 
Her er budsjetteringsprinsippet slik at rådmannen budsjetterer med faktiske utgifter for barn 
som har dette tilbudet på budsjetteringstidspunkt.  
 

1000 Politisk styring 

(tall i 1000) 
1000 Politisk Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 10 528 2 778 4 619 4 269 4 619 4 269

Driftsinntekter -598 -87 -137 -87 -137 -87

Netto drift 9 930 2 691 4 482 4 182 4 482 4 182
 
Virksomheten dekker kostnader til politisk styring og aktivitet, lønn til ordfører og 
varaordfører. Videre partistøtte, tapt arbeidsfortjeneste til politikere, reiseutgifter og 
kontormateriell. 
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Økningen skyldes at det er avsatt midler på 1,4 mill.kr til utvalg for levekårs disposisjon for 
tilskudd lag, foreninger og andre. Tidligere var denne budsjettposten budsjetterte under 
allmenn kultur.   

1100 Administrasjonsavdelinga 

(tall i 1000) 
1100 Administrasjon Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 23 127 12 869 15 197 15 197 15 197 15 197

Driftsinntekter -5 855 -1 695 -1 433 -1 433 -1 433 -1 433

Netto drift 17 272 11 175 13 764 13 764 13 764 13 764
 
Administrasjonsavdelingen består av tre årsverk, rådmann og to kommunalsjefer.  
Rådmannen utgjør kommunens øverste administrative og strategiske ledelse, har ansvaret 
for aktiv støtte og oppfølging av, råd og veiledning til alle virksomheter i Sør-Varanger 
kommune. 
 
I tillegg til avdelingens egen drift budsjetteres også en del fellesutgifter under dette området, 
som personforsikringer til ansatte, overføringer til private barnehager, felles opplæringsmidler 
barnehagen, fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner, og i vår kommune. 
 
Økningen skyldes omorganisering i administrasjon. Ingen økte stillinger totalt.   

1200 Servicekontoret 

(tall i 1000) 
1200 Servicekontoret Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 6 041  5 308 6 373 6 373 6 373  6 373

Driftsinntekter ‐1 356  ‐1 181 ‐1 069 ‐1 069 ‐1 069  ‐1 069

Netto drift 4 685  4 127 5 304 5 304 5 304  5 304
 
Virksomheten består av Servicekontoret, Postmottak/Arkivtjenesten og 
formannskapssekretær. Virksomheten er bemannet med 10,1 årsverk fordelt på 12 ansatte.  
 
Servicekontoret er Rådhusets, og kommunens ansikt utad. Avdelingen betjener Sør-
Varanger kommunes felles informasjons- og veiledningstjeneste for publikum med 
resepsjonstjeneste, sentralbordtjeneste, sentralt postmottak og arkivtjeneste samt intern 
budtjeneste. Virksomheten har også ansvaret for tilrettelegging, koordinering og avvikling av 
kommunens formelle politiske virksomhet og forberedelse, og gjennomføring av valgavvikling 
i tillegg til delegert ansvar for flere saksforhold. Arkivtjenesten har administratorrolle for 
kommunens arkiv og saksbehandlingssystem Acos WebSak. Avdelingen har opplæring og 
support av systemet for alle ansatte. Arkivtjenesten journalfører inngående korrespondanse 
for Rådhuset, og har daglig oppfølging for alle registreringer som gjøres ute i virksomhetene i 
WebSak. Arkivtjenesten har også ansvar for alle arkiver ute i virksomhetene. 
 
Virksomhet Servicekontoret vil fokusere på fullelektronisk arkivløsning i WebSak for alle ytre 
virksomheter. Virksomheten vil følge utviklingen av programmet, og oppgradere WebSak slik 
at den er tilpasset saksbehandlernes behov. 
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Netto økning i budsjett 2013 skyldes økte lønns- og pensjonsutgifter samt opprettelse av et 
nytt årsverk innenfor postarkivtjenesten samt ett årsverk der nedbemanning ikke ble 
gjennomført i 2012.  
 
Det er budsjettert med reduserte portoutgifter som en driftskonsekvens av investeringstiltaket 
”It og politikere” vedtatt i økonomiplanene 2012-2015 
 
Når det gjelder inntekter har virksomheten korrigert inntektsposter som har vært budsjettert 
for høyt og inntekt ikke oppnådd.  
  

1300 Økonomiavdelinga 

(tall i 1000) 
1300 

Økonomiavdelinga 
Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 11 427 24 328 23 554 23 618 23 618 23 618

Driftsinntekter -2 579 -1 889 -1 129 -1 129 -1 129 -1 129

Netto drift 8 848 22 440 22 425 22 490 22 490 22 490
 
Økonomiavdelinga består av 12 årsverk fordelt på 13 ansatte og ledes av økonomisjefen.  
Økonomiavdelingens hovedoppgave er regnskap, økonomi og skatteoppkreverfunksjon. 
Avdelingen har også ansvaret for eiendomskatten, konsesjonskraftsalg og overformynderiet.  
 
Under økonomiavdelingens budsjett ligger de fleste tilskudd og overføringer til andre.  
 
Overformynderiet er vedtatt overført til Fylkesmannen i løpet av juli 2013. Kostnadene til 
overformynderiet er med den bakgrunn halvvert.   

1400 Personalavdelinga 

(tall i 1000) 
1400 Personalavdelinga Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 12 697 15 190 13 654 13 533 13 533 13 533

Driftsinntekter -1 065 -777 -777 -656 -656 -656

Netto drift 11 632 14 413 12 877 12 877 12 877 12 877
 
Personalavdelingen skal bistå virksomhetsledere og organisasjonen forøvrig med veiledning 
og rådgivning i arbeidsgiverspørsmål samtidig som vi skal være støttespiller i strategi-, plan-
og utviklingsarbeid. Medvirke til videreutvikling og kvalitetssikring av kommunens 
arbeidsgiverpolitikk. Koordinere og samordne personaladministrative oppgaver.  Sekretariat i 
ansettelsessaker. Lønnsarbeid og lønnskjøring.  Vedlikeholde sentralt lønns- og 
personalarkiv. Personalavdelingen har 7 årsverk. 
 
Reduksjon i personalavdelingens budsjett skyldes omorganisering i administrasjon.  
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1500 Plan og byggesaksavdelinga 

(tall i 1000) 
1500 Plan og 

utvikling 
Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 18 485 14 348 13 845 13 845 13 845 13 845

Driftsinntekter -13 297 -9 914 -9 482 -9 482 -9 482 -9 482

Netto drift 5 189 4 434 4 363 4 363 4 363 4 363
 
Virksomheten har i alt 18,5 stillingshjemler og har ansvar for byggesaksbehandling, kart og 
oppmåling, fysisk/verbal planlegging, landbruk, miljø, kommunale grunneiendommer og 
saksbehandling av næringsfond/primærnæringsfondssaker.  
 
Virksomheten har også ansvar for drift av ”Sjømannsklubben” Virksomhetens arbeidsområde 
er i stor grad relatert til utviklingen av Sør-Varanger samfunnet og har de senere år opplevd 
et stor pågang fra private og offentlige aktører. 
 
I budsjettforslaget er det lagt opp til en mindre økning av gebyrregulativet for å øke 
selvfinansieringsgraden av tjenester som i utgangspunktet er ment å være” brukerbetalt” i sin 
helhet. 
 
I budsjettet for 2013 er det innarbeidet økning av gebyr for byggesak, oppmåling og 
plansaksbehandling på i alt kr 475 000. Dette skyldes i hovedsak økt aktivitet (basert på 
erfaringer fra i år) og i mindre grad mindre justeringer i gebyrregulativet (fremmes som egen 
sak). Forventninger til økte gebyrinntekter henger sammen med bemanningssituasjonen 
innenfor de gebyrbelagte tjenesteområdene. 
 

1600 IT-avdelinga 

(tall i 1000) 
1600 IT-avdelinga Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 16 810 15 346 13 421 13 421 13 421 13 421

Driftsinntekter -5 908 -4 293 -1 780 -1 780 -1 780 -1 780

Netto drift 10 902 11 053 11 641 11 641 11 641 11 641
 
IT-avdelingen er bemannet med 5 konsulenter, 1 lærling IKT- servicefag og 
virksomhetsleder.  
 
IT-avdelingen har ansvar for utvikling og produksjon av kommunens helhetlige og 
omfattende IT-tjenester inkludert administrative produksjons- og støttesystemer. IT-
avdelingen både utvikler og utøver redaksjon for www.svk.no. IT-avdelingen har sterk 
orientering mot den nasjonale IKT- og tjenesteutviklingen i både staten og i kommunene. 
Denne utviklingen er siden 2012 under nasjonal reorganisering. 
 
IT-avdelingen vil spesielt fokusere på utviklingen innen publikumsrettet digital tjenesteyting 
og i utviklingen innenfor feltene intern og ekstern samhandling innen helse/omsorg og 
oppvekstområdet. IT-avdelingen vil også fortsette nødvendige infrastrukturfornyelser både 
for kommunens helhetlige drift og for kommunens bredbånds- og mobile teletjenester.   
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Det er innarbeidet økning i budsjettet knyttet til 1,0 årsverk som i løpet av 2012 ble overført 
fra Hjemmebasert omsorg til IT-avdelingen.  
 
Det er budsjettert med kr 100 000 i økte utgifter til driftsavtaler. Dette som en konsekvens av 
investeringstiltak ”meldingsløftet” – tiltak i samhandlingsreformen EPJ helsenett. I henhold til 
vedtatt i økonomiplan 2012-2015. 
 
Avskrivninger budsjetteres på finansområdet fra og med 2013. Dette forklarer reduserte 
driftsinntekter og driftsutgifter på IT-avdelingen.   
 

2201 Kirkenes barnehage 

(tall i 1000) 
2201 Kirkenes 

Barnehage 
Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 6 106  6 982 6 557 6 557 6 557  6 557

Driftsinntekter ‐2 407  ‐2 324 ‐1 614 ‐1 614 ‐1 614  ‐1 614

Netto drift 3 698  4 658 4 943 4 943 4 943  4 943
 
Kirkenes barnehage er en 4 avdelings barnehage bygd i 1973 og tilbyr 72 barnehageplasser. 
Den er lokalisert i Kirkenes sentrum og har full dekning, med 13 barn på venteliste. 
Barnehagen har i dag 15 hjemler og har dekt opp alle stillingene med kvalifisert personell. 
Barnehagen har vektlagt arbeid med språk og språkstimulering som sin fremste innsats, da 
dette er en viktig forutsetning for å lykkes i et videre utdanningsløp.  
 
Barnehagen er gammel og bærer preg av det. Vesentlige budsjettposter ut over 
lønnskostnader vil derfor være knyttet til oppgradering av inventar og utstyr, som søkes dekt 
over eget budsjett så lagt rammen rekker. 

2202 Einerveien barnehage 

(tall i 1000 
2202 Einerveien 

Barnehage 
Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 4 980  5 422 5 445 5 445 5 445  5 445

Driftsinntekter ‐1 611  ‐1 638 ‐1 338 ‐1 338 ‐1 338  ‐1 338

Netto drift 3 369  3 783 4 107 4 107 4 107  4 107
 
Einerveien barnehage er en 3 avdelings barnehage, som ligger på Prestøya. Barnehagen ble 
bygd i 1988 og har 54 plasser, som er organisert som søskengrupper, for barn i alderen 0-6 
år. Barnehagen har 10 stillingshjemler. 
 
Fokusområdet vårt er Vennskap, der empati, prososiale handlinger, selvhevdelse, 
selvkontroll, lek, glede og humor er viktige elementer i hverdagen der grunnlaget mot 
mobbing skal innarbeides. 
 
Einerveien barnehage er 24 år og mye av inventar og utstyr er gammelt og slitt. Vi er startet 
arbeidet med å investere i nytt 
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2203 Bjørnevatn barnehage 

(tall i 1000) 
203 Bjørnevatn 

Barnehage 
Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 3 383 3 129 3 335 3 335 3 335 3 335

Driftsinntekter -1 167 -981 -908 -908 -908 -908

Netto drift 2 216 2 148 2 428 2 428 2 428 2 428
 
Bjørnevatn barnehage åpnet i 1973 og er en 2 – avdelings barnehage med 36 plasser for 
barn i alderen 0-6 år.  
 
Grunnbemanning er 6.60 årsverk 1 styrer, 2 pedagogiske ledere som deler 1 stilling. I tillegg 
har vi en barne- og ungdomsarbeider som er konstituert som pedagogisk leder frem til i 
august 2013. 
 
Satsningsområdet for 2013 er Nærmiljø og samfunn. 
 
Barnehagen bærer preg på å ha vært i drift i 40 år i 2013. 
 
I henhold til ny barnehagestruktur er Bjørnevatn barnehage vedtatt nedlagt i 2013. 
Budsjetterte kostnader vil bli overført til Skytterhusfjellet barnehage ved oppstart av denne.  

2204 Hesseng barnehage 

(tall i 1000) 
2204 Hesseng 

Barnehage 
Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 6 130 6 178 6 548 6 327 6 245 6 245

Driftsinntekter -2 017 -1 635 -1 680 -1 540 -1 540 -1 540

Netto drift 4 114 4 543 4 869 4 787 4 706 4 706
 
Hesseng Barnehage er en 4.avdelings barnehage med plass til 72 barn i alderen 0-6 år. 
 
Grunnbemanningen i barnehagen er 13 årsverk. For 2012/2013 er bemanningen utvidet med 
en 40 % stilling for oppfølging av enkeltbarn. Barnehagen har dette barnehageåret alle 4 
pedagogstillinger besatt med førskolelærere. 
Barnehagen har alle barnehageplasser besatt. 
 
Hesseng Barnehage har tur og friluftsliv som hovedsatsningsområde, og vi ønsker å være en 
aktiv barnehage som legger vekt på å få trygge, selvstendige og glade barn i samhandling 
med kompetente voksne. 
 
Barnehagen er 25 år nå i høst og trenger en del utskiftning av inventar og utstyr utover det vi 
fikk gjort forrige år i forbindelse med skjønnsmiddel tilskudd. 
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2205 Sandnes barnehage 

(tall i 1000) 
2205 Sandnes 

Barnehage 
Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 4 795 4 773 4 956 4 548 4 548 4 548

Driftsinntekter -1 597 -1 301 -1 301 -1 301 -1 301 -1 301

Netto drift 3 198 3 471 3 655 3 247 3 247 3 247
 
Sandnes barnehage ble bygget i 1987 og er en 3-avdelingsbarnehage med plass til 54 barn i 
alderen 0-6 år. Grunnbemanningen er på 10 årsverk. I 2013 vil bemanningen øke pga barn 
med spesielle behov. Det vil i tillegg følge merkostnader på lønn som følge av senioravtale 
med en ansatt. I tillegg til styrer vil alle tre pedagogiske ledere være utdannet fra januar 2013 
være utdannet som førskolelærere. Barnehagen har alle barnehageplasser besatt fra januar 
2013. 
 
Satsningsområder er dokumentasjon og vennskap. Vi har i tillegg en samisk avdeling der vi 
mottar midler fra sametinget.  
 
Vi arbeider for at barn og personal skal trives og ha en meningsfull og utviklende hverdag. 
Det er viktig at det budsjetteres med tilsvarende et årsverk til å dekke opp sykefravær, men 
også til å ha mulighet til ekstra personaler på dager det er kompetansebygging og annen 
type aktivitet som krever at barn må frigi en voksen.  
 
Uteområdet vårt er har to lekeapparater fra 1989 som er klare for utskiftning. Det er flyttet 
mange barnefamilier til Skidalsveien i løpet av de sisteårene, noe som har ført til mer bruk av 
barnehagen på ettermiddagstid og dermed er det spesielt viktig at lekemiljøet er godt og 
sikkert. Som følge av økt tilflytting til Sikdalsveien øker trafikken tilsvarende med myke og 
harde trafikanter.  Innkjørsel til barnehagen er dermed for trang og det må settes av midler til 
å utbedre den.  
 
Det er ønskelig med overflatebehandling av veggene innvendig i barnehagen, da de i dag 
består av mørk ubehandlet panel. 
 

2206 Prestøya barnehage 

(tall i 1000) 
2206 Prestøya 

Barnehage 
Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 8 158 7 406 7 996 7 912 7 912 7 912

Driftsinntekter -2 842 -2 245 -2 123 -2 123 -2 123 -2 123

Netto drift 5 316 5 161 5 873 5 789 5 789 5 789
 
Prestøya Barnehage er en 5 avdelings barnehage, med plass til 61 barn. En avdeling 
”Trollebo”, ligger fysisk borte fra hovedbygg. Barnehagen har 16 årsverk.  
 
Målet for Prestøya Barnehage er å drive virksomheten i tråd med lover og regler, samt å ha 
et stort fokus på kvalitet og et brukertilpasset tilbud. Hovedtemaet vårt er ”å være venner”. 
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Gjennom arbeidet med hovedtema ønsker vi å skape et miljø der barn og voksne trives og 
blir møtt med varme, omsorg og anerkjennelse.  
 
I henhold til vedtatt barnehagestruktur skal avdeling Trollebo legges ned i 2013. Kostnader 
budsjettert til avdelingen overføres til ny barnehage på Skytterhusfjellet når denne åpnes.  

2212 Lisadellhaugen barnehage 

(tall i 1000) 
2212 Lisadellhaugen 

Barnehage 
Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 1 733 1 586 1 557 1 557 1 557 1 557

Driftsinntekter -339 -400 -252 -252 -252 -252

Netto drift 1 394 1 187 1 304 1 304 1 304 1 304
 
Lisadellhaugen barnehage, Elvenes, er en 1-avdelingsbarnehage, 18 plasser og alle er 
tildelt. Barnehagen har 3,35 hjemler hvorav 2,35 av personalet er høyskoleutdannet. 
 
Spesiell satsing for barnehageåret 2011/2012 har vært implementering av Kvellomodellen 
(tidlig innsats) og barns medvirkning. Ny årsplan skal være ferdig 1.11.d.å. 
 
I henhold til vedtatt barnehagestruktur skal Lisadellhaugen barnehage legges ned i 2013. 
Kostnader budsjettert til virksomheten overføres til ny barnehage på Skytterhusfjellet når 
denne åpnes.  

2214 Rallaren barnehage 

(tall i 1000) 
2214 Rallaren 

Barnehage 
Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 6 639 5 923 6 006 6 006 6 006 6 006

Driftsinntekter -2 041 -1 554 -1 483 -1 483 -1 483 -1 483

Netto drift 4 598 4 369 4 523 4 523 4 523 4 523
 
Rallaren barnehage som åpnet i 1993 er en 4 avdelings barnehage med plass til 72 barn i 
alderen 0-6 år. Grunnbemanningen er på 13 årsverk, tre av avdelingslederne og 
virksomhetsleder er utdannet førskolelærer og den konstituerte avdelingslederen er utdannet 
barn- og ungdomsarbeider. 
 
Rallaren barnehage ligger i et naturskjønt miljø midt i Bjørnevatn, nært skog og mark. 
Satsningsområdene for barnehagen i 2013 er språkstimulering, likeverd og likestilling. 
 
Barnehagen fyller 20 år november 2013 og barnehagen preges av gammelt og slitt utstyr 
som må byttes ut. 
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2219 Knausen barnehage 

(tall i 1000) 
2219 Knausen 

Barnehage 
Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 4 968 5 345 5 351 5 351 5 351 5 351

Driftsinntekter -1 485 -1 147 -1 181 -1 181 -1 181 -1 181

Netto drift 3 483 4 197 4 170 4 170 4 170 4 170
 
Knausen barnehage er en 3-avdelingsbarnehage med plass til 54 barn i alderen 0-6 år. 
Grunnbemanningen er på 10 årsverk. I 2013 vil bemanningen øke pga barn med spesielle 
behov. 
I tillegg til styrer er alle tre pedagogiske ledere utdannet som førskolelærere.  
Barnehagen har alle barnehageplasser besatt. 
 
Satsningsområder er språk og natur. Midler fra Fylkesmannen er bevilget i forhold til et 
naturprosjekt. 
Vi arbeider for at barn og personal skal trives og ha en meningsfull og utviklende hverdag. 
Trygghet, omsorg, vennskap og trivsel er viktige mål. 
Brukerne ga oss gode tilbakemeldinger i mai. 
 
Barnehagen er inne i sitt 21. år og trenger i stor grad nytt inventar og utstyr. Vedlikehold ute 
og inne på selve bygget ble utført i sommer. Dette har gitt alle en ny giv. 
 

2301 Kirkenes barneskole 

(tall i 1000) 
2301 Kirkenes 

barneskole 
Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 35 007 22 560 24 126 24 126 24 126 24 126

Driftsinntekter -5 574 -3 888 -3 848 -3 848 -3 848 -3 848

Netto drift 29 432 18 673 20 278 20 278 20 278 20 278
 
Kirkenes barneskole/SFO flyttet inn i nytt skolebygg desember 2011, åpningen av 
skolebygget var i november 2012. Ansatte og elever er meget stolte over bygget. Bygget 
framstår som en av de fremste skolebyggene i landet med mange aktiviteter utenfor skolen. 
Skolen drives etter baseskoleprinsippet hvor vi vektlegger et fleksibelt bruk av bygget, 
trinntenking, utnyttelse av ressursene og tilpasset opplæring. Virksomheten har 41,11 
årsverk derav 2 årsverk til administrasjon, 50 % stilling til sosiallærer og 75 % stiling til 
merkantile oppgaver. Skolen har 250 elever og 100 elever på SFO. 
 
Satsingsområdene på Kirkenes barneskole er vurdering for læring, klasseledelse, 
relasjonsbygging, begynneropplæring og lesing i alle fag.  
 
Kirkenes barneskole har også et utemiljø som fremmer fysisk utfoldelse og lek. 
For å ha et godt skolemiljø er Kirkenes barneskole med i Trivselslederprogrammet. Det er et 
program som gir elevene ansvar for å tilrettelegge og gjennomføre aktiviteter i skolegården. 
Dette er et av flere tiltak skolen har i arbeidet med elevenes psyko–sosiale læringsmiljø.  
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Kirkenes barneskole ønsker å satse på sunt kosthold og har sammen med Kirkenes 
ungdomsskole fått innvilget kr 40 000, - fra fylkeskommunen til kantinedrift. Vi ønsker å 
ansette en person i 25 % stilling til kantinedrift da dette vil kunne gi gode helseeffekter og 
skape et bedre læringsmiljø for elevene.  
 
Vi ønsker å sikre et godt miljø for lesing og ønsker å kunne tilby elevene et bibliotek med en 
25 % stilling som bibliotekar. Lesing må stimuleres på alle måter og et velfungerende 
skolebibliotek vil kunne gi elevene gode lesevaner og leseopplevelser utover 
skolehverdagen. 

2302 Bjørnevatn skole 

(tall i 1000) 
2302 Bjørnevatn Skole Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 29 779  27 295 27 954 27 954 27 954  27 954

Driftsinntekter ‐3 288  ‐3 443 ‐3 418 ‐3 418 ‐3 418  ‐3 418

Netto drift 26 491  23 853 24 537 24 537 24 537  24 537
 
Bjørnevatn skole er en barne- og ungdomsskole med i overkant 260 elever og 45 ansatte. 
Skolen er en sentral del av nærmiljøet ved at den også brukes til fritidsaktiviteter og andre 
arrangementer. Bygget framstår som gammelt, men samtidig unikt med sin ”sentralhall” i 
midten av bygget. Utforming av bygget som skole er ellers basert på inndeling i tradisjonelle 
klasserom.  
 
Bygget bærer preg av sin alder og har tydelig behov for vedlikehold i nærmeste framtid.  
 
Skolens satsningsområder er særlig klasseledelse, relasjonsbygging, mattematikk og lese-og 
skriveopplæring. Innen disse områdene drives det opplæring både internt og ved å hente inn 
kompetanse utenfra. Skolen har blant annet satt av ressurser til veiledere innen disse 
områdene. 
 
Ved Bjørnevatn skole er det selvfølgelig nulltoleranse for mobbing og forebygging foregår 
gjennom Zero-programmet, sosiallærer på barnetrinn, rådgiver på ungdomstrinn, elevråd, 
foreldreutvalg, trivselslederprogram for barnetrinnet og et tydelig ordens-og 
oppførselsreglement. Dersom mobbing forekommer har skole også en tydelig handlingsplan 
for hvordan slike saker behandles. 
 
Skolen har en faglig meget sterk personalgruppe med høy kompetanse på de fleste 
fagområder. Vi har per i dag 3 stillinger som er besatt av personer uten den formelle 
kompetansen i orden. Dette er langt færre enn hva som har vært tilfelle tidligere. 
 
Skolen har rent materielt et investeringsbehov i forhold til elev-PC-er. Behovet for 2013 er på 
90 PC-er for at man skal kunne si at man antallet fungerende maskiner per elev er 
tilfredsstillende. Det vil også være nødvendig med en supplering av inventar og utstyr som 
elevpulter og stoler. 
 
I 2011 anskaffet skole 4 stk. ”Smartboard” og det er behov for ytterligere 4 samt 
kompetansebygging for ansatte gjennom interne og eksterne kurs. 
 
Av skolens utgifter er det først og fremst skyssutgifter, skolefrukt, lærebøker, lære- og 
skolemateriell som utgjør det meste foruten lønn til ansatte.  
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I inneværende år har skolen deltatt i ”ny giv”, noe som har vært en svært positiv erfaring som 
også gir positiv kompetanse for hele skolen. Man ser fram til å få engasjert enda flere lærere 
gjennom dette programmet og tilbakemeldingene fra de lærere som har vært direkte involvert 
er udelt positive. 
 
Skolen har innført 2 nye valgfag på ungdomstrinnet og tenker å videreføre disse samt legge 
til ytterligere 2 i 2013.  
 
Vi har innført Fronter for hele skolen og ser fram til å utvikle bruken av dette enda mer i året 
som kommer gjennom økt kompetanse for både lærere, elever og foresatte. Dette har 
utviklet seg til å bli et utmerket verktøy for å kunne følge opp hver enkelt elev best mulig og 
gjør samarbeidet mellom skole og hjem enklere og mer effektivt. 
 
Skolen gjennomførte i 2012 en ”Kreativ uke” hvor hele skolen engasjerte seg og som munnet 
ut i en meget vellykket forestilling til slutt. Dette vil man videreføre også neste år. 
 

2303 Sandnes skole 

(tall i 1000) 
2303 Sandnes Skole Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 13 900 13 100 13 887 13 887 13 887 13 887

Driftsinntekter -2 304 -2 127 -1 793 -1 793 -1 793 -1 793

Netto drift 11 596 10 973 12 094 12 094 12 094 12 094
 
Sandnes skole/ SFO er organisert som en virksomhet lokalisert i to bygg på Sandnes.  
 
Virksomheten har pr januar 2013 ca 90 elever og ca 24,5 årsverk. Dette er en nedgang i 
antall årsverk fra 2012, da vi har overført elever med særskilte behov til ungdomsskolen. Det 
er et stabilt personale ved virksomheten. I januar vil 3 av de ansatte gå av med pensjon og 
det skal rekrutteres nye til faste stillinger. 
 
Virksomheten jobber for å ivareta et godt skoletilbud til elevene og satsingsområdene ved 
skolen er lesing i alle fag, it’s learning, smartboard, klasseledelse og folkeskikk. Målsettingen 
om nasjonalt nivå ved nasjonale prøver for 5.trinn er nådd, og det samme målet videreføres.  
 
På skolen er det satt av et klasserom til lærerutdanning, dette administreres av kirkenes 
kompetansesenter. På lærerutdanningen er det 4 studenter som går 2. Studieår.  
 
Sandnes kulturrøre administreres gjennom skolen. Dette er et kulturtilbud som finansieres 
gjennom frifond og musikk i skolen. Pr i dag har vi to aktiviteter i kulturrøren, ungdomskor og 
masterchef. Masterchef gjennomføres i samarbeid med flyktningetjenesten. 
 
For å ha et godt skolemiljø på Sandnes er skolen med i Trivselslederprogrammet. Dette er et 
program som gir elever ansvar for å tilrettelegge og gjennomføre aktiviteter i skolegården. 
Tiltaket har hatt meget positiv effekt. Høsten 2012 startet skolen i samarbeid med FAU og 
elevrådet ”prosjekt folkeskikk”. Prosjektet legger vekt på akseptabel språkbruk og oppførsel. 
Målet med prosjektet er et godt skolemiljø. Prosjektet evalueres vår 2013.  
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Det vil i løpet av året være behov for noe utskifting av inventar i klasserommene. Alle 
elevstoler og pulter er i år 35 år gamle. Dette skal skolen ta over eget driftsbudsjett, i tillegg til 
å søke om midler fra den kommunale potten til inventar til skolene. 

2309, 2216 og 2316 Pasvik oppvekstområde 

(tall i 1000) 
2309 Pasvik Skole Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 11 188  11 376 11 635 11 635 11 635  11 635

Driftsinntekter ‐930  ‐1 144 ‐865 ‐865 ‐865  ‐865

Netto drift 10 258  10 232 10 770 10 770 10 770  10 770
 

2216 Pasvik Barnehage Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 2 975  3 502 3 091 3 091 3 091  3 091

Driftsinntekter ‐716  ‐767 ‐846 ‐846 ‐846  ‐846

Netto drift 2 259  2 736 2 245 2 245 2 245  2 245
 

2316 Skogfoss 

Oppvekstsenter 
Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 4 465  4 626 4 907 4 907 4 907  4 907

Driftsinntekter ‐810  ‐632 ‐636 ‐636 ‐636  ‐636

Netto drift 3 655  3 994 4 271 4 271 4 271  4 271
 
Pasvik oppvekstområde består av tre avdelinger; Pasvik skole/SFO, Pasvik barnehage og 
Skogfoss oppvekstsenter med en virksomhetsleder for hele oppvekstområdet. Det er 
36 ansatte totalt ved oppvekstområdet, til sammen utgjør disse 32,8 årsverk som er fordelt 
slik: Pasvik skole/SFO 19.77 årsverk (inkludert 20 % innkjøpte tjenester fra kulturskolen), 
Pasvik barnehage 6,6 årsverk,  og Skogfoss oppvekstsenter totalt 7,8 årsverk (skole og 
barnehage) + 1 årsverk ekstraressurs for barn med spesielle behov.  Det er 3 renholdere og 
1 vaktmester tilknyttet oppvekstområdet, men disse er ansatt under teknisk etat. 
 
Pasvik skole har 60 elever fra 1. – 10. årstrinn. 
Skogfoss oppvekstsenter har 14 elever fra 1. – 7. årstrinn. 
Skogfoss barnehage har 10 barn som totalt utgjør 13 plasser. 
Pasvik barnehage har 27 barn som totalt utgjør 36 plasser. 
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2312 Hesseng flerbrukssenter 

(tall i 1000) 
2312 Hesseng 

Flerbrukssenter 
Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 24 026 24 815 26 501 25 724 25 724 25 724

Driftsinntekter -4 689 -4 366 -3 347 -3 347 -3 347 -3 347

Netto drift 19 337 20 450 23 154 22 377 22 377 22 377
 
Hesseng Flerbrukssenter sto ferdig i 1998. Navnet viser til at bygget skulle være et senter for 
mange og ulike aktiviteter for befolkningen spesielt på Hesseng utover kommunal drift av 
skole og barnehage. 
 
Senteret består av en 2-parallelleres 1-7-skole med 216 elever dette skoleåret og ca. 26 
lærerårsverk, en 2-avdelings barnehage for 26 barn fra ett til seks år og 6,6 årsverk, samt en 
SFO-ordning med for tiden 80 barn og 5,75 årsverk. 
 
Som følge av nybygging på Hesseng som har gitt en stadig og betydelig tilflytting med 
mange nye elever med til dels store behov har skolen og SFO fått tilført lønnsmidler for 
budsjett 2013. 
  
Lokaler og areal ble bygget etter forskrifter på 1990-tallet og gir store utfordringer for 
personalet med små og trange arbeidsrom, for elever i små og trange garderober og svært få 
grupperom hvor et par er uegnet og bygget som lager. 
 
Rekruttering og stabilisering av personalet har over flere år vært en betydelig utfordring. 
Store utskiftinger og høyt sykefravær har i perioder gitt utfordringer for alle ansatte, barn og 
elever. Alle kartlegginger de siste år viser synkende tilfredshet, trivsel og resultater. 
Utholdenhet, stå på-vilje og mange dyktige ansatte har bidratt stort til å drive tilbudene med 
en rimelig kvalitet. 
 
Hesseng Flerbrukssenter vil i 2013 fortsatt kunne gi et tilbud av rimelig bra kvalitet, og være 
et aktivitetssted for barn, unge og den voksne befolkningen, spesielt på Hesseng forutsatt at 
rammene beholdes og personalet har vilje til å stå på. 

2313 Bugøynes oppvekstssenter 

(tall i 1000) 
2313 Bugøynes 

Oppvekstsenter 
Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 5 700 4 888 5 328 5 328 5 328 5 328

Driftsinntekter -972 -515 -509 -509 -509 -509

Netto drift 4 728 4 373 4 819 4 819 4 819 4 819
 
Oppvekstsentret er en fådelt skole 1-10 med barnehage og SFO tilbud. Der er 25 elever på 
skolen og 8 barn i barnehagen. Det er 11 ansatte på med 9 årsverk. Det er 2 renholder og 1 
vaktmester, disse ligger under teknisk og har ansvar for flere bygg. Vi driver både 
barnehagen og skolen etter de lover og regler som gjelder for disse institusjonene. 
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Vi ser at utgifter til kjøring for møter og kurs er for liten. Dersom den beholdes på det samme 
nivået som i dag, er de ansatte fratatt muligheten til å være med på skolering på Kirkenes.  
 

2314 Neiden oppvekstssenter 

(tall i 1000) 
2314 Neiden 

Oppvekstsenter 
Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 3 186 2 850 3 392 3 392 3 392 3 392

Driftsinntekter -382 -318 -179 -179 -179 -179

Netto drift 2 805 2 532 3 213 3 213 3 213 3 213
 
Neiden oppvekstsenter består av Fossheim skole og Smålaksen barnehage. Skolen og 
barnehagen har felles administrasjon med 1,3 stillingshjemler. Disse dekker også 
vikaroppgaver i skole/SFO/barnehage.  Smålaksen barnehage har 3 stillingshjemler hvorav 
0,5 står vakant pga lavt barnetall. Fra høsten 2012 vil barnetallet gå ned og det er i dag kun 
to barn i barnehagen. Det er etterspørsel etter barnehageplass fra småbarnsforeldre i 
Näätamö. En avtale med Inari kommune i forhold til drift av barnehagen vil kunne bidra til å 
sikre barnehagens framtid.  
 
Fossheim skole har 2 stillingshjemler. Det er i dag 9 elever ved skolen. SFO har 0,5 
stillingshjemler. Alle elevene på barnetrinnet bruker SFO. 
 

2315 Jakobsnes oppvekstssenter 

(tall i 1000) 
2315 Jakobsnes 

Oppvekstsenter 
Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 5 423 5 407 5 370 5 370 5 370 5 370

Driftsinntekter -1 004 -615 -582 -582 -582 -582

Netto drift 4 418 4 791 4 788 4 788 4 788 4 788
 
Jakobsnes oppvekstsenter består av tre avdelinger; skole, SFO og barnehage, med en 
virksomhetsleder for hele oppvekstsentret.  Det er 12 ansatte ved oppvekstsentret, til 
sammen utgjør disse stillingen 10,22 årsverk. 
 
På skolen har vi 20 elever fra 1. – 7. årstrinn, av disse går 7 elever på SFO, og i barnehagen 
er det 13 barn som opptar 18 plasser. 
 
Vi har ingen vesentlige endringer i forhold til budsjett 2012 og 2013. 
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2317 Jarfjord oppvekstssenter 

(tall i 1000) 
2317 Jarfjord 

Oppvekstsenter 
Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 5 423 5 407 5 370 5 370 5 370 5 370

Driftsinntekter -1 004 -615 -582 -582 -582 -582

Netto drift 4 418 4 791 4 788 4 788 4 788 4 788
 
Jarfjord oppvekstsenter er en fådelt 1 – 10 skole med SFO – tilbud. Skoleåret 2012/2013 er 
det 26 elever ved skolen. Det er elever på alle trinn. Det er 8 elever (1. – 5. trinn) som 
benytter SFO – tilbudet. Det er 11 ansatte inkludert sekretær og assistenter.  
 
Virksomhetens hovedmålsetting er å drive opplæring i henhold til opplæringsloven. 
 
Det er ingen vesentlige endringer i forhold til budsjett for 2012 og 2013. 
 

2318 Kompetanseheving 

(tall i 1000) 
2318 

Kompetanseheving 
Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 1 810 2 204 1 515 1 515 1 515 1 515

Driftsinntekter -988 -815 -1 015 -1 015 -1 015 -1 015

Netto drift 822 1 389 500 500 500 500
 
Virksomhetens budsjett omhandler felles kompetansemidler for grunnskolene i Sør-Varanger 
samt aktiviteter knyttet til prosjektet ”Ny-Giv”. Kommunen mottar eksterne midler til 
kompetanseheving blant annet kr. 800.000 til gjennomføring av ”Ny-Giv”. 
 

2320 Kirkenes ungdomsskole 

(tall i 1000) 
2320 Kirkenes 

ungdomsskole 
Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 11 331 22 069 24 787 24 787 24 787 24 787

Driftsinntekter -1 427 -2 563 -2 072 -2 072 -2 072 -2 072

Netto drift 9 905 19 506 22 715 22 715 22 715 22 715
 
Kirkenes ungdomsskole åpnet desember 2011 og har vært i drift i nytt skolebygg siden da. Vi 
har hatt kontinuerlig drift og bygget huser i dag mange aktiviteter utover skolen. Bygget 
fremstår som en av de fremste skolebyggene i landet, med en fleksibel struktur som gir store 
muligheter for tilpasset undervisning.  
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Organisasjonen har blitt skilt fra Kirkenes barneskole. I dag har skolen 238 elever og 40 
årsverk. Herunder 200% stilling til administrasjon og 75% stilling til merkantile oppgaver.  
I tillegge bruker skolen ekstra ressurs på sosiallærer i 50% stilling og rådgiver i 50 % stilling 
da dette sikrer elevenes psykososiale arbeidsmiljø, og en god overgang  til videregående 
skole. 
 
Skolen har ca 5 stillinger som er besatt av lærere uten godkjenning. Dette skyldes at noen 
faglærere ikke har fullført lærerutdanning eller PPU. Resultatene skolen leverer er innfor 
målene, men som mange skoler er realfag en utfordring.  
 
Kirkenes ungdomsskole er universelt utformet og godt egnet for elever med ulike 
spesialpedagogiske behov. Dette er en medvirkende årsak til at elever søker til skolen og at 
ressursen til spesialpedagogikk øker. Neste års budsjett tar høyde for årets utfordringer, men 
forutsetningen er at ikke behovet for spesialundervisning øker. Vi ser også at tilflyttingen har 
konsekvenser for skysskostnadene. 
 
Vi har en rekke ulike prosjekter på skolen. Skolen tar behovet for kompetanse på alvor og 
har også i år hatt 2 lærere i ordningen kompetanse for kvalitet. Dette medfører økte utgifter 
for skolen, men er en viktig satsning for både kommunen og skolen. 
 
Ny giv ble innført og gjennomført i skoleåret 2011-2012, og resultatene og tilbakemeldingene 
fra elevene er gode.  Lærerne som gjennomførte utdanningen har gjort kjempeinnsats. 
 
I år ble utgiftene til hospitering på Kirkenes videregående skole for 9. Trinn lagt til skolenes 
driftsbudsjett. Dette er det ikke rammer for videre. Vi mener at dette gir meget verdifull 
erfaring for elever. Derfor ønsker vi at det bevilges penger til dette tiltaket som er et godt 
virkemiddel for å hindre omvalg på videregående. 
 
First lego league er en storsatsning i samarbeid med Sør-Varanger næringshage og gir 
elevene unik realfagerfaring. Spennende og arbeidskrevende, men viktig for å utvikle unge 
forskere. 
 
Kirkenes ungdomsskole har i år vært vertskap for PNC samlingen med elever fra både Norge 
og Russland sammen med Svanhovd miljøsenter. Dette gir verdifull forskererfaring, øker 
lærernes kompetanse og knytter gode kontakter til nabolandet. Skolen dekker utgifter til våre 
lærere. 
 
Ungdomsskolen fikk innført nytt timetall og valgfag ble innført for 8. Trinn. Det gjorde at vi 
måtte utvide uketimetallet med 30 minutter for alle elever for at dette skulle harmonere med 
busskyss. Vi har også innført 60 minutters undervisningsøkter og kort dag på onsdag for å få 
en lengre økt til internt utviklingsarbeid.  
 
Kirkenes ungdomsskole gjennomfører en storstilt satsning på IKT. Alle lærere har 
gjennomgått intern kursing i bruk av elektroniske tavler (active boards) og Fronter. For å 
sikre god informasjonsflyt er også foreldremodulen til læringsplattformen Fronter innført. 
Dette sikrer at foreldre får bedre innblikk i elevens vurderinger og fravær.  
 
Øvrige satsningsområder dette skoleåret er elevens arbeidsmiljø og arbeidet med §9-A, 
vurdering for læring, klasseledelse og relasjonspedagogikk.  
 
Skolen ønsker å satse på sunt kosthold og har fått innvilget 40.000,- fra fylkeskommunen til 
kantinedriften. Vi ønsker å ansette en person i 25% stilling til kantinedrift da dette vil kunne gi 
gode helseeffekter og skape et enda bedre læringsmiljø for elevene. Dette er også et ønske 
fra FAU og Elevrådet.  
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For å sikre et godt miljø for lesing ønsker vi å kunne tilby elevene et bibliotek med en 25% 
stilling som bibliotekar. Vi tror at lesing må stimuleres på alle måter og at et velfungerende 
skolebibliotek vil kunne gi elever gode lesevaner og leseopplevelser utover skolehverdagen. 
 

2360 Barnevern- og PP-Tjenesten 

(tall i 1000) 
2360 Barnevern- og PP-

Tjenesten 
Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 19 045  19 743 20 351 20 351 20 351  20 351

Driftsinntekter ‐1 337  ‐1 788 ‐1 517 ‐1 517 ‐1 517  ‐1 517

Netto drift 17 708  17 955 18 834 18 834 18 834  18 834
 
Barnevern- og pp-tjenesten er organisert i felles virksomhet og samlokalisert til første etasje i 
Postgården. Tjenesten har til sammen 17 årsverk fordelt på 16 hele og to halve stillinger, 
fordelt slik i tjenestene:   
 
Barneverntjenesten: 5 saksbehandlerstillinger hvorav en midlertidig på statlig tilskudd, en 
halv midlertidig rådgiverstilling på statlig tilskudd, en hel fagleder og en hel merkantil stilling.  
Alle stillingene er besatt av kompetent personale.  Den statlige satsingen på kommunalt 
barnevern synes å skulle fortsette også i 2013 jft statsbudsjettet for 2013’s framlegg. 
 
Pp-tjenesten: 4,5 saksbehandlerstillinger, en logopedstilling tilknyttet voksenlogopedi, en 
spesialrådgiver/psykolog, en hel merkantil stilling og en hel faglederstilling.  Av dette står 
logopedstillingen og en halv saksbehandlerstilling pr dato vakant, men er lyst ledig. 
 
Pp-tjenesten skal oppfylle Opplæringslovens krav til utredning og oppfølging av 
spesialpedagogiske saker for barn i barnehager, skoler og for voksne med behov for 
utredning og tiltak etter lovens bestemmelser.  Tjenesten skal i tillegg ivareta observasjon, gi 
råd og veiledning ovenfor personalet og i forhold til systemisk arbeid i skoler og barnehager.   
Det har i 2012 vært arbeidet med gjennomgang og vurdering av spesialundervisningen i 
grunnskolene.  Resultat av gjennomgangen og arbeidet vil bli framlagt i egen rapport. 
 
Barneverntjenesten skal ivareta kommunens forpliktelser etter lov om barneverntjenester og i 
alle ledd av loven; fra undersøkelser av bekymringsmeldinger, iverksetting og oppfølging av 
hensiktsmessige tiltak i den enkelte sak.  Barneverntjenesten har i 2012 hatt en sterk økning 
av akutt- og omsorgssaker, noe som har resultert i økte utgifter til tiltak utenom hjemmet 
(plasseringer i institusjon/fosterhjem).  Dette er saker som videreføres også i 2013 og som vil 
få budsjettmessige konsekvenser i form av økning av budsjettfunksjon 252 Barneverntiltak 
utenfor hjemmet.  Hvilke konsekvenser de økte utgiftene vil få på totalrammen for barnevern- 
og pptjenesten er ennå noe uavklart. 
 
Både barnevern- og pptjenesten er viktige aktører i oppfølging av Kvello-modellen (for tidlig 
intervensjon og hjelp til barn/familier som trenger det) i skoler og barnehager.  Fullført 
implementering av Kvello-modellen i alle skolene og barnehagene vil være våren 2015. 
Ressursbruken (personalressurs) for oppfølging av Kvello-modellen vil da være mer avklart. 
  
Det er innarbeidet 1,0 årsverk logoped i budsjett for 2013 denne var ikke budsjettert i 2012. 
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2400 Kirkenes kompetansesenter 

(tall i 1000) 
2400 Kirkenes 

Komp.senter 

Regnskap 

2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 7 901 7 464 7 562 7 562 7 562 7 562

Driftsinntekter -6 068 -6 635 -5 645 -5 645 -5 645 -5 645

Netto drift 1 833 829 1 917 1 917 1 917 1 917
 
Kirkenes kompetansesenter har ansvar for lovpålagte oppgaver i norskopplæring for voksne 
innvandrere, samt grunnskole og spesialundervisning for voksne. Senteret tilbyr i tillegg 
norskkurs for arbeidsinnvandrere og russiskkurs. Tolking og oversetting mellom norsk og 
russisk er en viktig del av oppgavene våre, sammen med tilrettelegging og megling med 
høgskoler og universitet for å få et tilbud om desentralisert høgskole- og 
universitetsutdanninger, samt etter- og videreutdanninger. Vi har som mål å levere tjenester 
av høy kvalitet, og våre elever har gode resultater på offisielle tester. 
 
Kompetansesenteret har 10 årsverk, hvorav 8,5 er besatt. 
 
Den største enkeltutgiften foruten lønn, er husleie som for 2013 vil bli ca 1 mill.  
 
Kompetansesenteret vil i 2013 måtte starte opp grunnskoleopplæring for voksne. 
 

2500 Allmenn kultur 

(tall i 1000) 
2500 Allmenn Kultur Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 13 905  7 598 6 863 6 863 6 863  6 863

Driftsinntekter ‐2 208  ‐2 383 ‐874 ‐874 ‐874  ‐874

Netto drift 11 697  5 216 5 989 5 989 5 989  5 989
 
Allmenn kultur består av en rekke tilbud innenfor idrett og kultur. Virksomheten har 6,43 % 
årsverk fordelt på 10 stillingshjemler. Hovedaktiviteten for ungdom er i dag lagt til Basen i 
Kirkenes, samt ungdomsklubben i Bjørnevatn og på Bugøynes. Basen er utviklet til et 
kultursenter i samlokalisering med Aurora Kino og Kirkenes Bowling og tilbyr øvingsklokaler, 
galleri, internett, og filmrom/spillerom/møterom for ungdom. Virksomheten gir tilbud om 
kulturtiltak for funksjonshemmede og bidrar også med konsulenttjenester innenfor idrett og 
annen kultur. 
 
Virksomheten er lokal arrangør av UKM og teaterarrangør for Hålogaland Teater og 
Riksteatret. I tillegg arrangerer virksomheten ulike ungdomsmønstringer som Kaos 
Spektakel, Åpen Hall og Braak. Allmenn kultur driver med utstrakt saksbehandling og 
rådgivning når det gjelder kulturmidler, spillemidler og søknader om økonomisk støtte.  
 
Det er innarbeidet reduserte inntekter fra bruk av disposisjonsfond med 1,35 mill kroner. I 
2012 ble tilskudd til arrangementer og kulturaktiviteter dekt med bruk av fond.  
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Tilskudd til kultur og idrettsaktiviteter er i budsjett 2013 overført til formannskapets 
disposisjon.  
 

2550 Kulturskolen 

(tall i 1000) 
2550 Kulturskolen Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 5 396  4 877 5 244 5 244 5 244  5 244

Driftsinntekter ‐1 476  ‐1 280 ‐1 150 ‐1 150 ‐1 150  ‐1 150

Netto drift 3 920  3 597 4 094 4 094 4 094  4 094
 
Sør-Varanger kulturskole er nettopp flyttet inn i nytt bygg sammen med Kirkenes barneskole 
og Kirkenes ungdomsskole. Skolen er underlagt virksomhetslederen/rektoren ved Kirkenes 
barneskole. Skolen har som mål å gi et variabelt og godt kulturskole tilbud til alle elever i 
Sør-Varanger kommune. Skolebygget innbyr til alle typer aktiviteter fra dans til bandspilling, 
øvinger i grupperom og opptredener i skolenes amfier. 
 
En samlokalisering mellom kulturskolen og Kirkenes barne- og ungdomsskole gjør at både 
lokaler og ressurser kan utnyttes bedre. Utfordringen til kulturskolen er samspillet med 
grunnskolene og få til gode samarbeidsprosjekter. Akkurat nå er skolen i et 
samarbeidsprosjekt om Joik og trommespill, et prosjekt mellom kulturskolens elever og 
elever fra grunnskolene. 
 
Skolen har 407 elever og det har aldri tidligere vært så mange elever. Skolen har 7,3 årsverk 
med et godt kvalifisert personell.  
 
For å kunne gi et variabelt og godt tilbud kjøper vi tjenester fra private for å kunne gi 
teaterundervisning og drive Kirkenes skolekorps. Kjøp av tjenester fra private koster en del 
men kulturskolen har et ønske om å kunne fortsette å gi et godt kulturskoltilbud til elevene i 
Sør-Varanger kommune. 
 

2600 Sør-Varanger museum 

(tall i 1000) 
2600 Sør-Varanger 

Museum 
Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 3 730  2 877 3 249 3 249 3 249  3 249

Driftsinntekter ‐1 050  ‐25 0 0 0  0

Netto drift 2 680  2 852 3 249 3 249 3 249  3 249
 
Her budsjetteres overføring til Varanger museum IKS og Tana og Varanger museumssiida. I 
tillegg er det budsjettert med utgifter tilhørende bygget Grenselandmuseet. 
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2700 Sør-Varanger bibliotek 

(tall i 1000) 
2700 Sør-Varanger 

Bibliotek 
Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 6 624  6 670 6 887 6 887 6 887  6 887

Driftsinntekter ‐1 560  ‐1 344 ‐1 343 ‐1 343 ‐1 343  ‐1 343

Netto drift 5 063  5 326 5 544 5 544 5 544  5 544
 
Virksomheten består av hovedbibliotek i Kirkenes, filialer på Svanvik og Bugøynes. 
Virksomheten har 6,90 årsverk fordelt på 8 ansatte. Biblioteket kjøper bokbusstjenester fra 
Tana/Nesseby bokbuss til distriktene Bugøyfjord og Neiden. Sør-Varanger bibliotek dekker et 
vidt spekter av tjenester for barn, ungdom, voksne og eldre. Utlån av bøker/media, 
informasjonstjenester, formidling og arrangementer. Virksomheten samarbeider med mange 
aktører innenfor kommunen, og andre eksterne institusjoner i landet. Norsk–russisk 
bibliotektjeneste er ett betydelig område i virksomheten, og det er en økende tendens til 
aktiviteter, møter og samarbeid over grensen. Biblioteket har som målsetting å videreutvikle 
virksomheten til å være en aktiv møteplass og sosial arena, ved samarbeid med relevante 
aktører, som også gir tilgang på ressurser og midler. Det søkes årlig på prosjektmidler, 
primært til arrangement og formidling.   
 
Budsjett 2013 fører til en stram drift av virksomheten. Utgifter til husleie, primært i Kirkenes, 
men også i Svanvik, er en vesentlig utgiftspost på budsjettet. Inntekter på kr. 650 000,- 
gjelder russiskspråklig bibliotek -tjenesteyting, og er avhengig av avtaler og overføring av 
midler fra Finnmark fylkeskommune, Troms fylkeskommune og staten.   
 

3000 Helse og sosialadministrasjon 

(tall i 1000) 
3000 Helse og 

Sosialadministrasjon 
Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 14 622 13 407 13 530 13 530 13 530 13 530

Driftsinntekter -4 382 -3 547 -2 967 -2 967 -2 967 -2 967

Netto drift 10 240 9 860 10 563 10 563 10 563 10 563
 
Virksomheten består av koordinerende enhet og tildelingskontoret for omsorgssaker. Det er 
7,5 årsverk ved virksomheten.  
 
Koordinerende enhet skal ha generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i 
kommunen og i helseregionen. Enheten skal være kontaktpunkt for samarbeid. Tjenestene 
som tilbys skal være synlige og lett tilgjengelige for brukere og samarbeidspartnere. 
Koordinerende enheten skal sørge for at tjenester til brukeren ses i sammenheng, og at det 
er kontinuitet i tiltakene over tid, uavhengig av hvem som har ansvaret. Enheten skal bidra til 
at de forskjellige tjenesteyterne samarbeider ved planlegging og organisering av 
habiliterings- og rehabiliteringstilbudene, og tilrettelegge for brukermedvirkning på individ- og 
systemnivå.  
 
Tildelingskontorets målsetning er å tildele helse og omsorgstjenester etter BEON prinsippet, 
Beste effektive omsorgsnivå med innplassering i kommunens omsorgstrapp. 
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Tildelingskontoret er også kontakten opp mot spesialisthelsetjenesten ved utskrivningsklare 
pasienter. Tildelingskontoret behandlet 1826 saker i 2011.  

3001 Frivillig Sentralen 

(tall i 1000) 
3001 Frivillig Sentralen Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 748  725 741 741 741  741

Driftsinntekter ‐442  ‐350 ‐360 ‐360 ‐360  ‐360

Netto drift 307  375 381 381 381  381

 
Frivillig Sentralen har en ansatt; daglig leder i 100 % stilling. Frivillig Sentralen hadde i 2011 
125 registrerte frivillig som til sammen utgjorde en arbeidsinnsats på ca 5950 timer. 
  
Målet er at Frivillig Sentralen skal fungere som møteplass, koordinator og kontaktpunkt for 
frivillige og andre. De skal samarbeide med andre lag og foreninger og kommunale 
virksomheter. Blant aktivitetene de driver med nevnes: eldrekafe, språkhjelp, natteravning, 
"vaktmestertjeneste", transport, internasjonalt arbeid og diverse arrangementer.” 
  

3100 Flyktningtjenesten 

(tall i 1000) 
3100 Flyktningtjenesten Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 9 582  11 830 12 031 12 031 12 031  12 031

Driftsinntekter ‐10 289  ‐12 124 ‐12 834 ‐12 834 ‐12 834  ‐12 834

Netto drift ‐707  ‐294 ‐803 ‐803 ‐803  ‐803
 
Flyktningtjenesten har ansvar for drift og koordinering av bosetting, integrering og 
introduksjonsprogrammet for flyktninger. Formålet i tjenesten er å arbeide for likestilling som 
innebærer å bedre flyktningers mestring av hverdagslivet og styrke deres muligheter for 
kvalifisering til utdanning og arbeidsliv. 
 
Det bor 64 flyktninger fordelt på 9 nasjoner innenfor 5-års tilskuddsperiode (statstilskudd fra 
Integrerings-og mangfoldsdirektoratet-IMDi). I tillegg bor her flyktninger som har vært i 
kommunen i mer enn 5 år. Kommunestyret har vedtatt å bosette 25 flyktninger pr år i 
perioden 2012-2015. Det er 4 stillinger i tjenesten: virksomhetsleder, 2 koordinatorer, 1 
miljøarbeider samt ½ prosjektstilling. Integreringstilskuddet brukes til bosetting av flyktninger 
og introduksjonsprogram; lønn, introstønad, ½ innvandrerhelsesøster, tolking, økonomisk 
stønad (refusjoner til NAV), aktiviteter, helsefremmende tiltak, transport og barnehage/SFO. 
Tjenesten har flyttet inn i nye og hensiktsmessige lokaler i 2012. 
Lov om introduksjonsprogram gir rett til kvalifisering for bosatte flyktninger mellom 18-55 år. 
Det er 23 deltakere i introduksjonsprogrammet pr 1.10.2012. Ved årsskiftet 2012/13 vil det 
være 30 deltakere på grunn av økt antall voksne flyktninger som bosettes. Utviklingen av 
tilbudet i introduksjonsprogrammet skjer i nært samarbeid med deltakerne og 
samarbeidsparter og det er fokus på god kvalitet i tilbudet. Tjenesten har fått FoU-midler fra 
IMDi til prosjektet VI SNAKKES! som er et tilbud til bosatte flyktninger. 
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Det er fortsatt en utfordring å skaffe tilveie nok boliger til bosetting av flyktninger. Arbeidet 
med å finne gode fremtidige boligløsninger må fortsette, slik det fremgår av boligpolitisk 
handlingsplan. 
 
Det er innarbeidet en reduksjon i driftsutgiftene på 0,5 mill kroner fra budsjett 2012. Det 
berører tilbudet til flyktningene både bosetting og introduksjonsprogram, som følge av 
reduserte utgifter til aktiviteter/etablering og introduksjonsstønad. 
 

3200 Felles administrasjon helsetjenesten 

(tall i 1000) 
3200 Helsetjenesten Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 772  896 845 845 845  845

Driftsinntekter ‐162  ‐90 ‐24 ‐24 ‐24  ‐24

Netto drift 610  806 821 821 821  821

 
Tjenesten består av 1 årsverk konsulent og 0,5 årsverk sekretær som bistår 
kommunelegetjenesten, helsestasjonen, ergoterapitjenesten, fysioterapitjenesten og psykisk 
helsetjenesten med merkantile tjenester.  Konsulenten har delegert ansvar innen 
økonomi/budsjett og saksbehandling for kommuneoverlegen og virksomhetsleder for psykisk 
helsetjeneste. 
 
Budsjettet er fellesutgifter for alle de kommunale tjenestene ved helsesenteret. 
 
 

3202, 3203 og 3204 Helsestasjon, fysio - og ergoterapitjenesten 

(tall i 1000) 

3202 Helsestasjon Regnskap 

2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 5 054 4 203 5 180 5 180 5 180 5 180

Driftsinntekter -1 193 -847 -1 290 -1 290 -1 290 -1 290

Netto drift 3 861 3 356 3 890 3 890 3 890 3 890
 

3203 Fysioterapi Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 4 650 4 429 4 459 4 459 4 459 4 459

Driftsinntekter -1 048 -690 -715 -715 -715 -715

Netto drift 3 603 3 739 3 744 3 744 3 744 3 744
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3204 Ergoterapi Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 906 1 377 1 406 1 406 1 406 1 406

Driftsinntekter -10 -6 -6 -6 -6 -6

Netto drift 896 1 371 1 400 1 400 1 400 1 400
 
Ergo/fysio/helsestasjon er en felles virksomhet, organisert med 50% felles virksomhetsleder 
samt 3 fagledere. 
 
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lovpålagt lavterskeltilbud til alle barn, unge og 
deres foresatte. Tilbudet innbefatter svangerskapsomsorgen, helsestasjon 0-5 år, 
skolehelsetjenesten 6-20 år og helsestasjon for ungdom. Tjenesten har en sentral rolle i 
kommunens folkehelsearbeid og arbeider helsefremmende og forebyggende, både med 
psykisk og fysisk helse og sosiale forhold. Arbeidet innebærer veiledning, 
helseundersøkelser, vaksinering, oppfølging og henvisning videre ved behov. 
Helsestasjonen har 6,5 årsverk. 
 
Ergoterapitjenesten skal hjelpe mennesker i alle aldre å fungere optimalt i hverdagen når de 
har problemer med å utføre daglige gjøremål på grunn av sykdom, skade eller annen 
funksjonshemming. Ergoterapitjenesten tilrettelegger for aktivitet og deltagelse i brukers 
hjem, fritid, skole/barnehage og på institusjoner. Sentrale oppgaver er hjelpemiddelformidling 
og boligveiledning/tilrettelegging for å kunne bo lengst mulig hjemme. 
Tjenesten har 2,5 årsverk. 
 
Fysioterapitjenesten skal bidra til å sikre innbyggerne et forsvarlig fysioterapitilbud. 
Fysioterapitjenesten gir tilbud om fysioterapi innen helsestasjon, skolehelsetjenesten, 
hjemmebehandling, sykehjem og oppfølging i distriktene, Prioriterte oppgaver her er 
rehabilitering og habilitering. Videre utføres individuell fysikalsk behandling for barn 0-18 år, 
forebyggende helsearbeid, herunder Kvello modellen, samt ivaretakelse av særskilte tilfeller 
hvor ordinær fysikalsk behandling på institutt enten ikke er mulig eller hensiktsmessig. 
Tjenesten har 4 årsverk inkl en turnusstilling. 
 
Sør-Varanger Frisklivsentral er innarbeidet i budsjett med driftsoppstart 1.1.2013 og vil i 2013 
bli finansiert av eksterne midler og bruk av bundet fond. 
 
Det er innarbeidet økte utgifter til tilskudd til driftsavtaler private fysioterapeuter. Det er ikke 
innarbeidet vesentlige endringer i budsjettet ut over dette. 
 

3205 Psykisk helsetjeneste 

(tall i 1000) 
3205 Psykisk 

helsetjeneste 
Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 11 822 14 148 14 718 14 718 14 718 14 718

Driftsinntekter -3 368 -4 622 -4 369 -4 369 -4 369 -4 369

Netto drift 8 453 9 526 10 349 10 349 10 349 10 349
 
Psykisk helsetjeneste skal bidra til forebygging av psykiske lidelser gjennom tiltak for 
småbarnsforeldre og deres barn, gruppetilbud i forhold til angst og depresjon, informasjon og 
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undervisning. Gi god hjelp til mennesker med psykiske lidelser. Ved tilbud om støttesamtaler, 
koordinering av hjelpetiltak, aktiviteter og opplæring, hjemmebesøk, oppfølgning og 
miljøarbeid 
 
Tjenesten har 17 årsverk, fordelt på omsorgsboligen/miljøarbeidertjeneste med 9,5 årsverk, 
Møteplassen 2 årsverk, hjemmekonsulent 1 årsverk og helsesenteret med leder 4,5 årsverk. 
 
Økte ugifter kommer som følge av særlig ressurskrevende brukere.  
 

3206 Diagnose/behandling  

(tall i 1000) 
3206 Diagnose/ 

Behandling 
Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 10 296 10 788 11 748 11 748 11 748 11 748

Driftsinntekter -1 664 -1 181 -1 308 -1 308 -1 308 -1 308

Netto drift 8 632 9 607 10 440 10 440 10 440 10 440
 
I legetjenesten er det nå 10 fastlegehjemler etter at Kommunestyret opprettet en ny hjemmel 
i 2011, i tillegg har tjenesten 2 kommunalt ansatte turnusleger. Den nye hjemmelen har vært 
utlyst 3 ganger, men vi har dessverre ikke lykkes å ansette noen i hjemmelen foreløpig. 
Søkermassen er for tiden meget liten. Interessen for fastlegehjemler er betydelig mindre over 
hele landet. Det er også lyst ut en hjemmel fra en av våre fastleger som har sagt opp – også 
her er det vanskelig å rekruttere. 
 
For øvrig er kommuneoverlegen fortsatt sterkt involvert i planlegging av innfasing av 
samhandlingsreformen. Hvilke budsjettmessige konsekvenser dette vil få for helsetjenesten 
og for kommunen er fortsatt usikkert, men vi har to leger involvert i prosjekter i tilknytning til 
denne reformen høsten 2012 og utover 2013. 
 
Legetjenesten har tidligere startet planlegging av kommunalt overgrepsmottak – sentralt 
pålegg. Dette arbeidet har imidlertid vært nedprioritert flere år på rad på grunn av andre og 
viktigere oppgaver – i 2011 og 12 på grunn av samhandlingsreformen. Vi er pålagt å opprette 
et slikt mottak, og et slikt tilbud vil få budsjettmessige konsekvenser den dag mottaket er 
opprettet. Dette ligger imidlertid fortsatt noe frem i tid. Vi håper å komme videre i 
planleggingen i 2013. I tillegg er det nærliggende å se mottaket i sammenheng med ”nye 
Kirkenes sykehus” hvor oppstart foreløpig er satt til 2014. 
 
Et annet område kommuneoverlegen ser må prioriteres er smittevern. På grunn av økt 
reisevirksomhet øker også infeksjonssykdommer, og det er viktig at kompetansen på 
området økes og prioriteres. Dette vil bety økning, evt. omrokering av kommunale oppgaver 
for en av fastlegene. Dette vil kunne løses innenfor rammen av budsjettet. 
 
Forhandlinger mellom legeforeningen og KS sentralt har resultert i noe endrede rettigheter i 
forbindelse med avvikling av arbeidsdag etter vakt, men fortsatt har dette ikke fått store 
konsekvenser for legene ved Kirkenes legesenter og dermed for Sør-Varanger kommune.  
 
Det er i innarbeidet økte kostnader på 0,5 mill kroner knyttet til utvidet permisjonsordninger 
for fastlegene, ihht kommunestyrevedtak i sak 045/12. 
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3300 Sosialtjenesten 

(tall i 1000) 
3300 Sosialtjenesten Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 5 373 5 192 5 535 4 785 4 785 4 785

Driftsinntekter -1 214 -825 -1 058 -308 -308 -308

Netto drift 4 159 4 367 4 478 4 478 4 478 4 478
 
Sosialtjenesten har 8 årsverk bestående av tre miljøarbeidere, en boligøkonomisk rådgiver 
og fire sosialkonsulenter, inkludert virksomhetsleder. I tillegg er 3 prosjektstillinger på til 
sammen 2,5 % årsverk knyttet til virksomhetens drift. 
 
Tjenestens hovedmål/arbeidsområder er; 
      -  Rehabilitering og omsorg til personer og familier med rus- og avhengighetsproblemer 
      -  Forebygge rus, økonomiske - og sosiale problemer på både individ og samfunnsnivå 
      - Saksbehandling av bostøttesaker, startlån og utbedrings- og tilretteleggingstilskudd 
 
I tillegg til ulike tilbud til personer og familier med rusproblemer, har virksomheten gjennom 
statlige tilskuddsmidler igangsatt/driver ulike rusforebyggende eller skadereduserende 
prosjekter; 

- Boligkoordinatorstilling for å forbedre bolig og bo-oppfølgingstilbud til målgruppen 
- ”Frisk satsing” som er et jakt og friluftstilbud til ungdom/unge voksen i risikosonen 

eller med etablerte problemer. Igangsatt i samarbeid med Finnmark Jeger og fisk. 
Avvikles i løpet av 2012. 

- Ambulant tverrfaglig ungdomsteam i samarbeid med spesialisthelsetjenesten og 
kommunene Tana og Vardø. Avvikles i løpet av 2012. 

- Etablering av 6 nye boliger med hjelpe- og vernetiltak til målgruppen i samarbeid med 
Stiftelsen boligbygg 

- Ruskoordinatorstilling for rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid overfor ungdom i 
risikosonen og ungdom med etablerte rusproblemer. 

For 2013 er følgende innarbeidet i budsjettet: 
      -    Tilskuddsmidler til videre drift av 2 etablerte prosjekter; boligkoordinator og  
            ruskoordinator 

- Videreføring av etablert friluftstilbud som et ordinært tilbud som kjøpes av Finnmark 
jeger- og fisk med 1 – 2 dager pr.uke. Utgifter dekkes over eget budsjett av midler til 
støttekontakt og kjøp av tjenester fra private. 

- Innsparing av utgifter til husleie i forbindelse med flytting til nye lokaler med 100.000 
 

3301 NAV – økonomisk sosialhjelp 

(tall i 1000) 
3301 Nav - Økonomisk 

Sosialhjelp 
Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 9 418  9 313 9 422 9 422 9 422  9 422

Driftsinntekter ‐1 537  ‐1 141 ‐1 141 ‐1 141 ‐1 141  ‐1 141

Netto drift 7 882  8 172 8 281 8 281 8 281  8 281
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NAV Sør-Varanger er et samarbeid mellom Sør-Varanger kommune og NAV Finnmark. 
Kontoret har ansvar for både kommunale og statlige oppgaver som er fordelt på henholdsvis 
6 kommunale og 11,6 statlige stillinger. Av kommunale oppgaver kontoret har ansvar for, er 
ivaretakelse av økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogrammet og oppfølging av 
langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp de viktigste områdene.  
 
NAV Sør-Varanger har som hovedmål å bidra til at flest mulig av de som er i yrkesaktiv alder 
i kommunen vår kan forsørge seg selv ved eget arbeid. Når dette ikke er mulig skal NAV 
sikre at disse personene får midlertidig eller varig inntektssikring gjennom de kommunale og 
statlige stønadene vi forvalter.  
 
I Sør-Varanger har vi over tid hatt lav arbeidsledighet og god tilgang på arbeid. Samtidig 
etterspørres arbeidskraft med høyere utdannelse og spisskompetanse som mange av Nav 
sine brukere ikke kan matche. Samtidig så jobbes det meget godt med å avklare personer i 
risikogrupper i retning midlertidige og varige stønader. Dette gir som resultat relativt lave 
utgifter til sosialhjelp. Virksomheten ser imidlertid at mange sliter med de høye bokostnadene 
som er i kommunen og at en større og større andel av sosialhjelps-budsjettet går med til å 
avhjelpe de utfordringene dette medfører. 
 
Som følge av den gode situasjonen på arbeidsmarkedet og at det over tid er jobbet godt med 
arbeidsavklaring så ser vi en svak nedgang i behovet for midler til kvalifiseringsprogrammet 
fra 12 til 9 plasser i 2013. Virksomhetsleder mener dette fortsatt sikrer de som trenger det 
tilgang på kvalifiseringsprogrammet. Det er i budsjett for 2013 satt av i overkant av 1,7 mill 
kroner til kvalifiseringsprogrammet, inkluderer 1,5 årsverk knyttet til tilbudet.  
 
Nav har fokus på å få ned antall brukere av økonomisk sosialhjelp. NAV Sør-Varanger skal 
innenfor tildelt budsjett prioritere oppfølging av sosialhjelpsmottakere som igjen skal føre til 
at flere brukere kommer ut i jobb og blir økonomisk selvforsørget i 2013. 
 

3400 Prestøyhjemmet 

(tall i 1000) 
3400 Prestøyhjemmet Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 30 072  30 228 32 697 32 697 32 697  32 697

Driftsinntekter ‐8 078  ‐7 437 ‐7 661 ‐7 661 ‐7 661  ‐7 661

Netto drift 21 994  22 791 25 036 25 036 25 036  25 036
 
Prestøyhjemmet er et sykehjem med totalt 40 plasser. Det er 3 somatiske avdelinger, 1 
rehabiliterings/korttidsavdeling og 1 skjermet avdeling for demente. Prestøyhjemmet har 
totalt 47,61 årsverk fordelt på 70 stillinger for sykepleiere, ergoterapeut og hjelpepleiere. 
Virksomheten er organisert med virksomhetsleder og 3 avdelingssykepleiere som ledere for 
avdelingene. 
 
Mål for virksomheten er at Prestøyhjemmet skal være et sykehjem der det oppleves at det 
ytes service, er høy faglig kvalitet og er et sykehjem i stadig utvikling. Sykehjemmet bygger 
på et menneskesyn der verdier som nestekjærlighet, omsorg, menneskeverd og likeverd står 
sentralt. 
 
I budsjett 2013 er det endringer i lønnsutgifter og justerte brukerbetalinger som utgjør 
endringene fra 2012. 
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3500 Hjemmebasert omsorg 

(tall i 1000) 
3500 Hjemmebasert 

Omsorg 
Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 56 064  53 786 54 984 60 104 60 104  60 104

Driftsinntekter ‐9 435  ‐12 380 ‐9 579 ‐9 765 ‐9 765  ‐9 765

Netto drift 46 629  41 406 45 406 50 340 50 340  50 340
 
Virksomheten yter hjemmetjenester som hjemmesykepleie, praktiskbistand, matombringing, 
ambulerende vaktmester tjeneste, dagsenter og trygghetsalarm til Sør-Varanger kommunes 
befolkning. Hjemmebasert omsorgs målsetning er at alle som ønsker det skal kunne bo 
hjemme så lenge det er mulig. Det er 68 årsverk ved virksomheten. Virksomheten fulgte opp 
899 tjenester i løpet av 2011. 
 
Utviklingssenter for hjemmetjenester i Finnmark er plassert i hjemmebasert omsorg i Sør-
Varanger kommune. Målsetningen til utviklingssentret er å heve den faglige kvaliteten 
gjennom å utvikle gode modeller for fagutvikling og spre disse til andre kommuner i 
Finnmark. Utviklingssentret har mange prosjekter gående blant annet Opprettelse av 
primærgrupper i hjemmebasert omsorg, etisk kompteanseheving, kreftomsorg og dagtilbud til 
demente. I tillegg jobbes det med kompetanseheving på alle nivåer i tjenesten.  
 
I september 2013 vil det stå 16 nye omsorgsboliger klar for innflytting i Tangenlia. 12 av 
disse er forbeholdt eldre og vil inngå i tjenestetilbudet fra Hjemmebasert omsorg. I tillegg til 
drift av omsorgsboliger skal hjemmesykepleien ha en av sine baser her. På grunn av 
nedleggelse av 8 sykehjemsplasser i 2012 og samhandlingsreformen, som legger opp til 
pasienter med større behov for oppfølging i kommunen, må en regne med at de eldre som vil 
få tildelt bolig i Tangenlia vil ha et omfattende behov for hjelp hele døgnet. 
 
Det er innarbeidet økte lønns og driftsutgifter knyttet til åpning av 8 av de 12 
omsorgsboligene i budsjettet for 2013. Åpning av de siste 4 boligene til eldre er innarbeidet i 
fra januar 2014. Det budsjetteres med 6,3 nye årsverk med 4 måneders virkning i 2013. Fra 
og med 2014 budsjetteres det med ytterligere 4,7 årsverk hjelpepleiere. Totalt vil det være 17 
årsverk knyttet til hjemmebasert omsorg i Tangenlia i 2014. På grunn av flytting av base fra 
byen til Tangenlia vil det være behov for 3 nye biler. Dette på grunn av mindre mulighet for 
samordning av biler når basen skilles ut. Hjemmebasert omsorg i byen vil fortsatt ha behov 
for de bilene de har, da det allerede er for få biler i tjenesten. 
 

3501 Bugøynes omsorgssenter 

(tall i 1000) 
3501 Bugøynes 

Omsorgssenter 
Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 6 098  5 476 5 933 5 933 5 933  5 933

Driftsinntekter ‐486  ‐400 ‐400 ‐400 ‐400  ‐400

Netto drift 5 613  5 076 5 533 5 533 5 533  5 533
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Bugøynes omsorgssenter gir hjemmetjenester til befolkningen i Bugøynes og Bugøyfjord.  
Det er 9,2 årsverk ved sentret og 14 ansatte. Målsetningen til virksomheten er at alle som 
ønsker det skal kunne bo hjemme så lenge det er mulig. Det er per i dag 25 stykker som har 
vedtak om tjenester fra sentret. 
 
Endringer i budsjettet er i all hovedsak knyttet til lønn. 
 

3600 Tjenesten for funksjonshemmede 

(tall i 1000) 
3600 Tjenesten for 

funksjonshemmede 
Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 35 641  38 427 39 301 39 301 39 301  39 301

Driftsinntekter ‐7 663  ‐7 415 ‐6 884 ‐6 884 ‐6 884  ‐6 884

Netto drift 27 978  31 012 32 417 32 417 32 417  32 417
 
Tjenesten for funksjonshemmede består av 53 årsverk fordelt på 81 stillinger. Virksomheten 
er delt inn i 4 avdelinger. 3 avdelinger gir omfattende og langvarige tjenester til voksne 
personer med ulike funksjonshemminger. Disse bor i egne boliger. Den 4. avdelingen er Villa 
aktiv som gir avlastningstjenester til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver. 
Brukerne som er inne på avlastning er barn/unge med omfattende funksjonshemminger.  
 
For 2013 er det budsjettert med økte lønnsutgifter og det er også innarbeidet økte inntekter 
knyttet til refusjon for ressurskrevende brukere. 
 
Fra september 2013 vil 4 nye omsorgsboliger forbeholdt unge funksjonshemmede åpnes på 
Tangenlia. Åpning av de nye boligene forventes ikke å gi noen budsjettmessige 
konsekvenser for virksomheten. 

3700 Wesselborgen sykehjem 

(tall i 1000) 
3700 Wesselborgen 

Sykehjem 
Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 49 455  47 962 48 765 48 765 48 765  48 765

Driftsinntekter ‐12 787  ‐12 140 ‐12 080 ‐12 080 ‐12 080  ‐12 080

Netto drift 36 669  35 822 36 685 36 685 36 685  36 685
 
Wesselborgen er et sykehjem med 32 langtidsplasser fordelt på to somatiske avdelinger og 
en skjermet avdeling for demente, samt ni korttids- og avlastningsplasser. Virksomheten 
inkluderer også Tangenlia bofellesskap med åtte langtidsplasser og tre omsorgsboliger. 
Totalt antall årsverk er 70 fordelt på i overkant av 100 ansatte.  
 
Wesselborgens mål er å yte tjenester med god kvalitet der brukermedvirkning er i fokus, 
samt skape trygge rammer for brukere og ansatte. 
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Det er budsjettert med økning på faste tillegg beregnet i henhold til turnusprogrammet. 
Samtidig er det innarbeidet reduserte driftsutgifter til kjøp av transporttjenester og 
vaskeritjenester. 
 
Tiltak om nedleggelse av 8 langtidsplasser på avdeling D, vedtatt i økonomiplan for 2012 - 
2015 er innarbeidet i virksomhetens budsjett med en besparelse på i underkant av 1,0 mill 
kroner. 
 

3701 Kjøkken pleie og omsorgstjenestene 

(tall i 1000) 
3701 Kjøkken Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 7 380  7 583 7 982 7 982 7 982  7 982

Driftsinntekter ‐1 983  ‐1 910 ‐1 910 ‐1 910 ‐1 910  ‐1 910

Netto drift 5 396  5 673 6 072 6 072 6 072  6 072
 
Kjøkkenet produserer mat til beboerne på sykehjemmene og hjemmeboende med behov for 
matombringing. Antall årsverk er 9,47 fordelt på 14 ansatte.  
 
Kjøkkenets mål er å yte tjenester som har god kvalitet der brukermedvirkning er i fokus, samt 
skape trygge rammer for brukere og ansatte. De har kontinuerlig fokus på riktig og variert 
kosthold tilpasset den enkeltes behov, og opplever stadig økende behov for spesialdietter for 
brukerne. Dette er også ekstra kostnadsdrivende. 
 
Innarbeidede endringer er økte matvarekostnader og økning på faste tillegg i henhold til 
turnusprogrammet.  
 

3703 Dagsenter for demente 

(tall i 1000) 
3703 Dagsenter for 

demente 
Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 1 678  1 997 2 019 2 019 2 019  2 019

Driftsinntekter ‐86  ‐40 ‐65 ‐65 ‐65  ‐65

Netto drift 1 591  1 957 1 954 1 954 1 954  1 954
 
 Utsikten dagsenter er et avlastningstilbud på dagtid for demenssyke. Virksomheten har 3 
årsverk fordelt på 4 ansatte samt en varig tilrettelagt arbeidsplass i 50 % stilling. To av 
dagsenterets ansatte er med i kommunens demensteam sammen med to ansatte fra 
hjemmebasert omsorg og tildelingskontoret. 
 
Dagsenterets mål er å yte tjenester som har god kvalitet der brukermedvirkning og godt 
samarbeid med pårørende er i fokus, samt skape trygge rammer for brukere og ansatte. 
Dagsenteret har fokus på kontinuerlig kompetanseheving innenfor demens, samt deltakelse i 
nettverk innenfor dette feltet i landsdelen. Dagsenteret samarbeider med Nasjonalt 
kompetansesenter for demens for utvikling av kvalitet i tjenesten.  
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4000 – 4600 Teknisk drift 

(tall i 1000) 
4000 Teknisk 

Administrasjon 
Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 3 874  2 816 2 880 2 880 2 880  2 880

Driftsinntekter ‐45 665  ‐1 894 ‐1 894 ‐1 894 ‐1 894  ‐1 894

Netto drift ‐41 791  922 986 986 986  986

 

4300-4302 Veier, Parker 

og Idrettsanlegg 
Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 16 275  14 618 14 345 14 345 14 345  14 345

Driftsinntekter ‐5 629  ‐3 765 ‐3 169 ‐3 169 ‐3 169  ‐3 169

Netto drift 10 647  10 853 11 176 11 176 11 176  11 176
 

4600 Fdv - Kommunale 

Bygninger 
Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 52 137  43 787 31 982 32 682 32 682  32 682

Driftsinntekter ‐28 627  ‐20 840 ‐7 910 ‐8 521 ‐8 521  ‐8 521

Netto drift 23 510  22 947 24 072 24 161 24 161  24 161
 

4601 Renholdere Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 15 874  15 840 17 239 17 239 17 239  17 239

Driftsinntekter ‐544  ‐994 ‐994 ‐994 ‐994  ‐994

Netto drift 15 330  14 846 16 245 16 245 16 245  16 245
 
Virksomhet FDV har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger, 
kommunale veier, parker, løyper og verksted/maskindrift. Samt planlegging og bygging av 
nye bygge- og anleggsprosjekter. 
 
Samlet har virksomheten i hjemmelsoversikten 68 årsverk, den største gruppen 
arbeidstakere er renholdere med 38 årsverk. 
 
Kirkenes skole ble fullført i august 2012 i hht fremdriftsplan og budsjett. Bygget har 
lavenergistandard med langt lavere energibruk enn de gamle bygningene. Estimert redusert 
energibruk er 2 mill kWh, reduksjonen er innarbeidet i energibudsjettet. Bygging av 16 nye 
omsorgsboliger i Tangenlia og ny 6 avdelings barnehage på Skytterhusfjellet startet hhv i juni 
og september 2012. Begge bygningene ferdigstilles i august 2013.  
 
Utarbeidelse av Veiplan startet høsten 2012, planen kan danne grunnlag for prioritering av 
bevilgninger til utbedring av kommunale veier.  
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4200 Vann, avløp og renovasjon 

(tall i 1000) 
4200 Vann Avløp og 

Renovasjon 
Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 39 014  37 828 29 552 29 552 29 552  29 552

Driftsinntekter ‐44 329  ‐45 720 ‐37 820 ‐37 820 ‐37 820  ‐37 820

Netto drift ‐5 315  ‐7 892 ‐8 268 ‐8 268 ‐8 268  ‐8 268
 
Virksomheten har 10 ansatte, totalt 9 årsverk. 
 
Virksomheten har ansvaret for 10 vannverk, 2 kloakkrenseanlegg, 7 trykkøkningsstasjoner 
og 13 avløpspumpestasjoner i tillegg til ansvaret for ca. 240 km med hovedledningsnett. 
 
Vann, avløp og renovasjon er et selvkostområde. 
 

4800 Brann og feiervesen 

(tall i 1000) 
4800 Brann og 

Feiervesen 
Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 11 885  12 326 13 580 13 580 13 580  13 580

Driftsinntekter ‐2 921  ‐3 285 ‐3 161 ‐3 161 ‐3 161  ‐3 161

Netto drift 8 965  9 041 10 419 10 419 10 419  10 419
 
Virksomheten er delt i henholdsvis beredskaps – og forebyggende avdeling. I tillegg er drift 
av Sivilforsvarets lager underlagt virksomheten.  Virksomheten har totalt 15,5 årsverk samt 6 
deltidsansatte i 2,4 % stilling. 
 
Vårt hovedmål er å sikre at brannvesenet er organisert og utrustet tilfredsstillende og at det 
er bemannet med personell som har tilfredsstillende kompetanse og kan løse de oppgaver vi 
er pålagt gjennom Brann – og eksplosjonsvernloven samt Forskrift om brannforebyggende 
tiltak og tilsyn. 
 
Vi har siden 2009 hatt avtale om brannvernsamarbeid med Berlevåg kommune. Fra 
inneværende år utførers vi også feie – og tilsynsoppgaver i Berlevåg. 
Virksomheten har høyt fokus på økonomi og inntjening og håper på fortsatt salg av tjenester, 
primært til Sydvaranger Gruve AS. 
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4910 – 4970 Sør-Varanger havnevesen 

(tall i 1000) 
4910 – 4970 Sør-

Varanger Havnevesen 
Regnskap 

 2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Driftskostnader 19 400  15 773 15 892 15 892 15 892  15 892

Driftsinntekter ‐19 400  ‐15 773 ‐15 892 ‐15 892 ‐15 892  ‐15 892

Netto drift 0  0 0 0 0  0

 
Kirkenes havnevesens hovedoppgaver er å ivareta de administrative og forvaltningsmessige 
oppgaver Sør-Varanger kommune har etter havne- og farvannsloven, og de bestemmelser 
som er gitt i medhold av denne loven.  
 
Havnevesenet skal tilrettelegge og bidra til utvikling av havne- og sjørelatert virksomhet, 
herunder ivareta sikkerhet og framkommelighet i farledene. Havnevesenets oppgaver 
spenner fra tilsyn og myndighetsutøvelse, saksbehandling, til salg av tjenester og ytelser 
etter forretningsmessige prinsipper.  
 
Havnevesenets drift omfatter forvalting av kaier, kaiarealer, slepebåten Kraft Johansen, 
oljevernutstyr, farled med tilhørende sjøarealer med mer. Tjenester som ytes består bl.a. av 
utleie av kai og arealer, inkl ISPS, fortøyning, isbryting, trafikkstyring, slepe og 
bukseroppdrag, oljevernberedskap, renovasjonstjenester, vann og elektrisk kraft. Sør-
Varanger har ca 1000 skipsanløp årlig, og det forutsettes samme etterspørsel etter 
havnetjenester og samme antall anløp i 2013 som de siste par år. Prisnivået forutsettes å 
være uendret ifht 2012.  
 
Havneadministrasjonen har 7 stk 100 % stillinger. Mannskap til Kraft Johansen engasjeres 
ved behov. Havnevesenet kjøper havnebetjenttjenester hos Kirkenes brannvesen slik at 
havneanleggene holdes åpen alle dager kl 15.00 – 07.30, samt hele døgnet på helgedager. 
 
Totalt skal driften dekkes gjennom inntekter fra anløpsavgift, gebyrer og forretningsmessig 
drift. Prisene fastsettes av årlig av havnestyret og reguleres i forskrift og prisregulativ for bruk 
av havnevesenets kaianlegg, landareal, tjenester og sjøareal. 
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5 Nedskjærings og omstillingstiltak 2013 - 2016 
 
I følge kommuneloven § 45 om årsbudsjettet skal:   

 Kommunestyret skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår.  
 Kommunestyret vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på 

grunnlag av innstilling fra formannskapet.   
 Innstillingen til årsbudsjett, med alle de forslag til vedtak som foreligger, skal legges 

ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret 
 Kommunestyrets vedtak om årsbudsjett, samt formannskapets saksdokumenter, 

sendes departementet til orientering.  
 Det skal i tillegg budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke 

renter, avdrag og nødvendige avsetninger.  
 
For å bringe kommunens driftsbudsjett for 2013 i balanse kreves det nedskjærings- og 
salderingstiltak i størrelsesorden 43 mill.kr. Dersom kommunen skal fylle kravet til sunn 
kommuneøkonomi bør det også settes av sparemidler, altså budsjetteres med avsetning til 
fond. Fylkesmannen mener at kravet til sunn kommuneøkonomi bør netto driftsresultat ligge 
på 3-4 % av driftsinntektene. For Sør-Varanger kommune utgjør dette mellom 23-30 mill.kr.  
Dersom en legger dette tilgrunn må kommunestyre vedta nedskjæring og omstillingstiltak i 
størrelsesorden 70 mill.kr.  
 
Kravet om 3-4 % netto driftsresultat er ikke absolutt og rådmannen ser utfordringer med å 
klare kravet i løpet av 2013 og 2014. Slik rådmannen vurderer situasjonen kan det være mer 
hensiktsmessig å ha som målsetting å fylle kravet i løpet av økonomiplanperioden 
eksempelvis ved 1 %  i 2013, 2 % i 2014 osv slik at en på sikt kan bygge opp en buffer og 
fylle kravene til sunn kommuneøkonomi i løpet planperioden.    
    
Rådmannen har utarbeidet en rekke omstillings og nedskjæringstiltak enten på eget initiativ 
eller på oppdrag fra formannskapet. I dette kapitlet redegjøres det for hvert av tiltakene med 
konsekvenser. Rådmannen er inneforstått med at det kan fremkomme ytterligere 
konsekvenser av tiltakene enn utredningen her tar for seg, men allikevel er det forsøkt å gi 
en fremstilling av tiltakene og et godt nok grunnlag for politisk behandling og vedtak.  
 

Tiltak   Tiltak navn   2013 2014  2015 2016

1  Evaluering Sør‐Varanger modellen  3 200 3 200  3 200 3 200
2  Reduksjon adm.tjenesteområder ‐ 10 %  2 500 2 500  2 500 2 500
3  Avvikling seniorpolitiske tiltak   500 600  0 0

4  Avvikling av den kommunale stipendordningen 250 250  0 0

5  Avvikling lærlingetilbudet  750 1 500  1 500 1 500
6  Avvikle tilskudd til turistnæringa 500 500  500 500

7  Reduksjon av miljøvernarbeid i kommunen 500 500  500 500

8  Reduksjon jordbruksavdelingen 100 100  100 100

9  Innføring papirfakturagebyr  577 577  577 577

10  Kjøp av revisjonstjenesten  0 200  200 200

11 
Avvikle eller reduksjon av tilskudd til frivillige 
lag og foreninger  1 400 1 400  1 400 1 400

12 
Reduskjon av tilskudd til Sør‐Varanger 
menighet 10 %  500 500  500 500

13  Reduksjon tilskudd til NORA ‐ 10 % 234 234  234 234

14  Reduksjon tilskudd til Barenthallene KF ‐10 % 545 545  545 545
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15  Reduksjon tilskudd museum ‐ 10 % 240 240  240 240

16  Avvikling av sjømannsklubben  370 370  370 370

17  Avvikle startlånsordninga   330 330  330 330

18  Utvidelse av eiendomsskatteområdet (‐10 000) 10 000  10 000 10 000
19  Økt utbytte Varanger kraft   3 125 3 125  3 125 3 125
20  Avvikling av kinotilbudet  0 870  870 870

21  Nedlegging av bassenget i Bjørnevatn  414 414  414 414

22.1  Nedleggelse av Kirkenes kompetansesenter 1 071 1 071  1 071 1 071

22.2 
Redusert tjenestetilbud ved Kirkenes 
kompetansesenter  600 600  600 600

23  Redusert tilbud ved hovedbibliotektet  334 388  388 388

24  Avvikle bokbusstilbudet  30 60  60 60

25  Legge ned bibliotekfilialen i Bugøynes 50 100  100 100

26  Legge ned bibliotekfilialen i Svanvik 80 208  220 220

27 
Avvikling av samarbeidsavtale med Kirkenes 
VGS  ‐ utdsanningsvalg  500 500  500 500

28  Redusert tilbud ved Kulturskolen 500 500  500 500

29  Strukturendring grunnskolen  18 600 18 600  18 600 18 600
30.1  Effektuering av barnehagestrukturen ‐ alt I 0 0  0 0

30.1  Effektuering av barnehagestrukturen ‐ Alt II 0 1 470  2 922 2 885
31  Avvikle Basen   1 198 1 198  1 198 1 198
32  Avvikle ungdomsklubben i Bjørnevatn 250 250  250 250

33  Avvikle ungdomklubben i Bugøynes 221 221  221 221

34  Avvikle ungdomsrådet  100 100  100 100

35  Avvikle kulturtiltak for funksjonshemmede 665 665  665 665

36  Avvikle varangersamene kultur og språk 77 77  77 77

37  Avvikle hjemmebasert omsorg i Neiden 950 950  950 950

38  Redusert tilbud om hjemmehjelp 1 200 1 200  1 200 1 200

39 
Redusert tilbud innenfor hjemmebasert 
omsorg  200 200  200 200

40 
Nedleggelse av langtidsplasser på 
Wesselborgen   2 230 4 460  4 460 4 460

41  Utsettelse åpning av Tangenlia omsorgssenter 1 257 0  0 0

42  Nedleggelse av Buøygnes omsorgssenter 2 303 3 011  3 011 3 011
43  Nedleggelse av Usikten dagsenter 1 954 1 954  1 954 1 954
44  Nedleggelse av  Kilden dagsenter 1 020 1 020  1 020 1 020
45  Nedleggelse av Møteplassen   1 000 1 000  1 000 1 000
46  Redusert tilbud Psykisk Helsetjenese 500 500  500 500

47  Avvikling av Frivillig Sentralen   381 381  381 381

48  Redusert tjenestetilbud Helsestasjon 500 0  0 0

49  Avvikle Frisklivssentralen   0 334  334 334

50  Redusert tilbud rusomsorgen  380 380  380 380

51  Avvikling av sommerhjelp  850 850  850 850

52  Avgiftsparkering
53  Konkurranseutsetting av renholdstjenester
54  Konkurranseutsetting av vaktmestertjenester

55.1  Ny brannordning ‐ alternativ I  2 500 2 500  2 500 2 500
55.2  Ny brannordning ‐ alternativ II  1 500 1 500  1 500 1 500
56  Konkurranseutsetting veivedlikehold

Sum tiltak   59 036 72 733  71 895 71 895
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5.1 Tiltak innenfor administrative tjenester  

Tiltak 1  Evaluering av Sør-Varanger modellen – effektuering  

(tall i 1000) 

 Besparelse 
 

Budsjett 
2013 

Budsjett 
2014 

Budsjett 
2015 

Budsjett 
2016 

Utgifter -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 
Inntekter 0 0 0 0 
Netto besparelse -4 000  -4 000 -4 000 -4 000  
 
Kommunestyret vedtok i 2006 ny organisasjonsstruktur – tilnærmet lik 2 nivåmodell med 
delegerte fullmakter på virksomhetsnivå både innenfor fag, økonomi, personal og 
administrasjon.  Ny organisasjonsstruktur ble iverksatt fra 01.07.2007. 
 
Modellen har i 2011/2012 vært gjenstand for en intern evaluering, og den 21. mars 2012 ble 
evalueringen av Sør-Varanger modellen behandlet i kommunestyret der det ble vedtatt 
følgende: 
 

Sør-Varanger modellen (tilnærmet 2-nivåmodell) opprettholdes med beslutningsnivåene 
rådmann og virksomhetsledere i en stab/støtte organisasjon. 
 
Følgende områder videreutvikles: 

 Antallet virksomhetsområder må vurderes. 
 Organisering av interne tjenester og roller gjennomgås herunder også innenfor 

økonomi- og personalforvaltning. 
 Det igangsettes lederutviklingsprogram på masternivå.  Vektlegge organisasjons- 

og ledelseskultur. 
 Rådmannens ledergruppe vurderes inndelt i forhold til ensartede virksomheter. 
 Formulere og vektlegge resultatmåling på flere forhold spesielt med vekt på 
 Bedre samordning og samhandling 
 Koordinering 
 Helhetlig løsning av oppgaver i kommunen 

 
Arbeidet med gjennomføring av vedtaket er i gang og rådmannen har prioritert å vurdere 
antall virksomhetsområder og organisering av rådmannens ledergruppe.  Vakant stilling som 
kommunalsjef er lyst ledig.  Ansettelsen er foreløpig stilt i bero i påvente av kommunestyrets 
budsjettbehandling for 2013. 
 
Pr i dag har Sør-Varanger kommune 37 virksomheter, og målet har vært å redusere antallet 
til omlag 25. Det er viktig å fremheve at det er de færreste virksomhetslederstillinger i Sør-
Varanger kommune som er lederstillinger i den forstand at de kun er administrative stillinger.  
 
I utgangspunktet har det ikke vært en målsetting å redusere lederstillinger.  Det har vært 
ønskelig å øke den faglige ledelsen og øke graden av nærledelse i organisasjonen. Dette for 
å jobbe på de utfordringer Sør-Varanger kommune har knyttet til reduksjon av sykefravær, 
tjenestekvalitet samt utfordringer knyttet til rekruttering. Alle virksomhetsledere har 
omfattende faglig ledelse, faglig oppfølging samt saksbehandling i sin portefølje.  Det er 
således ikke realistisk å redusere antallet virksomhetslederstillinger tilsvarende reduksjon i 
antallet virksomheter.  
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Reduksjon i lederstillinger vil medføre at det blir mindre ressurser til ledelse, oppfølging av 
ansatte, iverksetting av utviklingsarbeid samt kontroll og oppfølging. Rådmannen finner det 
allikevel riktig at det bidras på alle områder for å møte det omstillingsbehovet som er i 
organisasjonen. En slik reduksjon vil medføre at rådmannen vil vurdere den totale 
organiseringen av ledelsesstrukturen sett under ett.  En reduksjon på 5 årsverk vil utgjøre 
anslagsvis 3,2 mill. kr på årsbasis.  
 

Tiltak 2 Reduksjon av administrative tjenesteområder i 
organisasjonen med 10 % 

(tall i 1000) 
Besparelse  Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Utgift  -2 500 -2 500 -2 500 -2 500
Inntekt 0 0 0 0
Netto besparelse  -2 500 -2 500 -2 500  -2 500 
 
De administrative tjenesteområder er organisert i all hovedsak på rådhuset, men noe finnes 
også ute i virksomhetene. Dette for på en hensiktsmessig måte å ivareta tjenester knyttet til 
opplysnings-, rådgivningstjeneste og brukerveiledning om ulike kommunale tjenester, 
saksbehandling og formidling av administrative og politiske beslutninger (enkelt vedtak til 
bruker/kunden/søker), klagesaksbehandling og andre administrative tjenester. 
 
Sør-Varanger kommune bruker mindre enn landsgjennomsnittet til dekning av lønnsutgifter til 
administrasjon og styring. Mens eksempelvis Alta bruker 3 317 kr i gjennomsnitt i lønn til 
administrativ ansatt pr innbygger, bruker Sør-Varanger kommune kun 2 529 kr pr innbygger. 
Dette viser at Sør-Varanger kommune allerede har gjort omstillinger i administrasjonen som 
har medført reduserte kostnader.   
 
 
 

Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Finnmark Alta Landet 

Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring 
, i kr. pr. innb. 

570 627 832 453 400 

Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og 
revisjon, i kr. pr. innb. 

130 127 184 137 88 

Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, 
i kr. pr. innb. 

4 184 4 605 5 788 3 697 3 226 

Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. 
innb 

2 529 3 514 4 352 3 317 2 589 

              Kilde: KOSTRA 2011 
 
Tall viser også at utgiftene innenfor området har gått ned siden 2009.  Dette understøttes 
også av NyAnalyses Byråkratibarometer der Sør-Varanger kommune kom på 192. plass og 
dermed best ut av alle kommunene i Finnmark. 
 
 2009 2010 2011 

Lønn administrasjon og styring  i % av totale lønnsutgifter 6,1 5,8 5,6
- herav Lønn styring og kontrollvirksomhet, i % av totale 
lønnsutgifter 

0,5 0,5 0,5

- herav Lønn administrasjon, i % av totale lønnsutgifter 5,6 5,3 5,1
                           Kilde: KOSTRA 2011 
Dersom en legger alle administrative stillinger i kommunen til grunn har vi en samlet 
lønnsutgift inklusiv pensjon på vel 25 mill.kr. En reduksjon av driftsnivået her på 10 % vil 
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utgjøre 2,5 mill.kr. Et årsverk i Sør-Varanger kommune er for tiden gjennomsnittsberegnet til 
kr. 500.000,- pr. år. 
 
Konsekvensen med å redusere administrative tjenesteområder: 

 Mindre tid til opplysnings-, rådgivningstjeneste og brukerveiledning 
 Lengre saksbehandlingstid  
 Lovkrav til saksbehandlingstid overholdes ikke.  Dette kan resultere i eks. mindre 

gebyrinntekter og klagesaker på lovpålagte oppgaver 
 Kvalitet på saksbehandling og vedtaksmyndighet blir redusert. 

Tiltak 3 Avvikling av seniorpolitiske tiltak  

(tall i 1000) 

 Besparelse 
 

Budsjett 
2013 

Budsjett 
2014 

Budsjett 
2015 

Budsjett 
2016 

Utgifter --500 -600
Inntekter 0 0
Netto besparelse --500 -600
 
Kommunestyret vedtok 29.10.2008 seniorpolitiske tiltak.  Fra fylte 62 år kan det inngås avtale 
mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om ikke å ta ut Avtalefestet pensjon (AFP).  Som 
kompensasjon for dette kan det inngås avtale om redusert arbeidstid eller seniortillegg.  

1. Redusert arbeidstid – 80 % arbeid med 100% lønn  
20 ansatte har avtale om redusert arbeidstid.  Det tas ikke inn vikar i alle stillingene. 

2. Seniortillegg 100 % arbeid mot et kronetillegg på kr 24.000,- pr. år. 

20 ansatte har fått innvilget avtale om seniortillegg, noe som utgjør kr 480.000,- på årsbasis.  
Avtalen inngås for 1 år ad gangen og gjelder fra dato til dato.   
 
Ut fra erfaring og alderssammensetningen blant de ansatte må vi forvente at antallet som 
ønsker å inngå avtale om seniorpolitisk tiltak vil øke i tiden framover.  Seniorpolitikken 
anvendes innenfor de til enhver tid gitt rammer av kommunestyret.  Ordningen er ikke 
avtalefestet og kan avvikles av kommunestyret. Ordningen kan evt. gjenopptas når 
kommuneøkonomien igjen er i balanse.  
 
KLP tilbyr ulike finansieringsløsninger for AFP 62 -64 gjennom utjevningsordning: 

1. 100 % utjevning – kostnad for Sør-Varanger 2013 er beregnet til ca kr 2 658 000 
2. 50 % utjevning/50 % selvrisiko – kostnad for Sør-Varanger 2013 er beregnet til kr 

1 930 000. Dette er den løsningen Sør-Varanger kommune har i dag og som er 
innarbeidet i konsekvenjustert budsjett.    

3. 100 % selvrisiko – kostnad for Sør-Varanger vil være avhengig av hvor mange som 
fratrer med AFP 62-64. Kommunen betaler hvert enkelt tilfelle i sin helhet.  
 

Konsekvenser med å avvikle ordningene med seniorpolitiske tiltak: 
 Ingen redusert arbeidstid vil medføre økt tjenesteproduksjon.  Anslagsvis tas det inn 

vikar i halvparten av stillingsreduksjonene. 470 arbeidsdager a kr 1.500,- - tilnærmet 
kr 700.000,-.   

 Avvikle seniortillegget.  Besparelse – kr 180.000,- i 2013 og anslagsvis kr 500.000,- i 
2014   
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 Flere tar ut AFP etter fylte 62 år.  Dette kan resultere i økte pensjonskostnader for 
Sør-Varanger kommune.  Ved endring til 100 % utjevning vil omstillingsbehovet øke 
med anslagsvis kr 700.000,- i 2014. 

 Avvikling av seniorpolitisk tiltak kan bidra til kortere yrkeskarriere og utfordringer med 
rekruttering av nye medarbeidere 

Tiltak 4 Avvikling av den kommunale stipendordningen  

(tall i 1000) 
Besparelse Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Utgifter -250 -250  
Inntekter 0 0  
Netto besparelse  -250 -250  
 
Sør-Varanger kommune har en stipendordning. Ordningen har en årlig kostnadsramme på kr 
250.000,-. Ordningen lyses ut for allmennheten og har de senere år vært tildelt studenter 
som tar førskolelærer- eller sykepleierutdanning. Dette har resultert i at vi har rekruttert 
mange førskolelærere og sykepleiere.  Avvikling av ordningen vil ha som konsekvens at 
dette rekrutteringstiltaket ikke lengre vil være tilgjengelig.  På den annen side kan ordningen 
avvikles i eks. 2 år for så å bli gjenopptatt når kommuneøkonomien igjen er i balanse. 
  

Tiltak 5 Avvikling av lærlingtilbudet  

(tall i 1000) 
Besparelse Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Utgifter -750 -1 500 -1 500 -1 500
Inntekter 0 0 0 0
Netto besparelse  -750 -1 500 -1 500 -1 500
 
Sør-Varanger kommune har opprettet 10 lærlingplasser.  Det er inngått lærlingkontrakter og 
lønnskostnaden utgjør vel 1,5 mill. kr pr. år.  Ved avvikling av ordningen må vi forvente en 
saksbehandlings og oppsigelsestid på ca. 6 måneder slik at avvikling av tiltaket i 2013 vil 
utgjøre anslagsvis kt 750.000,-. 
 
Tiltaket ble i sin tid opprettet både for å gi ungdom mulighet for et utdanningsløp av mer 
praktisk art og potensialer for å rekruttere arbeidskraft spesielt til omsorgstjenesten og 
barnehagene. 
 

Tiltak 6 Avvikle tilskudd til turistnæringa 

(tall i 1000) 
Besparelse  Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Lønnsutgifter  
Inntekter -500 -500 -500 -500
Netto besparelse  -500 -500 -500 -500
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Sør- Varanger kommune har i flere år budsjettert med kr 500 000 til tilskudd til drift av 
turistinformasjon.  
 
Opprinnelig var dette ment som tilskudd til Reiselivsforum for deres drift av 
Turistinformasjonen. De siste to år er midlene brukt til drift av Turistinformasjon i egen regi 
samt til kjøp av tjenester hos en lokal bedrift.  
 
Det er igangsatt en prosess der kommunen, reiselivsnæringa og næringshagen, sammen 
med Innovasjon Norge søker å finne en permanent løsning for turistinformasjon i Sør-
Varanger.  
 
Konsekvensen av en fjerning av denne budsjettposten vil bli opphør av Turistinformasjon i 
kommunal regi. Samtidig vil det bli vanskelig å få til en etablering av en tilsvarende 
kommersiell uavhengig turistinformasjon i privat regi. 
 
Drift av Turistinformasjon har vært ansett som et kommunalt ansvar, men er ikke en 
lovpålagt oppgave. 
 

Tiltak 7 Reduksjon av miljøvernarbeid i kommunen  

 (tall i 1000) 
Besparelsen  Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Lønnsutgifter -500 -500 -500 -500
Inntekter     
Netto besparelse  -500 -500 -500 -500

 
Kommunen har i dag 200 % stillinger knyttet til miljøvern. Stillingene er organisatorisk 
plassert under plan- og byggesaksavdelingen. 
 
Rådmannen vurderer muligheten for en reduksjon i tjenesten tilsvarende 100 % stilling som 
gjennomførbar. Avdelingen vil fremdeles være i stand til å utføre lovpålagte oppgaver som i 
dag er tillagt tjenesten. Det må påregnes betydelig lengre saksbehandlingstid på de 
lovpålagte oppgavene som tilligger dette området. Dette kan for eksempel gjelde fradeling av 
bolig og hyttetomter utenfor regulerte områder.  
 
Ikke lovpålagte oppgaver som blant annet oppfølging av skadefellingslaget, kommunal 
deltakelse i ”Vannramme direktivet”, deltakelse i grenseoverskridende prosjekter (for 
eksempel Trilateral park), Energi og klimaplan samt Grensevassdragskommisjonen vil ikke 
kunne løses ved en reduksjon. 

Tiltak 8 Reduksjon jordbruksavdelingen 

(tall i 1000) 
Besparelse  Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Lønnsutgifter -500 -500 -500 -500
Kjøp av tjenester fra 
Tana kommune 400 400

 
400 400

Inntekter  
Netto besparelse  -100 -100 -100 -100
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Sør-Varanger kommune har i dag en jordbrukssjef i 100 % stilling underlagt plan- og 
byggesaksavdelinga, etter en avvikling av stilling som landbrukssekretær i 50 %.    
 
Pr i dag har landbrukstjenesten lovpålagte oppgaver innenfor behandling av avløsertilskudd, 
sykdomsavløsning, avlingsskadeerstatning, praktikantordninga i landbruket, 
produksjonstilskudd, ”SMIL” midler, RMP midler, ”Bu” midler, jordlovsaker, konsesjonssaker. 
samt overføringer av 10 mill kroner i driftsstøtte til bønder i SVK. Dette utgjør om lag 80 % av 
stillingen.  
I tillegg tilfaller det tjenesten ikke lovpålagte oppgaver som saksbehandling av 
primærnæringsfondet, samt administrere veterinærvaktordningen i kommunen. Det er derfor 
mulig å redusere landsbrukstjenesten tilsvarende en 20 % stilling.   
 
Flere kommuner i Øst- Finnmark kjøper tjenesten knyttet til lovpålagte oppgaver fra Tana 
kommune. Dette vil også være en mulig løsning for Sør–Varanger kommune. Kostnader til 
kjøp av disse tjenestene antas å ligge tett opp mot det kommunen har i utgifter til stillingen i 
dag. 
 

Tiltak 9 Innføring av papirfakturagebyr 

(tall i 1000) 

  
Budsjett 

2013 
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015 
Budsjett 

2016 

Utgifter 125 125 125 125 
Inntekter -702 -702 -702 -702 
Netto besparelse -577 -577 -577 -577 
 
Sør-Varanger kommune sender ut 29 900 fakturaer i løpet av et år. Dette er fordelt mellom 
papirfaktura, efaktura og avtalegiro, samt kombinasjoner med avtalegiro med 
efakturavarsling og avtalegiro med papirvarsling. Sistnevnte brukes i all hovedsak innenfor 
helse og omsorg. Sør-Varanger kommune benytter ekstern print, og utgifter til print og porto 
beregnes å være kr 125 000 pr år. 
 
Fordelingen pr år er som følger: 
 Papirfaktura:    18 050 stk 
 Avtalegiro med printutsendelse:   1 200 stk 
 Efaktura      6 200 stk 
 Avtalegiro       3 100 stk  
 Avtalegiro m/efaktura     1 350 stk  
   
Avtalegiro og efaktura anbefales å holdes gebyrfritt.  
Anbefalt papirfakturasats er kr 39,-. 
Antall faktura som gir grunnlag for gebyr er 18 000 stk.  
 
En innføring av faktura gebyr vil kreve en vedtektsendring av barnehagevedtektene. 
Direktoratet har gitt følgende uttalelse vedr fakturagebyr på foreldrebetaling i barnehage.  

I henhold til § 1 i forskrift om foreldrebetaling i barnehager skal foreldrebetaling for en 
plass i barnehage ikke settes høyere enn en maksimalgrense. Betaling for kost kan 
komme i tillegg. I henhold til barnehageloven § 7 fjerde ledd skal barnehageeier fastsette 
barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for 
foreldrenes eller de foresattes forhold til barnehagen. Fakturagebyr på foreldrebetaling 
er et forhold av betydning og må fremgå av barnehagens vedtekter.  
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Tiltak 10 Kjøp av revisjonstjenester  

(tall i 1000) 
Besparelse Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Utgift  0 -200 -200 -200
Inntekt 0 0 0 0
Netto besparelse  0 -200 -200 -200
 
Sør-Varanger kommune kjøper i dag revisjonstjeneste fra Finnmark kommunerevisjon IKS 
hvor vi også er medeier. Sør-Varanger kommunes eierandel er i dag 2/14 og innskutt kapital 
er kr. 109 250,-. Rådmannen er gjort kjent med at flere eierkommuner, deriblant Finnmark 
fylkeskommune vurdere å legge kjøp av revisjonstjenesten ut på anbud.  
 
Sør-Varanger kommunes andel til Finnmark kommunerevisjon er vedtatt i 
representantskapet og budsjettet er følgende;   
 
(tall i 1000) 
 Budsjett 

2012 
Budsjett 

2013 
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015 
Budsjett 

2016 
Finnmark kommunerevisjon  1 170 1 030 1 030 1 030 1 030 
 
I tillegg holder kommunen Finnmark kommunerevisjon med to kontorplasser på rådhuset. 
 
 

 
 
Nøkkeltallsanalysen viser at kommunen ligger på et forholdsvis akseptabelt kostnadsnivå 
hva angår utgifter til revisjon og kontroll når vi sammenligner oss med Alta og Finnmark. 
Allikevel er det verdt å merke seg at landet for øvrig kan vise til langt lavere kostnader til 
revisjon og kontroll.  
 
Reglene rundt kommunal revisjon er hjemlet i kommunelovens   
§ 78. Revisjon  

1. Revisjon av kommunal og fylkeskommunal virksomhet skal skje i henhold til god kommunal 
revisjonsskikk.  
2. Revisjonsarbeidet skal omfatte regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.  
3. Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette 
egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med annen 
revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget.  
4. Kommunestyret eller fylkestinget velger selv revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling 
fra kontrollutvalget.  

Uttreden av Finnmark kommunerevisjon 

130 127
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Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i 
kr. pr. innb.

Brutto driftsutgifter til funksjon 
110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. 
innb.
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Uttreden av Finnmark kommunerevisjon er ikke omtalt i selskapsavtalen mellom kommunen 
og Finnmark kommunerevisjon.  
 
Når dette ikke er regulert i selskapsavtalen, slik som tilfelle her, er det reglene om uttreden i 
Lov om interkommunale selskaper som skal gjøres gjeldene;  
  
Lov om interkommunale selskaper § 30. Uttreden  

Den enkelte deltaker kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet og kreve 
seg utløst av dette. I selskapsavtalen kan det fastsettes en annen oppsigelsestid. Det kan også 
bestemmes i selskapsavtalen at partene ikke skal kunne si den opp i et nærmere angitt tidsrom.  

Den enkelte deltaker kan tre ut med øyeblikkelig virkning når deltakerens rett er blitt krenket ved 
vesentlig mislighold av selskapsforholdet.  

Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp. 
Utløsningssummen kan likevel ikke overstige verdien av deltakerens innskudd. 
Utløsningssummen skal utbetales straks. Bestemmelsen i dette ledd kan fravikes ved avtale.  

Hvor utløsning er krevd etter annet ledd, fastsettes utløsningssummen til andelens nettoverdi 
umiddelbart før utløsningsgrunnen forelå. Bestemmelsen i dette ledd kan fravikes ved avtale.  

Er deltakerens andel negativ, er dette deltakerens tap som skal innbetales, om ikke annet er 
avtalt.  

Den uttredende deltaker fortsetter å hefte overfor kreditorene for sin andel av 
selskapsforpliktelsene på uttredelsestidspunktet inntil den uttredende deltaker må anses for å 
være fritatt av kreditor, jf. § 26 fjerde ledd som gjelder tilsvarende ved uttreden. For deltaker som 
må innfri andel av selskapsforpliktelser etter uttreden, gjelder § 3 siste ledd tilsvarende.  

Representantskapet eller hver av de øvrige deltakerne kan bringe spørsmålet om uttreden inn for 
departementet innen en måned etter at selskapet har mottatt melding om uttreden. I 
representantskapet har den som ønsker å tre ut, ikke stemmerett i spørsmålet om å forelegge 
spørsmålet for departementet. Departementet kan, også selv om vilkår for øyeblikkelig uttreden 
finnes å være til stede, gi pålegg om at deltakerforholdet skal fortsette i et nærmere bestemt 
tidsrom, eller inntil videre, hvis samfunnsmessige interesser, herunder hensynet til publikum i en 
eller flere av de deltakende kommuner eller fylkeskommuner, eller hensynet til de enkelte 
deltakere, tilsier dette.  

Er et interkommunalt selskap deltaker, skal det også legges vekt på hensynet til de kommuner 
eller fylkeskommuner som er deltakere i dette selskapet.  

 
Som regelen lyder kan Sør-Varanger kommune si opp sitt medlemskap i Finnmark 
kommunerevisjon IKS og uttreden iverksettes etter et år. Dersom Sør-Varanger 
kommunestyre vedtar å si opp avtalen innen 31.12.2012 kan ny revisjonsavtale være 
gjeldende fra og med år 2014.  
 
Rådmannen kan med erfaring fra dagens utgiftsnivå ikke garantere noen besparelse ved 
dette tiltaket, men dersom en legger KOSTRA tallene for utgift i landet til grunn vil de årlige 
revisjonsutgiftene ligge et sted mellom kr. 7-800 000,-, altså en besparelse i størrelsesorden 
kr. 200 000,-. Anskaffelse av revisjon, vil med en oppsigelse av eget revisjonsselskap, være 
underlagt Lov om offentlig anskaffelse.     
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Tiltak 11 Avvikling eller reduksjon av tilskudd til frivillige lag og 
foreninger samt andre samarbeidspartnere   

(tall i 1000) 
 Budsjett 

2012 
Budsjett 
2013 

Budsjett 
2014 

Budsjett 
2015 

Budsjett 
2016 

Til levekårsutvalgets disposisjon   1 400 1 400 1 400 1 400
 
I budsjettmøte i desember 2011 vedtok kommunestyret under budsjettsak 11/661 følgende 
hva angår tilskudd til andre:  
 
Idretts- og kulturmidler 
I budsjettet for 2012 er det satt av midler til idrett og kultur på ulike poster. Eksempel er kulturmidler i 
driftsbudsjettet og tilskudd til ulike kulturformål med dekning i fra fond. Samarbeidspartiene 
Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre ønsker en gjennomgang av 
tilskuddsmidler kommunen bevilger til idrett- og kulturformål. Målet vårt er å gi innbyggerne og de 
folkevalgte en større og bredere oversikt over alle samlede tilskudd på dette området. Dette kan bety 
en samordning av alle idrett- og kulturtilskudd i en pott som utvalg for Levekår skal behandle og tildele. 
 
Med dette som bakgrunn er de fleste direkte tilskudd avviklet i budsjettet 2013 og samlet i en 
avsetning til levekårsutvalgets disposisjon, se kapitel 4.6.7 for nærmere beskrivelse av disse 
tilskuddene. 
 
Tilskudd til frivillige lag og foreninger er ikke en lovpålagt oppgave og kommunen mottar ikke 
midler fra staten til dekning av tiltaket. Overføringer til lag, foreninger og frivillige 
organisasjoner samt samarbeidspartnere som Pikene på broen, Samovarteateret, Pasvik 
Trail, Finnmarksløpet, Barents Spektakel og Kirkenes dagene dekkes derfor av kommunens 
frie midler og kan i sin helhet avvikles.  
 
Feiring av 17 mai er ikke en lovpålagt oppgave, men faller kanskje mer naturlig inn som en 
kommunal oppgave. Utgiftene som kommunen har avsatt til 17 mai feiring har vært i 
størrelsesorden kr. 100 000,- de siste årene.   
 
Kommunen gir støtte til 44 lag og foreninger og i gjennomsnitt får hvert lag 13 636 kr. Dette 
gir ca 61 kr. pr innbygger. Alta ligger noe høyere da de i gjennomsnitt gir 78 kr pr innbygger. 
 
 
 Sør-

Varanger 
Kostragr 

12 
Finnmark Alta Landet  

Antall frivillige lag som mottar kommunale 
driftstilskudd 

44 48 20 52 35

Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger 
pr lag som mottar tilskudd 

13 636 25 498 19 174 28 846 25 978

 
Det er ikke utredet konsekvensene for det enkelte lag og forening eller øvrige 
samarbeidspartnere ved avvikling av tilskuddsmidlene.   
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Tiltak 12 Reduksjon av tilskudd til Sør-Varanger menighet 10 % 

(tall i 1000) 
Besparelse  Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Utgift  -500 000 -500 000 -500 000 -500 000
Inntekt 0 0 0 0
Netto besparelse  -500 000 -500 000 -500 000 -500 000
 
Det er i konsekvensjustert budsjett forslått å videreføre tilskuddet til Sør-Varanger menighet i 
samme størrelsesorden som for budsjett 2012, kun justert for pris og lønnsvekst med 3 %.  
 
(tall i 1000) 
  Budsjett 

2012 
Budsjett 

2013 
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015 
Budsjett 

2016 
Overføring til Sør‐Varanger menighet   4 863 5 009 5 009 5 009  5 009

 
I tillegg foreslår rådmannen å videreføre tilskudd til opprustning og investering av kirker og 
kirkegårder med 2,0 mill.kr hvert år i planperioden. Tilskuddet er innarbeidet i kommunens 
investeringsbudsjett og finansieres ved låneopptak. 
 
Kommunens økonomiske ansvar overfor menighetsrådet er hjemlet i Kirkeloven  

§ 15. Kommunens økonomiske ansvar.  

Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:  
a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,  
b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser,  
c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig 

leder av kirkelig fellesråd,  
d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og 

kontorhold,  
e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,  
f) utgifter til kontorhold for prester.  

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, 
kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.  

Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen 
forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte 
er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.  

Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt bevilgning 
til formål som nevnt i denne paragraf.  

Kongen kan gi forskrift om kommunenes forpliktelser etter denne paragraf.  

Kommunen kan ta opp lån for finansiering av sine forpliktelser etter første ledd bokstav a) og b). 
De nærmere vilkår for kommunens låneopptak fremgår av kommunelovens § 50.  

Representant for kirkelig fellesråd kan gis møte- og talerett i kommunale organ når disse 
behandler saker som direkte berører fellesrådets virksomhet.  

 
Som lovhjemmelen tilsier har kommunen et økonomisk ansvar overfor menighetsrådet, men 
lovteksten tilsier ikke noe om tilskuddets størrelse. Kommunens nøkkeltallanalyse viser også 
at det er forskjeller mellom de økonomiske tilskuddene som kommunene yter til sine 
respektive menighetsråd.  
 



77 
 

Prioritering Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Finnmark Alta Landet 
uten 
Oslo 

Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. 
innbygger i kroner 

485 601 683 371 524

Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i 
prosent av samlede netto driftsutgifter 

0,9 1,1 1,2 0,8 1,1

Netto driftsutgifter til 392 andre religiøse 
formål pr. innbygger i kroner 

24 26 34 20 37

Brutto investeringsutgifter til funksjon 390,393 
pr. innbygger 

248 200 34 0 157

 
Som oversikten viser gir Sør-Varanger kommune mindre enn KOSTRA kommunene, men 
samtidig mer enn Alta. Sør-Varanger kommune bevilger mer i investeringstilskudd enn de 
øvrige kommunene. 
 
Sør-Varanger menighet er en del av Varanger prosti i Nord Hålogaland bispedømme. 
Menigheten har ca 8 000 medlemmer. Det er 6 kirkebygg i menigheten, Bugøynes, Neiden, 
Kirkenes, Sandnes, Svanvik, Kong Oscar II, i tillegg til Tårnet skolekapell som er sjelden i 
bruk, og Kirkenes gravkapell som ikke er i bruk. Det er også 8 kirkegårder i menigheten. 
SVM er den eneste menigheten som forvalter så mange kirker og kirkegårder, over et så 
stort geografisk område. I disse kirkebyggene er det kontinuerlig gudstjenester, i tillegg til 
begravelser og vielser. Distansene innad i menigheten byr på praktiske og økonomiske  
utfordringer. 
 
Konsekvensene ved en 10 % reduksjon er utredet av kirkevergen: 

 Det vil bli nødvendig å redusere antall stillinger blant de fellesrådsansatte i 
menigheten, dette vil føre til reduksjoner i driften. For menighetsrådet vil reduksjon i 
tilskudd i all hovedsak medføre at det blir umulig å utføre de lovpålagte forpliktelser 
menigheten har jfr blant annet gravferdsloven og kirkeloven. Sør-Varanger 
menighetsråd har 3 stillinger i administrasjonen. Dette er kirkeverge (100%), 
saksbehandler (100%) og to sekretærer (75% og 25%). Disse stillingene er opprettet 
for å ivareta behovene knyttet til menighetens ansvarsområde. Hovedmålet for 
administrasjonen er å være et serviceorgan både internt og eksternt.  
Administrasjonen har godt innarbeidede rutiner i forhold til tilrettelegging for gravferd, 
kirkelige handlinger, planlegging og gjennomføring av menighetsrådsmøter, 
oppfølging av vedtak i menighetsrådet og generell saksbehandling, og utleie av 
kirkebygg til konserter og turismevirksomhet. Det jobbes målrettet mot innføringen av 
gravferdsavgiften, og det er laget en plan for denne prosessen.   
 

 Rehabiliteringsprosjektene som pågår, og som er planlagt for flere år framover, er 
nødvendige grep for å ivareta forvaltningsansvaret for byggene. Kirkeverge er den 
som iverksetter og styrer prosjekteringen. For å gjennomføre dette har 
administrasjonen en arbeidsfordeling som frigir kirkevergens arbeidstid slik at det er 
mulig å gjennomføre rehabiliteringen. Noe av det som gjenstår er utbedringer som er 
særdeles viktig for bevaring og ivaretakelse av byggene. En reduksjon i tilskudd vil 
føre til at det ikke vil være mulig å gjennomføre de planlagte 
rehabiliteringsprosjektene. 

 
 Sør-Varanger menighetsråd er inne i en prosess knyttet til gravferdsregistrering, der 

administrasjonen og gravertjenesten jobber intenst med oppgradering og 
digitalisering av gamle systemer. Neste steg i prosessen er ytterligere kursing og det 
er en betydelig arbeidsmengde som gjenstår. Fullføring av denne prosessen kommer 
til å medføre økte inntekter i form av festeavgift. For å gjennomføre dette er det 
nødvendig å ha personell i de stillingene som er i dag. 
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 Menighetsrådet har også igangsatt oppgradering og oppdatering av menighetens 

HMS system, herunder blant annet rutiner, internkontrollsystem og brannsikkerhet. 
Dette krever store ressurser, og administrasjonen utfører arbeidet, med hjelp av en 
arbeidsgruppe fra menighetsrådet.  

 
 Mye av tilbudet menigheten gir medlemmene er gjennomførbart ved hjelp av frivilling 

innsats. Det fryktes at reduksjon i tilbudet vil kunne bidra til å redusere antallet 
frivillige og dermed vil en reduksjon ha store konsekvenser.  

 
 En eventuell oppsigelsesprosess vil kreve store ressurser fra administrasjonen, og vil 

ikke være mulig å iverksette med umiddelbar virkning.  
 

Tiltak 13 Reduksjon av tilskudd til Nora senteret IKS med 10 %   

(tall i 1000) 
Besparelse Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Utgift  -234 -234 -234 -234
Inntekt 0 0 0 0
Netto besparelse  -234 -234 -234 -234
 
Kommunen er medeier i Nora senteret IKS. Senter er et krise- og incest senter med tilbud til 
både menn og kvinner. Kommunen yter tilskudd i henhold til selskapsreglene for Nora 
senteret IKS pkt 18 der representantskapet vedtar budsjett for kommende år og den enkelte 
deltakerkommune har plikt til å yte sin del av det tilskuddet representantskapet har vedtatt.  
 
Representantskapet i Nora senteret IKS har den 1 oktober 2012 vedtatt at Sør-Varanger 
kommune skal yte kr. 2 340 000,- til Nora senteret IKS for 2013. Rådmannen har innarbeidet 
tilskuddet i konsekvensjustert budsjett slik:   
 
(tall i 1000) 

 
Nora senteret har i dag 800 % stilling og et budsjett i størrelsesorden 8,1 mill.kr. De er eier 
av et hus i Henrik Lundsgate hvor restgjelden pr utgangen av 2012 er 11,4 mill.kr. Gjelden 
betjenes med en årlig rente- og avdragsbelastning på vel kr. 800 000,-.    
 
Daglig leder for Nora senteret har redegjort for konsekvensene ved 10 % reduksjon av Nora 
senterets budsjett, noe som for Sør-Varanger kommune vil gi en årlig besparelse på kr. 
234 000,-.  
 
Konsekvensen vil være: 

 10 % av kommunenes midler vil for Nora senteret utgjøre kr 557 000,-. Alle 
eierkommunene vil som følge av Sør-Varanger kommunes vedtak måtte få 
tilsvarende reduksjon som vertskommunen.   

 
 Dette vil også få konsekvenser for budsjettet til SMI-delen: For dette området gjelder 

fortsatt finansieringen med 80 % fra Staten og 20 % fra kommunene. En 10 % 
reduksjon vil til sammen utgjøre 637 000,- for senteret mot incest.   

 

 Budsjett 
2012 

Budsjett 
2013 

Budsjett 
2014 

Budsjett 
2015 

Budsjett 
2016 

Overføring til Nora senteret  2 340 2 340 2 340 2 340 2 340
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 Nora senteret ønsker å vise til at de faktisk har tatt sin del av innsparingen da de ikke 
har økt budsjettet for 2013 i forhold til budsjettet for 2012, altså ikke økt budsjettet i 
forhold til konsumprisindeks og forventet lønnsvekst. 

 
 Selskapsavtalen Punkt 18. Årsbudsjettet: «Representantskapet skal vedta selskapets 

budsjett for kommende år. Den enkelte deltaker kommune har overfor selskapet plikt 
til å yte sin del, jfr. pkt 5, av det tilskudd representantskapet har vedtatt.»  Det vil gi 
store konsekvenser for budsjett i ettertid da ingen av kommunene vil forholde seg til 
selskapsavtalen. I ytterste konsekvens vil kommunene ikke oppfylle kravene om en 
lovpålagt oppgave etter krisesenterloven.  

 
 Senteret har ikke mange variable poster i budsjettet. De fleste poster er faste utgifter 

som avdrag lån og renter, forsikring, strøm, avskrivninger, bedriftshelsetjeneste, 
telefon, data, serviceavtaler på bygget, penger til lønnsforhandlinger, penger til 
lovpålagt tolketjeneste, nødmat til beboerne og vedlikehold bygg. Vi reiser også en 
del ut i de andre kommunene som eier oss. Dette for og møte hjelpeapparatet der for 
å vareta en lovpålagt oppgave som oppfølgning i reetableringsfasen til tidligere 
beboere. Dette krever resurser. 

 
Nora senteret IKS vil strekke seg for å klare innsparing for 2013 slik at senteret heller ikke for 
2014 vil be om økt bevilgning fra eier kommunene, men overføre et eventuelt overskudd inn i 
2014 for å demme opp for lønns- og pris vekst.  
 

Tiltak 14 Reduksjon av tilskudd til Barentshallene KF med 10 % 

 
Besparelse Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Utgift  -545 -545 -545 -545
Inntekt 0 0 0 0
Netto besparelse  -545 -545 -545 -545
 
Sør-Varanger kommune har organisert sin drift av kommunale idretthaller og anlegg i et eget 
selskap, Barentshallene KF. Sør-Varanger kommune må yte tilskudd. Rådmannen har i 
konsekvensjustert budsjett innarbeidet ett tilskudd til Barentshallene KF som for 2012, kun 
justert for lønns- og prisvekst 3 %. Tilskuddet er kr. 5 436 340,-.  
 
Daglig leder for Barentshallene KF har utredet konsekvensene ved 10 % reduksjon av 
tilskuddet kommunen yter til Barentshallene KF;   
  
At fysisk aktivitet gir en betydelig helsegevinst er vel dokumentert, det kan igjen virke positivt 
i forhold sykefravær blant innbyggerne i kommunen. I tillegg tilbyr våre anlegg en betydelig 
sosial tjeneste som er viktig i en kommune med ambisjoner om å nærme oss 12 000 
innbyggere på sikt. Barentshallene KF har i dag årlig 165 000 besøkende brukere ved 
foretakets anlegg, noe som setter våre arenaer i en særstilling i forhold til både kommunale 
og for så vidt andre næringsvirksomheter  
 
Bryter vi ned den faktisk budsjetterte kostnaden for 2013 i foretakets anlegg på brukernivå 
for Sør-Varanger kommune, fremstår tallene slik:  
 
Med en totalramme på 12 millioner fordeles kostnadene som følger  
Publikumskostnader    4 063 000 kr.  
Undersvisningskostnader   2 452 000 kr.  
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Lag, foreninger og arrangementer  1 323 000 kr. 
Tilskudd redusert hall-leie   1 500 000 kr. 
Ordinært kommunalt tilskudd  1 482 000 kr. 
Annen ikke-påvirkningsbar kostnad  1 180 000 kr.  
 
Et kutt i det ordinære kommunale tilskuddet innebærer at kostnadsdekningen øker for de 
øvrige brukerne. En ytterligere økning i billett og leiepriser vil erfaringsmessig bidra til lavere 
frekvens på bruk. Skulle manglende betalingsvilje føre til liten dekningsgrad må foretaket 
vurdere stegning av anlegg. Videre må tiltak iverksettes som kutt i tilsyn til 
skoleundervisning, reduksjon i bemanning og forringelse av tjenestekvalitet, mindre planlagt 
vedlikehold og i ytterste konsekvens en reduksjon i åpningstider  
 
En reduksjon av tilskudd tilsvarende 10 % vil utgjøre vel kr. 545 000,- i årlig besparelse for 
Sør-Varanger kommune i overføringsutgifter. Reduksjonen i Barentshallene KF vil medføre 
forringelse av tjenestenivået i Barentshallene KF.  
   

Tiltak 15 Reduksjon av tilskudd til Varanger museum IKS og Tana 
og Varanger museumssida med 10 %    

 
Besparelse Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Utgift  -240 -240 -240 -240
Inntekt 0 0 0 0
Netto besparelse  -240 -240 -240 -240
 
 
Sør-Varanger, Vadsø og Vardø kommune er eiere av Varanger museum IKS og yter tilskudd 
til museet. Rådmannen har i konsekvensjustert budsjett innarbeidet en videreføring av 
tilskuddet til Varanger museum i samme størrelsesorde som for 2012, kun justert for lønn- og 
prisvekst 3 %. Tilskuddet vil utgjøre kr. 1 756 150,- for 2013.  I tillegg dekker Sør-Varanger 
kommune utgifter til husleie og øvrige driftsutgifter for bygningene, i størrelsesorden kr. 
650 000,- pr år. 
 
Tilskuddet fra Sør-Varanger kommune til Varanger museum IKS er hjemlet i selskapsavtalen 
av 2009. I selskapsavtalen står minimumsbeløpet kr. 1 300 000,-. Utover dette er det en 
avtale om renhold, som ble stipulert til kr. 308 000,-, altså til sammen skal tilskuddet utgjøre 
kr. 1 608 000,- pr år.  
 
Museet får midler fra staten, fylkeskommunen og kommunene. Staten skal i utgangspunket 
bidra med 60 %. Staten indeksregulerer tilskuddet årlig, mens verken fylkeskommunen eller 
kommunene gjør dette, noe som medfører at tilskuddet i realiteten går ned for hvert år, tatt 
lønn- og prisvekst i betraktning.   
 
Konsekvensene ved en reduksjon av tilskuddet til Varaner museum IKS vil i første omgang 
bli redusert åpningstid ved distriktsanleggene samt mindre helgeåpent på 
Grenselandmuseet. Det kan bety stillingsreduksjon ved museet i Sør-Varanger. Museet har 
en langsiktig strategi om utvidelse av både tilbud og åpningstid og en reduksjon av tilskuddet 
vil forringe utviklingen.  
 
Tilskuddet til Tana og Varanger museumssida er budsjettert med til sammen kr. 710 700,-
Dette inkluderer også tilskuddet til Øst-Samisk museum. Tilskuddet er justert med 3 % lønns- 
og prisvekst i forhold til 2012. En reduksjon på 10 % vil utgjøre vel kr. 70 000,-.   
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Tiltak 16 Avvikling av Sjømannsklubben 

(tall i 1000) 
Besparelse  Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Utgifter -420 -420 -420 -420
Inntekter 50 50 50 50
Netto besparelse  -370 -370 -370 -370

 
Kommunen opprettet i desember 2004 et velferdstilbud for russiske sjømenn i Miljøbygget. 
Klubben har en 100 % ansatt. Tilbudet hadde åpent fra 17.00-20.00 tre dager i uka den 
første tiden, men det ble senere utvidet til 5 dager i uka. Tilbudet ble ansett for å være viktig 
for å trekke russiske fiskefartøy til Kirkenes og derved aktivitet til den maritime næringa i 
kommunen. Tilbudet er ikke lov pålagt.  
 
Det har vært en forutsetning at deler av tiltaket skulle finansieres gjennom tilskudd fra 
næringslivet og ble det inngått avtale med Ordretelefon1 AS som skulle stå for innsamling av 
midlene. Innsamlede midler har variert fra år til år og utgjorde i snitt ca kr 120.000 de første 
årene. Ordretelefonen 1 AS ble nedlagt i 2010 og organisert innsamlingen har etter dette 
ikke blitt gjennomført og innsamlede midler var redusert til kr 81.000 i 2011. Hittil i år har det 
ikke kommet inn midler til sjømannsklubben fra næringslivet.    
 
Tilbudet benyttes fremdeles av russiske sjømenn, men som kjent er aktiviteten redusert 
betraktelig som følge av færre anløp av russiske fartøy. I dag har klubben et gjennomsnittlig 
besøkstall på 18 pr dag. Klubben har åpent 5 dager i uka.     

Tiltak 17 Avvikling av startlånsordninga 

(tall i 1000) 
Besparelse  Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Utgift  -330 -330 -330  -330
Inntekt 0 0 0 0
Netto besparelse  -330 -330 -330 -330 

 
Sør-Varanger kommune tilbyr startlån til kommunens innbyggere. Startlån er en 
behovsprøvd låneordning hvor kommunen og husbanken har et felles ansvar for risiko og 
utlån. Lånet tas opp av kommunen i Husbanken, under ordinære lånevilkår, for videre utlån 
til lånesøkere i kommunen. Lånet innkreves og administreres av Lindoft. 
 
Startlån er ikke en lovpålagt oppgave for kommunene, men et frivillig tilbud for å skape 
muligheter for vanskeligstilte å komme inn på boligmarkedet i kommunen. Dersom ordningen 
avvikles vil startlån ikke kunne tilbys til kommunens innbyggere da Husbanken ikke har noen 
egen ordningen på dette området.  
 
Hittil i år er det behandlet 75 startlånssøknader. Det er lånt ut vel 12,9 mill.kr, fordelt på 26 
saker. 20 søker har fått avslag. De fleste avslag begrunnes i at de ikke kommer inn under 
startlånskriteriene som vanskeligstilte.    
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Ordningen kan avvikles i sin helhet. Pr i dag er startlånsordningen organisert under 
sosialtjenesten og det benyttes om lag 75 % stilling til oppgavene. En avvikling av tilbudet vil 
gi en årlig besparelse på om lag kr. 330 000,-.  
 

Tiltak 18 Utvidelse av eiendomsskatteområdet  

(tall i 1000) 
 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Utgift  10 000 0 0 0
Inntekt 0 10 000 10 000 10 000
Netto  10 000 -10 000 -10 000 -10 000
 
Sør-Varanger kommune har eiendomskatt begrenset til Kirkenes halvøya hva angår 
boligeiendommer og næringsbygg samt verk og bruk i hele kommunen. Eiendomskatt er en 
frivillig kommunal skatt hvor kommunen beholder 100 % av inntektene fra eiendomskatten. 
Det er kommunestyret som avgjør hvorvidt kommunen skal ha eiendomskatt og som 
fastsetter eiendomskatteområdet.  
 
Sak vedrørende utvidelse av eiendomskatteområdet til hele kommunen har vært politisk 
behandlet to ganger de siste årene.  
   
Kommunestyrets vedtak i sak 095/10 av 07.12.2010: 

Sør-Varanger kommune vedtar å utvide eiendomskatteområdet til å gjelde hele kommunen slik 
det gis anledning til i eiendomsskatteloven gjeldende fra og med 2013. 
 
Det gjennomføres en alminnelig omtaksering av alle eiendomsskatteobjekter innenfor 
eksisterende eiendomsskatteområde samt en nytaksering av eiendommer innenfor det utvidede 
området i 2012, gjeldende fra og med 2013. 
 
Det skal utarbeides nye eiendomsskattevedtekter som skal gjelde fra og med 01.01.2013. 
 
Det skal utarbeides nye takseringsprinsipper som skal vedtas av sakkyndig nemnd for 
eiendomsskatt. 
 
Det utnevnes en sakkyndig nemnd på 3 medlemmer og med 3 varamedlemmer til erstatning for 
dagens nemnd. Den nye ankenemnden må være utnevnt i kommunestyret innen utgangen av 
januar 2012.    
 
Det vedtas å sette av kr 9 070 576,- til prosjektet, som finansieres slik: 
 
Bruk av driftsfond 2565002     kr 4 000 000,- 
Bruk av beredskapstiltak     kr    689 059,- 
Bruk av Avsetning regnskapsoppgjør 2008 2565020 kr    900 000,- 
Bruk av investeringsfond 2545102    kr 3 481 517,- 

 
 
Kommunestyrets vedtak i sak 097/11 av 17.11.11: 

Kommunestyrets tidligere vedtak om utvidelse av eiendomsskatteområdet oppheves. 
Dagens eiendomsskatteområde og regelverk opprettholdes som for 2011. 

 
Kommunenes adgang til å fastsette eiendomsskatt er hjemlet i eiendomsskatteloven. 
Innenfor lovens rammer har kommunene et visst handlingsrom og dette gir forskjeller mellom 
kommunene. I kommunens nøkkeltallsanalyse er dette redegjort for nærmere.     
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Eiendomsskattelova § 3 definerer utskrivningsalternativ;  
 Kommunestyret kan skrive ut eiendomdomsskatt etter følgende alternativ:  
- Faste eiendommer i heile kommunen 
- Faste eiendommer utbygd på byvis  
- Bare på verk og bruk i hele kommunen 
- Bare på verk og bruk og annan næringseigedom i heile kommunen 
- Faste eiendommer utbygd på byvis og verk og bruk i hele kommunen 
- Faste eiendommer utbygdt på byvis og verk og bruk og andre  næringseiendommer i hele 

kommunen  
- Faste eiendommer i heile kommunen, unntatt verk og bruk og annan næringseigedom         

 
Til kommunen er regna sjøområde ut til grunnlinjene.  

 
Kommunestyret fastsetter skattesatser mellom 2 og 7 promille jfr. Eiendomsskatteloven § 11. 
Dette gjøres hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen.  
 
Som eiendomsskatteloven hjemler finnes flere utskrivningsalternativ. Dersom 
kommunestyret ønsker å gå for en utvidelse av eiendomskatteområdet må det avsettes 
midler til taksering. Som redegjort for tidligere har en slik taksering en kostnadsramme på vel 
10 mill.kr. Rådmannen foreslår at ved et eventuelt vedtak om utvidelse av eiendomskatt bør 
utgiftene til dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Inntektspotensialet som ble redegjort 
for i konsulentrapporten fra 2010 tilsier en årlig merinntekt i størrelsesorden 10 mill.kr. 

  

Tiltak 19 Økt utbytte fra Varanger kraft AS 

(tall i 1000) 
Økt inntekt  Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Utgifter  0 0 0 0
Inntekter  -3 125 -3 125 -3 125 -3 125
Netto merinntekt  -3 125 -3 125 -3 125  -3 125 

 
I en ekstraordinær generalforsamling i Varanger Kraft AS den 10 september vedtok 
eierkommunene at utbyttet fra selskapet skal være på et nivå tilsvarende 50 millioner kr i 
årene fremover. I 2011 ble det utbetalt utbytte tilsvarende 50 millioner kr, noe som utgjorde 
15,625 mill kr for Sør-Varanger kommune.  
 
I 2012 ble det vedtatt et noe lavere utbytte, Sør-Varanger kommune fikk i år utbetalt 12,5 mill 
kr. Dersom styret følger opp generalforsamlingens vedtak vil inntektene kunne økes med 
3,125 millioner kr hvert år i planperioden. Det er i konsekvensjustert budsjett innarbeidet 
tilsvarende utbytte som for 2012, altså 12,5 mill.kr.   
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  5.2 Tiltak innenfor kultur- og oppvekstområdet  
 

Tiltak 20 Avvikling av kinotilbudet  

(tall i 1000) 
 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Utgifter 0 -870 -870 -870
Inntekter 0 0 0 0
Netto besparelse  0 -870 -870 -870

 
Sør-Varanger kommune er medeier Aurora Kino IKS som skal sikre innbyggerne et godt og 
variert filmtilbud innefor en gitt driftsramme.  
 
Under følger budsjettet for kinodrift slik kinoen er organisert i dag. Lønnsutgiftene dekker 
utgiftene til renhold.   
 
(tall i 1000) 
 Budsjett 

2012 
Budsjett 

2013 
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015 
Budsjett 

2016 

Lønnsutgifter 183 195 195 195 195 
Leie av lokaler  686 686 686 686 686 
Tilskudd til Aurora kino  675 675 675 675 675 
Bruk av disposisjonsfond  -675 0 0 0 0 
Nettoutgift kino 869 1 556 1 556 1 556 1 556 
 
Nøkkeltallsanalysen viser at kommunen har et forholdsvis dyrt kinotilbud. Hele 179 kroner pr 
innbygger, eller 0,33 % av de totale driftsutgiftene, bruker vi på å gi kommunens innbyggere 
et kinotilbud. Dette er langt over Alta kommune som også er medeier i Aurora Kino. Samtidig 
ligger vi godt over gjennomsnitt i Kostra gruppa og Finnmark. 
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 Sør-

Varanger 
Kostragr 

12 
Finnmark Alta Landet 

Netto driftsutgifter til kino i forhold til kommunens 
totale driftsutgifter (i prosent) 

0,33 0,15 0,09 0,05 0,04

Netto driftsutgifter til kino per innbygger 179 80 53 26 18

Netto driftsutgifter til kino per besøkende 75,3 43 30,8 10,7 8,3

Antall innbyggere per kinosete 29,8 28,3 25,3 57,7 61,6

Besøk per kinoforestilling 24,8 22,3 17,6 13,6 31,4

 
 
Kinobedrift  Forestillinger  Besøk Omsetning Snittbesøk
Kirkenes kino  792 18 480 1 712 108 23
 
Oversikten over er utarbeidet av Aurora kino IKS og viser antall forestillinger og besøkende i 
2011 for Aurora kino – Kirkenes.  
 
Sør-Varanger kommune har vedtatt en selskapsavtale med Aurora kino IKS den 2 april 2008 
gjeldende fra og med 1 januar 2009. Ifølge avtalens § 19 om uttredelse kan ikke deltakerne 
si opp avtalen de første fem år etter vedtakelsen av avtalen. Deretter kan kommunen med 
etter års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet og kreve seg utløst av det. 
Rådmannen tolker avtalen slik at dersom en ønsker å uttrede fra selskapet kan dette tidligs 
gjelde fra og med 1 januar 2014 og at avtalen må sies opp innen utgangen av år 2012.  
 
Når det gjelder leie for kinolokalet har kommunen en uoppsigelig husleiekontrakt med 
Coonor tom 15.01.2021. Husleien er for 2012 budsjettert til kr. 686 000,-. Dette medfører at 
kommunen må betjene husleien selv om kinotilbudet avvikles.      

 

Tiltak 21  Nedlegging av bassenget i Bjørnevatn 

(tall i 1000) 
Besparelse Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Utgifter Barensbadet -528 -528 -528 -528
Utgifter SVK  -414 -414 -414 -414
Inntekter  
Netto besparelse  -942 -942 -942 -942
 
Rådmannen foreslo i budsjettet for 2012 å avvikle bassengtilbudet i Bjørnevatn i sin helhet. 
Tiltaket ble ikke vedtatt i budsjettbehandlingen og bassenget har også i 2012 vært driftet til 
både til skolesvømming og folkebad.  
 
Driften av folkebad i bassenget i Bjørnevatn er tillagt Barentshallene KF, som har både 
lønnsutgiftene og inntektene. Bassenget benyttes som folkebad 2 ganger i uken. Styret i 
Barentshallene KF har vedtatt å avvikle folkebad i Bjørnevatn med bakgrunn i at dette ikke er 
kostnadssvarende og at besøkstallene er svært små.   
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Oversikt over besøkstallene ved folkebad i Bjørnevatn pr. oktober;  
 
 2011 Pr. okt. 

2012 
Publikumsbesøk 697 304
Utleie til lag og foreninger (antall besøkende) 

647 807
Inntekter 36 970 21 670

 
I perioden 4.september til 16.oktober 2012 har det vært 66 besøkende. Dette innebærer et 
gjennomsnittlig besøkstall på under 7 personer hver åpningsdag. Billettinntektene i denne 
perioden var på kr. 2 130,-.   
 
Barentshallene KF har sitt budsjettdokument utarbeidet en oversikt over kostnader pr bruker 
på de anlegg de drifter.   
  
(tall i 1000) 
 Fjellhallen Barentshallen Barentsbadet Svømmehall 

Bjørnevatn 
Kostnader pr. bruker 63 31 140 345
Kommunal overføring pr. 
bruker 45 6

 
47 321

 
Oversikten viser at men Barentsbadet har en utgift pr bruker på 140 kr har svømmehallen i 
Bjørnevatn tilsvarende utgift kr. 345,-.   
 
Barentshallene KF har i sitt budsjettforslag fremmet å benytte midlene ved nedleggelse av 
folkebad i Bjørnevatn til redusert halleie for barn og unge. Barentshallene KF har en utgift på 
bassenget i Bjørnevatn på kr. 528 000,-.  
 
Når det gjelder kostnader til skolesvømming er disse beregnet til kr 414.000. Beløpet 
inkluderer utgifter til strøm og varme, kommunale avgifter, vedlikehold og drift samt 
vaktmester og renhold. 
 
Barentsbadet har god kapasitet til skolesvømming og nedlegging av bassenget vil således 
ikke redusere svømmetilbudet til elevene ved barneskolen i Bjørnevatn og lovpålagt 
svømmeundervisning i henhold til opplæringsloven. Avvikling av bassenget i Bjørnevatn kan 
medføre noe merutgifter som følge av skyss. Dette må eventuelt dekkes innenfor skolens 
eget driftsbudsjett.  
 

Tiltak 22  Redusert tjenestetilbud ved Kirkenes kompetansesenter 

Kirkenes kompetansesenter er et kommunalt kunnskapssenter med 9 årsverk. Kirkenes 
kompetansesenter ivaretar i dag lovpålagte oppgaver innenfor introduksjonsloven med norsk 
og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, Kompetansesenteret får tilskudd fra staten 
for å gi norskopplæring til flyktninger og innvandrere med rett og plikt til norskopplæring. Det 
er i dag 90 elever som mottar norskundervisning.  
 
I tillegg ivaretar kompetansesenteret lovpålagte oppgaver innenfor opplæringsloven med 
grunnskole- og spesialundervisning for voksne. Senteret har i dag 5 søkere som oppfyller 
kravene i loven og har rett til grunnskoleopplæring og tre unge voksne som har rett til 
spesialundervisning. 
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(tall i 1000) 
Konsekvensjustert budsjett  Budsjett 

2012 
Budsjett 

2013 
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015 
Budsjett 

2016 

Lønnsutgifter 5 120 5 688 5 688 5 688 5 688 
Husleie 850 900 900 900 900 
Driftskostnader 1 494 974 974 974 974 
Inntekter  -6 635 -5 645 -5 645 -5 645 -5 645 
Nettoutgift 
Kompetansesenteret 829 1 917 1 917 1 917

 
1 917 

 
Ut over lovpålagte oppgaver tilbyr Kirkenes kompetansesenter tjenester innenfor følgende 
områder: 

 Russiskkurs  
 Tolking og oversetting norsk-russisk:  
 Undervisning av soldater på GSV i russisk språk og samfunn:  
 Tilrettelegging for høyere utdanning for Universitetene i Nordland (UiN) og Tromsø 

(UiT), Høgskolen i Finnmark (HiF) og gjennom Studiesenteret.no.  
 Eksamensavvikling høyskole og universitet 

 
I tillegg er det 70 studenter som deltar på studier som organiseres av kompetansesenteret 
innenfor studiene: 

 Sykepleier (HiF)  
 Barnevernspedagog (HiF)  
 Master i Borderologi (UiN) 
 Lærerutdanning 1-7 (Høgskolen i Telemark/studiesenteret) 
 Økonomi og administrasjon (Høgskolen i Hedmark (HiH)/studiesenteret) 
 Bedriftsøkonomi (HiH/studiesenteret) 
 Rådgivning (Høgskolen i Nesna/studiesenteret) 

 
Arbeidet med tilrettelegging av høyere utdanning er ikke inntektsgivende, og senteret har 
direkte utgifter i forbindelse med studier med unntak av studier i regi av  Høgskolen i 
Finnmark. 
 
Rådmannen har utredet to alternativer for redusert tjenestetilbud ved kompetansesenteret. 
Ved begge alternative vil husleien bestå da husleiekontrakten er uoppsigelig i leieperioden 
som utløper i 2021.     
 
Alternativ 1 Nedleggelse av Kirkenes kompetansesenter 
(tall i 1000) 
Besparelse  Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Utgifter -6 662 -6 662 -6 662 -6 662
Inntekter 5 645 5 645 5 645 5 645
Netto besparelse  -1 071 -1 071 -1 071 -1 071
 
Rådmannen vurderer det som en mulighet å nedlegge kompetansesenteret i nåværende 
form i sin helhet. Ved en eventuell nedleggelse skal allikevel de lovpålagte oppgavene, 
norskopplæring for innvandrere og grunnskoleopplæring for voksne, løses.  
Dette kan enten løses ved at kommunen kjøper tjenestene fra andre opplæringsinstitusjoner 
eller ved at oppgaven ivaretas av andre virksomheter i kommunen. Det antas at tilskudd til 
norskopplæring for innvandrere vil være tilstrekkelig til å dekke kostnadene til ordningen. 
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Øvrige oppgaver som i dag ivaretas av Kirkenes kompetansesenter, men som ikke er 
lovpålagte vil således ikke lenger bli løst i kommunal regi. Noe av disse tilbudene vil kunne 
løses av andre aktører i markedet. 
 
 
Alternativ 2  Redusert tjenestetilbud Kirkenes kompetansesenter 
(tall i 1000) 
Besparelse  Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Lønnsutgifter -600 -600 -600 -600
Inntekter  
Netto besparelse  -600 -600 -600 -600
 
Alternativt til å legge ned all aktivitet ved Kirkenes kompetansesenter kan være å redusere 
bemanningen ved senteret tilsvarende en stilling.  
 
En slik reduksjon vil medføre et noe redusert utdanningstilbud i kommunen samt endret 
kurstilbud. De lovpålagte oppgavene innenfor introduksjonsloven og opplæringsloven vil bli 
opprettholdt som i 2012. 
 

Tiltak 23  Redusert tilbud ved hovedbiblioteket i Kirkenes 

(tall i 1000) 
Besparelse  Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Utgifter  -334 -388 -388 -388
Inntekter  0 0 0 0
Netto besparelse  -334 -388 -388 -388
 
Målsetning med folkebiblioteket er å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell 
virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale 
gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt 
biblioteksystem. Folkebiblioteket skal i henhold til bibliotekloven tilrettelegge 
bibliotektjenester for alle som bor i kommunen. Biblioteket har et spesielt ansvar for barn og 
ungdom. Bibliotekets åpningstider, tjenester og lokaler må være tilpasset lokalsamfunnet. 
Grupper med spesielle behov må spesielt tilgodeses. Folkebiblioteket skal sørge for at 
språklige minoriteter, innvandrere, flyktninger og asylsøkere får litteraturtilbud på eget 
morsmål. Den samiske befolkning skal spesielt tilgodeses. 
 
Folkebibliotek er en lovpålagt oppgave. 
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Nøkkeltall Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Finnmark Alta Landet 

Netto driftsutgifter til folkebibliotek i forhold til 
kommunens totale driftsutgifter (i prosent) 

1 0,7 0,7 0,8 0,6

Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger 521 376 432 374 258

Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger 6,2 5 4,5 3,8 5,1

Bokutlån fra folkebibliotek per innbygger i alt 4,4 3,5 3,2 2,5 3,5

Barnelitteratur, antall bokutlån barnelitteratur 
per innbygger 0-13 år 

9,3 9,7 7,8 6,6 9,7

Voksenlitteratur, bokutlån voksenlitteratur per 
innbygger 14 år og over 

3,5 2,2 2,2 1,5 2,2

Utlån, andre media i alt fra folkebibliotek per 
innbygger 

1,8 1,6 1,4 1,3 1,6

Tilvekst alle medier i folkebibliotek per 1000 
innbygger 

267 340 421 172 273

Besøk i folkebibliotek per innbygger 6,6 5,5 4,8 6 4,6

Årsverk, antall innbyggere per årsverk i 
folkebibliotek 

1366 1959 1537 2755 2740

 
Kommunen bruker om lag 1 % av kommunens driftsutgifter på bibliotek. Dette er 521 kr pr. 
innbygger og med dette prioriterer vi folkebibliotek høyest av alle vi sammenligner oss med. 
Men biblioteket er også godt besøkt og vi ligger over alle i sammenligningsgruppa hva angår 
utlån. Det som er gledelig er at vi har høyt utlån av barnelitteratur. Det er i all hovedsak antall 
årsverk hvor vi ligger høyt, mens kjøp av medier/bøker er som landsgjennomsnittet. En stor 
andel av kommunens driftsutgifter er knyttet til husleie. 

 
Hovedbiblioteket i Kirkenes holder til i Samfunnshusets lokaler ved torget. Biblioteket holder 
åpent 5 dager i uka. Mandag til torsdag fra kl.10–18. Fredag fra kl.10-17 og lørdag kl.11-15. 
Biblioteket har begrenset åpningstid på sommeren. 
 
Hovedbiblioteket har økt besøk fra skoler og elever om formiddagen, som holder på med 
leseprosjekter. I løpet av oktober ble biblioteket besøkt av 231 elever. Hovedbiblioteket er 
nærbiblioteket til alle tettstedene Bjørnevatn, Hesseng, Sandnes og Kirkenes. Språkhjelpa 
bruker biblioteket hver torsdag ettermiddag, og biblioteket er vesentlig for å opprettholde 
dette tilbudet ifølge Flyktningtjenesten. 
   
Sør-Varanger bibliotek mottok i 2012 kr 640 000 i tilskudd fra staten og fra Finnmark og 
Troms fylkeskommuner til å betjene den norsk - russiske bibliotektjenesten. Dette finansierer 
blant annet 0,5 årsverk bibliotekar som ivaretar denne tjenesten. Biblioteket deltar i mange 
prosjekter. I 2012 mottok biblioteket kr. 75 000 i tilskudd fra Den Kulturelle Spaserstokk og 
kr. 120 000 i tilskudd fra Nasjonalbiblioteket.  Å søke på prosjekter og ikke minst utføre de, er 
en forutsetning for at virksomheten kan opprettholde god nok bemanning. Slike prosjekter er 
med på å gi gode kulturtilbud til grupper og derav opplevelse av Sør-Varanger kommune 
som en god bostedskommune. Et godt bibliotek er en viktig infrastruktur i en kommune. Det 
er ofte den institusjon som besøkes først av nye, tilflyttede arbeidstakere og innvandrere.   
 
Det er knyttet 6,49 årsverk til hovedbiblioteket. Det er mulig å nedbemanne biblioteket med 
0,4 årsverk og samtidig opprettholde dagens åpningstider. Dette på grunn av effektivisering 
og prioritering av arbeidsoppgaver gjort i virksomheten i forbindelse med innsparingene i 
2012. Nedbemanning av 0,4 årsverk vil gi en årlig besparelse på kr 172 000.  
 
Dersom en velger å nedbemanne ytterligere 0,5 årsverk vil det kunne gi en besparelse med 
9 måneders, tilsvarende kr 162 000 i 2013. Deretter en årlig besparelse på kr 216 000. 
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Konsekvensen av det vil være at biblioteket må holde stengt en dag i uken. Dette vil ikke 
være i tråd med forskrifter i Bibliotekloven. I 2012 er biblioteket nedbemannet med 0,5 
årsverk med reduserte åpningstider som konsekvens. Ukentlig åpningstid er redusert på 
kveldstid med 6 timer pr. uke i høst/ vintersesongen og 2 timer pr. uke om sommeren.  
 
Samlet vil begge disse tiltakene gi en årlig besparelse på kr 388 000. 
 

Tiltak 24 Avvikle tilbud om bokbusstjenester   

(tall i 1000) 
 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Utgifter  -30 -60 -60 -60
Inntekter  0 0 0 0
Netto besparelse  -30 -60 -60 -60

               
Kommunen kjøper bokbusstjenester fra Nesseby kommune som et bibliotektilbud til 
befolkningen i Bugøyfjord og Neiden for kr 60 000 i året. Bokbussrutene følger skoleruta, og 
er da gjeldene fra høst til sommeren.  
 
Fra 2011 har det ikke vært mulig å få ut eksakte utlånstall fra bokbussen for betjening av 
distriktene Bugøyfjord og Neiden. Dette pga ny dataversjon på bokbussen. Det sies at 
oppslutningen er god fra Bugøyfjord og Neiden. I 2010 var totalutlånet på 1789 enheter, 
fordelt på 1361 bøker og 419 AV-media (lydbøker, språkkurs, dvd, cd). Utlånet til barn 
utgjorde 42 % av totalutlånet.  
 
Dersom en avviker bokbusstilbudet vil det kunne gi en besparelse på kr 30 000 i 2013 og 
deretter en årlig besparelse på kr 60 000.  
 
Konsekvensen ved nedleggelse av bokbusstilbudet er at beboere i Bugøyfjord og Neiden 
ikke har ett bibliotektilbud i sitt distrikt, og må oppsøke hovedbiblioteket i Kirkenes for å få 
tilgang på bibliotektjenester. God tilgjengelighet (åpningstider/ ressurser) på hovedbiblioteket 
vil være viktig for at folk fra distriktet skal ha ett reelt bibliotektilbud på hovedbiblioteket. Jmf. 
bibliotekloven.  

 

Tiltak 25 Legge ned Bibliotekfilialen i Bugøynes   

(tall i 1000) 
 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Utgifter  -50 -100 -100 -100
Inntekter  0 0 0 0
Netto besparelse  -50 -100 -100 -100

 
Bibliotekfilialen på Bugøynes er lokalisert i Lassigården som er underlagt Varangermuseene. 
Filialen holder åpent 7 timer pr. uke, fordelt på 4 ½ timer på formiddager på torsdager og 2 ½ 
timer på ettermiddagen på mandager. Det er knyttet 0,22 årsverk til tjenestetilbudet. Filialen 
betjener spesielt skoleelever og barnehager om formiddagen, men også voksne som 
kommer denne tiden. Det er nå et press på besøket og kan oppstå kollisjon av gruppebesøk 
pga redusert åpningstider. Åpningstiden og øvrige ressurser er marginal på filialen i 
Bugøynes. 
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Nedleggelse av bibliotekfilialen på Bugøynes vil kunne gi en årlig besparelse på kr 100 000, 
med halvårs effekt, eller kr 50 000, i 2013.  
 
Besparelsen omfatter 0,22 årsverk, samt utgifter til strøm og abonnement. Kommunen 
betaler ikke husleie til Varangermuseene for bibliotekfilialen på Bugøynes. Mht bøker/ 
medieinnkjøp baserer filialene seg på å låne bokdepoter fra hovedbiblioteket, og det er ikke 
noe å spare på å legge ned filialene. Bok- og mediebudsjettet er svært marginalt nå, er 
kraftig redusert sammenlignet med tidligere år. 
 
En nedleggelse av filialen innebærer at befolkningen på Bugøynes blir uten ett 
bibliotektilbud, og må bruke hovedbiblioteket i Kirkenes, som sitt nærmeste bibliotek. Det 
innebærer en kjøretur på 22 mil tur/ retur. Jmf. Bibliotekloven. Nedleggelse av filialer vil 
innebære at hovedbiblioteket er ansvarlig for å betjene flere distrikter/ flere innbyggere. 
 

Tiltak 26 Legge ned Bibliotekfilialen på Svanvik 

(tall i 1000) 
 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Utgifter  -80 -208 - 220 -220
Inntekter  0 0 0 0
Netto besparelse  -80 -208 -220 -220
 
Bibliotekfilialen på Svanvik er lokalisert i leide lokaler fra Svanvik Næringsbygg. Fra 2012 er 
det gjort en endring mht betjening ved Svanvik filial. Avtale om kjøp av tjenester fra private 
(SN) er opphørt. Hovedbiblioteket i Kirkenes betjener filialen 1 dag pr. uke i skoleåret. 
Utlånet fra Svanvik filial har økt mye med endring av betjening og er inne i en positiv 
utvikling. Barn tilgodeses spesielt, jmf Bibliotekloven 
 
Når det gjelder leie av lokalet har kommunen inngått en leieavtale med Svanvik 
Næringsbygg, leieforholdet gjelder i 10 år, frem til februar 2014. Årlige utgifter til husleie, 
strøm og felleskostnader (snørydding og planklipping) er kr 140 000. Strøm og 
felleskostnader (snørydding og plenklipping) påløper etter en fordelingsnøkkel. Disse 
utgiftene var på i kr 18 500 sist år. Kommunen kan velge å si opp leieavtalen, men 
besparelse av husleie og fellesutgifter vil komme først i februar 2014. Dersom en ønsker å 
avslutte leieforholdet etter 10 år, må oppsigelse sendes innen 4.februar 2013.  
 
Dersom en avvikler tilbud om bibliotekfilial på Svanvik vil det gi en besparelse på kr 80 000 i 
2013, deretter ytterligere 208 000 i 2014. Fra og med 2015 vil det utgjøre en årlig besparelse 
på kr 220 000. Besparelsen omfatter 0,2 årsverk samt utgifter knyttet til lokalet.  
 
Ved nedleggelse av Svanvik bibliotekfilial vil innbyggere i Pasvik ikke ha noe 
folkebibliotektilbud i sitt nærdistrikt. Nærmeste bibliotektilbud vil være i Kirkenes. 
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Tiltak 27 Avvikling av samarbeidsavtale med Kirkenes 
videregående skole om utdanningsvalg 

(tall i 1000) 
Besparelse Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Utgifter -500 -500 -500 -500
Inntekter 0 0 0 0
Netto besparelse  -500 -500 -500 -500

Utdanningsvalg ble obligatorisk på ungdomstrinnet høsten 2008 og skal bidra til å skape 
helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskole og videregående 
opplæring bedre sammen og er hjemlet i opplæringsloven. Utgiftene til utdanningsvalg skal 
dekkes av kommunene.    

Faget utdanningsvalg skal etter lærerplanen gjennomføres med minst 113 timer på 8. – 10. 
årstrinn. Formålet med faget utdanningsvalg er å bidra til å skape helhet og sammenheng i 
grunnopplæringen og knytte grunnskole og videregående opplæring bedre sammen. Å få 
prøve ut interesser og bli bevisst egne evner og anlegg kan bidra til at flere foretar mer 
kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke. Faget skal bidra til økt forståelse av 
arbeidslivets krav om kunnskap og kompetanse og bidra til å skape grunnlag for 
entreprenørskap.  

Opplæringen skal gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter i ulike 
utdanningsprogram i videregående opplæring og aktuelle yrker. Elevene skal gis mulighet til 
praktisk aktivitet og fordypning i fag. Opplæringen i faget skal legge til rette for at den enkelte 
elev kan få prøve ut og reflektere over sine valg.  

Opplæringen skal legge til rette for bruk av hensiktsmessige arbeidsformer, både i skole og 
arbeidsliv, og for bruk av ulike læringsarenaer som kan gi bred faglig tilnærming gjennom 
kontakt og samarbeid med videregående skoler og arbeids- og næringsliv. Faget skal legge 
grunnlag for videre opplæring, arbeid og livslang læring.  

Samarbeidet om faget utdanningsvalg mellom Sør- Varanger kommune og Kirkenes 
videregående skole startet allerede i 2005. Erfaring fra rådgivere i ungdomsskolen viser at 
elever på 10. trinn nå vet mer om den videregående skole. De vet hva de ulike linjene tilbyr, 
og de er kjent med skolen og miljøet. Samlet gjør dette at elevene virker sikrere på hva de 
skal velge.  Dette er ikke ensbetydende med at elevene velger det rette utdanningsløpet, 
men at de er sikrere der og da.  
 
Undersøkelser sier at ungdom i Finnmark som har avbrutt videregående opplæring ikke 
oppgir feilvalg som årsak. Tilsvarende undersøkelser fra andre deler av landet viser at 
feilvalg var mye brukt som årsak til avbrutt videregående opplæring.  
 
Sør-Varanger kommune kjøper utdanningsvalg gjennom et samarbeid med Kirkenes 
videregående skole, Finnmark fylkeskommune. Utgiften har en årlig kostnadsramme på kr. 
kr. 500.000,- som skal dekke klær og utstyr til elevene samt lønn til undervisningspersonale i 
den videregående skolen.   
 
Kommunen har ikke anledning til å avvikle faget utdanningsvalg, men har anledning til å 
undervise i faget selv. Avvikling av samarbeidet med den videregående skolen vil medføre at 
faget utdanningsvalg i framtiden organiseres med teoretisk undervisning i kommunens egen 
regi.  
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Tiltak 28 Redusert tilbud ved kulturskolen 

(tall i 1000) 
Besparelse  Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Lønnsutgifter -500 -500 -500 -500
Inntekter     
Netto besparelse  -500 -500 -500 -500

 
Kulturskolen har 8 lærere fordelt på 6,5 årsverk. I tillegg kjøper skolen tjenester fra 
Samovarteateret og Musikkgarasjen.  
 
(tall i 1000) 
 Budsjett 

2012 
Budsjett 

2013 
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015 
Budsjett 

2016 

Lønnsutgifter 3 431 3 597 3 597 3 597 3 597 
Kjøp av tjenester 816 1 040 1 040 1 040 1 040 
Driftskostnader 607 607 607 607 607 
Bruk av fond -130 0 0 0 0 
Inntekter  -1 150 -1 150 -1 150 -1 150 -1 150 
Nettoutgift Kulturskolen 3 574 4 094 4 094 4 094 4 094 
 

 
 
Kommunen har tradisjonelt bevilget over gjennomsnittet og sammenligningskommunene til 
musikk og kulturskole og dette bildet er ikke endret, snarere tvert om øker utgiftene pr 
innbygger i målgruppen.  
 
I Sør-Varanger kommune benytter hele 26 % av barn i alderen 6-15 år seg av musikk og 
kulturskoletilbudet, noe som er langt høyere andel en de vi sammenligner oss med. 
Kulturskolen tilbyr ulike aktiviteter som kula (for de yngste), gitar- og band undervisning, to 
tilbud for psykisk utviklingshemmede på Hesseng og i Kirkenes, dans, sang, undervisning for 
tre- og hornblåsere og trommer (skolekorps), visuell kunstfag, piano, fiolin og teater.  
 
I 2012 er det 409 elever fra hele kommunen som mottar undervisning fra kulturskolen. 282 
elever mottar undervisning fra kulturskolens egne ansatte mens resterende 127 elever 
mottar undervisning fra Samovarteateret og Musikkgarasjen. 
 
Undervisningen foregår både på dagtid, ettermiddagstid og kveldstid. 
 

14469
15627 15336

14202

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000
18000

K
ro
n
e
r

Brutto driftsutgifter til kommunale musikk-
og kulturskoler, pr bruker

2009

2010

2011

26,0 %

18,4 % 20,6 %
16,1 %

0,0 %
5,0 %

10,0 %
15,0 %
20,0 %
25,0 %
30,0 %

Andel elever i grunnskolealder i 
kommunens musikk- og kulturskole, av 

antall barn i alderen 6-15 år

2009

2010

2011



94 
 

FAG  Årsverk 
Antall 
elever Kommentar 

Fagansvarlig 50 % stilling     
Utleiesentralen 10 % stilling     
Dans 50 % stilling 69   
Teater Samovarteateret 64   
Skolemusikk Musikkgarasjen 47   
Kula 

248,5 % stilling 

33   
Sang 11   
Piano 68   
Tilbud til psykisk utviklingshemma 10   
Fiolin 8   
Gitar 

100 % stilling 
27 Underviser også elever som 

Band 2 går i skolekorpset 
Treblåsing  

60 % stilling 
46 Underviser også elever som 

Messingblåsing går i skolekorpset 
Visuelle kunstfag 100 % stilling 24   

Undervisning Pasvik og Bøkfjord 31,5 % stilling   
Tjenesten betales av 
skolene 

En reduksjon tilsvarende en stilling vil kunne føre til at et eller flere av tilbudene som i dag 
tilbys av kulturskolens egne ansatte vil falle bort, allikevel mener rådmannen at en slik 
reduksjon vil være gjennomførbart. 
 
Tilbud om kulturskoleundervisning er ikke lovpålagt. 
 

Tiltak 29 Strukturendring grunnskolene 

 
Grunnskolen i Sør-Varanger består av 11 kommunale skoler fordelt over hele kommunen fra 
Bugøynes til Skogfoss. Det er 4 oppvekstsentra, hvorav 2 med ungdomstrinn, 2 barneskoler, 
4 kombinertskoler og 1 ungdomsskole. 
 
Totalt er det ca 1207 elever i grunnskolene i Sør-Varanger. Kostnadene til kommunale 
grunnskoler i Sør-Varanger er budsjettert til i underkant av 120 mill kroner med dagens 
bemanning. 
 
 
 

Budsjett 
2012 

Budsjett 
2013 

Budsjett 
2014 

Budsjett 
2015 

Budsjett 
2016 

Lønnsutgifter 116 924 123 127 123 127 123 127 123 127
Driftskostnader 6 667 6 505 6 505 6 505 6 505
Inntekter  -12 246 -10 258 -10 258 -10 258 -10 258
Nettoutgift grunnskolen 112 009 119 667 119 667 119 667 119 667

 
Gjennomsnittlige kostnader for en elev i Sør-Varanger skolen er beregnet til kr. 97.000 i 
2012. Det er store variasjoner mellom skolene og distriktsskolene fremstår som svært 
kostbare sammenlignet med sentrumsskolene. 
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Gjennomsnittlige kostnader pr. elev i sentrumsskolene er beregnet til kr. 89.000 mens det 
tilsvarende tallet for distriktsskolene er kr. 152.000. 
 

 
 
 
 
Elevtallsprognosen viser at elevtallet i grunnskolen er synkende, og spesielt i distriktene. De 
siste års utvikling tilsier at majoriteten av tilflyttere, samt intern flytting, er konsentrert om 
Kirkeneshalvøya. 
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Nøkkeltallsanalysen viser at Sør-Varanger kommune har relativt stor lærertetthet per elev 
sett i forhold til andre kommuner og dette tilskrives den desentraliserte skolestrukturen hvor 
det er vesentlig større lærertetthet på distriktsskolene enn det er i sentrumsskolene.  
 

 
 
 
Lærertetthet er definert som den gjennomsnittlige størrelsen på elevgruppen i ordinær 
undervisning. Lærertettheten sier noe om gjennomsnittlig antall elever som deler på én lærer 
i undervisningssituasjonen, det vil si forholdet mellom antall elevtimer og antall lærertimer. 
Spesialundervisning er ikke medregnet beregningen av lærertetthet. 
 
Statistikk for ressursbruk i grunnskolen har over en lengre periode vist en utvikling hvor en 
økende andel av lærerressursene blir brukt til spesialundervisning. Mye av årsaken til 
økningen er svekket lærerdekning i den ordinære undervisningen. Store elevgrupper i den 
ordinære undervisningen gjør det vanskeligere å tilpasse opplæringen slik opplæringsloven 
gir elevene rett til. Og når elever ikke får tilfredsstillende utbytte av det ordinære 
opplæringstilbudet, har de rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-1.  
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Det har ved flere anledninger vært foreslått å gjøre endringer i skolestrukturen i Sør-
Varanger. Nå sist gang ved behandling av budsjettet for 2012.  Dette ble utsatt i påvente av 
en skolestrukturanalyse, og den 15.12.11 vedtok Kommunestyret følgende: 
 
Vi ønsker at skolestrukturen i Sør-Varanger skal vurderes. Det er viktig at prosessen er 
helhetlig og favner alle sider ved skolen. Prosessen må gi alle interessenter mulighet til å 
delta. 
Følgende momenter ønsker vi skal vektlegges og vurderes i prosessen: 

 Kvaliteten på læringstilbudet 
 Innholdet i skolen 
 Nærmiljøet til skolen og konsekvenser det har for et lokalmiljø å ha skole 
 En økonomisk kostnadsoversikt over de enkelte skolene 
 Kompetansen vi har i skolen i Sør-Varanger og hvilken kompetanse vi ønsker 
 Avstand og reisetid for elevene 
 Fritt skolevalg – konsekvenser 

 
Vi ønsker at en skal arbeide både politisk og administrativt med dette. Arbeidet 
politisk skal forankres i utvalget for Levekår 
Det har nå blitt gjennomført en skolestrukturanalyse som ble lagt frem for Utvalg for 
levekår/Formannskapet i september 2012. Saken skal opp til politisk behandling den 21. 
November. 
 
I skolestrukturanalysen fremhever Norconsult at dagens skolestruktur i Sør-Varanger er 
preget av mange små skoler og relativt store forskjeller i elevenes skoletilbud.  ”Mange små 
klasser og mye ledig kapasitet på skolene gir en økonomisk dyr struktur for kommunen. I 
tillegg blir de sosiale og faglige miljøene små og sårbare. De geografiske avstandene i 
kommunen er store, men ikke større enn at det, slik vi ser det, vil være mulig  endre 
strukturen uten at det gir uforholdsmessige store ulemper for elever som får lengre reisetid.” 
(side 5) 
 
Videre konkluderer Norconsult med at skolestørrelse i seg selv ikke har stor betydning for 
kvalitet i skolen, men påpeker at fagmiljøene, samt sosialt miljø,  blir små og sårbare. 
En desentralisert skolestruktur med mange skoler gir økte netto driftsutgifter per elev sett i 
forhold til en mer sentralisert skolestruktur. Elevtallet på den enkelte skole har stor betydning 
for ressursbruken på skolen og følgelig blir skolestrukturen viktig for kommunens utgifter.  
I oppsummeringen har Norconsult delt utdanningskvaliteten inn i tre nivåer som kommunen 
kan påvirke: 

 Strukturkvalitet, dvs at alle skolebygg gir tilfredsstillende fysiske rammer, tilstrekkelig 
lærertetthet og pedagogisk forsvarlige elevgrupper.  

 Prosesskvalitet, ved å ha skolestørrelser hvor personalgruppen er over ca. 10 
personer, det vil si en barneskole med over 75 elever, ungdomsskole med over 50 
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elever eller kombinertskoler med over 50 elever. Dette er skolestørrelser hvor elever 
og lærere har flere variasjonsmuligheter i det sosiale og faglige samspillet. 

 Resultatkvalitet er ikke direkte avhengig av skolestørrelsen, men det vil være flere 
muligheter for elevene å finne en sosial tilhørighet i en stor elevgruppe enn i en 
mindre. Samtidig må det påpekes at elevers faglige resultater eller sosiale 
kompetanse ikke er direkte avhenging av skolestørrelsen. 

 
(…) I Sør-Varanger er det vel så viktig å fokusere på at skolene ikke blir for små, siden dette 
gir et lite og sårbart faglig og sosialt miljø for elever og ansatte, samtidig som det gir en svært 
ulik lærertetthet ved kommunens skoler. (side 51) 
I rapporten foreslår Norconsult  2 ulike tilnærminger til skolestrukturen i Sør-Varanger:  Den 
ene tilnærmingen er å opprettholde dagens struktur, den andre tilnærmingen er ulike 
sentraliseringsalternativer.  
Alternativ 0 foreslår å opprettholde dagens skolestruktur med 11 skoler: 
 
Fordeler med alternativ 0 er: 

 Minst behov for skoleskyss samlet sett 
  Ikke økt reisetid/skoledag for elevene, evt. med unntak av ungdomstrinnet ved 

Neiden og 
 Jarfjord. 
 Beholder skolene i lokalmiljøet. 
 Gir minst behov for utbygging av skoleanleggene (med unntak av Bjørnevatn) 

 
Ulemper med alternativ 0: 

  Skolene Jarfjord, Neiden og Skogfoss blir små, trolig med under 10 elever pr. skole. 
  Dyrt å tilby alle elevene lik strukturkvalitet. 
  Vanskelig å ha lik prosesskvalitet ved alle skolene. 
  Gir svært ulik lærertetthet ved skolene i kommunen. 
  Kan bli vanskelig å skaffe kvalifiserte lærere til mange små miljøer 

 
Alternativ 1 foreslår å legge ned Skolene i Bjørnevatn, Jarfjord, Jakobsnes, Neiden og 
Skogfoss. Ungdomsskoleelevene overføres til Kirkenes mens barneskoleelevene 
overføres til Pasvik, Hesseng og Sandnes.  
 

 Elevtall ved alternativ 1  1.trinn  2.trinn  3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn

Sum 
1.‐7. 
trinn  8.trinn  9.trinn  10.trinn

Sum 
8.‐10. 
trinn 

SUM 
elever 

Kirkenes/BV/Neiden/Jarfjord 
usk     120  126  122 368 368

Kirkenes bsk  32  37  36 40 36 30 43 254 0 254

Sandnes/Bjørnevatn bsk  31  32  27 29 30 42 36 227 0 227

Hesseng/Neiden/Jako/Jarfjord  42  39  33 35 40 44 44 277 0 277

Pasvik/Skogfoss  9  4  3 9 13 7 7 52 10  13  10 33 85

Bugøynes  3  3  5 2 1 5 0 19 3  2  2 7 26

Sum  117  115  104 115 120 128 130 829 133  141  134 408 1237

 
Fordeler med alternativ 1 er: 

 Få skoler å drifte, innsparinger på bygningsdrift 
 Robuste faglige og sosiale miljø ved skolene 
 Innsparing i FDV.-kostnader kan benyttes til økt lærertetthet 
 Lettere å ha lik strukturkvalitet ved alle skolene 
 Lettere å ha lik prosesskvalitet ved alle skolene 
  Lettere å ha lik lærertetthet ved de ulike skolene 
 Kapasiteten på Kirkenes ungdomsskole blir fullt utnyttet 
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Ulemper med alternativ 1: 

 Lengre reisetid for elever som i dag har skyss til skolene Neiden, Skogfoss, 
Jakobsnes og 
Jarfjord. Gjelder anslagsvis 15 elever. 

 Skyssbehov for elever som i dag ikke har skyss til skolen. Gjelder anslagsvis 150 
elever, 
hvorav 24 ved Jakobsnes og ca. 120 ungdomsskoleelever ved Bjørnevatn. 

 Flere nærmiljøer mister skolen sin 
 Barnehagene ved Neiden, Skogfoss og Jakobsnes mister samhandlingsmulighet med 

skolene. 
 

Alternativ 2 er å legge ned Jarfjord oppvekstsenter, Jakobsnes oppvekstsenter, 
Fossheim skole og Skogfoss skole.  Elevene ved skolene i øst og ved Neiden flyttes til 
sentrumsskolene, mens Skogfosselevene flyttes til Pasvik. 
 
Dersom man velger alternativ 2 vil dette 71 elever bli direkte berørt ved at de må bytte skole. 
 
Fordeler med alternativ 2 er: 

 Få skoler å drifte, innsparinger på bygningsdrift 
 Robuste faglige og sosiale miljø ved skolene. 
 Innsparing i FDV.-kostnader kan benyttes til økt lærertetthet. 
 Lettere å ha lik strukturkvalitet ved alle skolene. 
 Lettere å ha lik prosesskvalitet ved alle skolene. 
 Lettere å ha lik lærertetthet ved de ulike skolene. 
 Elevene i Bjørnevatn/Sandnesområdet får ungdomsskole i nærmiljøet 

 
Ulemper med alternativ 2: 

  Lengre reisetid for elever som i dag har skyss til skolene Neiden, Skogfoss, 
Jakobsnes og 
Jarfjord. Gjelder anslagsvis 15 elever. 

 Skyssbehov for elever som i dag ikke har skyss til skolen. Gjelder anslagsvis 31 
elever, 
hvorav 24 ved Jakobsnes. 

  Flere nærmiljøer mister skolen sin 
  Barnehagene ved Neiden, Skogfoss og Jakobsnes mister samhandlingsmulighet 

med 
skolene. 

  Ikke full utnyttelse av kapasiteten til Kirkenes ungdomsskole i første del av perioden 
(etter 
hvert trenger sannsynligvis Kirkenes barneskole denne kapasiteten) 

 
Rådmannen ser utfordringer ved en opprettholdelse av dagens skolestruktur som gir en 
uforholdsmessig skeivdeling av ressursene mellom skolene. Lærertettheten er vesentlig 
større i distriktsskolene sammenlignet med sentrumsskolene.  
 
Som tidligere nevnt tilsier den økonomiske situasjonen at det vil være uunngåelig å ikke 
redusere årsverk innenfor grunnskolen for å bringe kommunens økonomi i balanse. Det er 
derfor nødvendig å se på alternativer til endring av skolestrukturen.  
 
Rådmannen har utredet konsekvensene dersom man kutter i årsverk tilsvarende 
besparelsen ved endret skolestruktur, om lag 20 mill kroner. 
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En alternativ fordelingsnøkkel kan være å redusere etter antall årsverk i skolen. 20 mill 
kroner tilsvarer et samlet kutt på om lag 37 årsverk 
 

  
Antall årsverk 
2012 

Beregnet 
reduksjon 
antall stillinger 

Elever pr 
årsverk ved 
bemanning 
som i dag 

Elever pr 
årsverk etter 
stillings‐
reduksjon 

Kirkenes skole  44  7,10 5,63  6,71

Hesseng flerbruksenter  32  5,15 6,52  7,77

Sandnes skole  23  3,62 3,98  4,74

Bjørnevatn skole  48  7,71 5,48  6,52

Pasvik skole  18  2,83 3,39  4,03

Skogfoss oppvekstsenter  3  0,54 4,18  4,97

Bugøynes oppvekstsenter  4  0,56 7,14  8,50

Neiden oppvekstsenter  3  0,48 3,00  3,57

Jakobsnes oppvekstsenter  7  1,10 3,35  3,99

Jarfjord oppvekstsenter  10  1,57 2,55  3,03

Kirkenes ungdomsskole  41  6,56 5,80  6,91

SUM  233  37,20      
 
En så sterk reduksjon i antall årsverk i grunnskolen vil gi skolene et betydelig mindre 
handlingsrom og dermed vansker med å gjennomføre tilpasset opplæring og 
spesialundervisning for alle elever slik Opplæringsloven tilsier. 

§ 1-3. Tilpassa opplæring og tidleg innsats  

       Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen 
og lærekandidaten.  

       På 1. til 4. årstrinn skal kommunen sørgje for at den tilpassa opplæringa i norsk eller 
samisk og matematikk mellom anna inneber særleg høg lærartettleik, og er særleg retta mot 
elevar med svak dugleik i lesing og rekning.  

 

§ 5-1. Rett til spesialundervisning  

       Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære 
opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.  

       I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på 
utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet 
kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei 
opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får spesialundervisning, skal ha 
det same totale undervisningstimetalet som gjeld andre elevar, jf. § 2-2 og § 3 
 
For noen skoler kan det også bli vanskelig å opprettholde en skoledrift som fullt ut er i 
henhold til lov, forskrifter og læreplan.  
 
Det er også usikkert om vi med en slik bemanning kan nå de mål som er vedtatt i 
Tilstandsrapporten for grunnskolen i Sør-Varanger. 
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Tiltak 30 Barnehagestruktur – effektuering av vedtak 

 
Kommunestyret behandlet sak om kommunens barnehagestruktur i møte 26.09.12 hvor det 
ble fattet følgende vedtak:  
 
Kommunestyret i Sør-Varanger vedtar følgende vedrørende kvalitet, åpningstider som er 
tilpasset arbeidslivets behov og barnehagestruktur: 

 
Kvalitet: 
Kvalitetsdebatten fremmes som sak i egen høring til revidering av barnehageloven, der 
høringsfristen var 04.05.12 og revidering av kommunens barnehageplan i løpet av 
2012/2013. 
Åpningstider som er tilpasset arbeidslivets behov: 
Viser til vedtektene § 11: barnehagens åpningstid og ferie, der det fremkommer at daglig 
åpningstid er innenfor ramme på 9 timer. 
Brukerundersøkelse for barnehagene våren-11 viser behov for å utvide åpningstiden 
(både åpningstidspunkt og lukketidspunkt) i tråd med kommuneplanens mål om full 
barnehagedekning, med åpningstider tilpasset arbeidslivets behov. 
Det opprettes forsøksordning barnehageåret 2012/2013 med utvidet åpningstid på inntil 
10 timer pr dag i Pasvik barnehage, Kirkenes barnehage og Prestøya barnehage.  
Kommunestyret presiserer at barnas daglige oppholdstid ikke skal overstige 9 timer selv 
om åpningstiden utvides. 

 

Kommunestyret vedtar følgende barnehagestruktur: 

 Tiltak 
1 Bygge ny 6 avdelings barnehage i Skytterhuslia, ferdig august 2013 
2 Legge ned midlertidig avdeling Trollebo ved Prestøya barnehage 
3 Legge ned Lisadellhaugen barnehage 
4 Rive Kirkenes barnehage og bygge ny 6 avdelingsbarnehage på samme tomt. 
5 Legge ned Hesseng flerbrukssenter, avdeling barnehage. 
6 Legge ned Bjørnevatn barnehage 
7 Bygge ut flere barnehageplasser i 4 avdelings barnehager (enten Rallaren -, Hesseng- eller 

Prestøya barnehage) Sees i sammenheng med søkerbehov 
8 Strukturen i øvrige barnehager opprettholdes, med mulighet for å utrede ulike driftsmodeller 

 

Rådmannen ser to alternativ for å oppfylle kommunestyret vedtak.  

Alternativ1: 
Midlertidig avdeling Trollebo ved Prestøya barnehage, Lisadellhaugen barnehage og 
Kirkenes barnehage flytter inn i Skytterhusfjellet barnehage august 2013. Skytterhusfjellet 
barnehage vil da være full.   
Kirkenes barnehage rives (72 plasser), bygges opp som ny 6 avdelings barnehage (108 
plasser) med byggestart i 2014. Dette gir en økning på 36 plasser fra barnehageår 
2015/2016.  
Dette krever at det vedtas midler til bygging av ny Kirkenes barnehage med vel 60 mill.kr i 
2014. Midlene må lånefinansieres.  
  
Ved dette alternativet vil Bjørnevatn barnehage og Hesseng flerbrukssenter barnehage 
består inntil nye Kirkenes barnehage er ferdigstilt og bygget kan tas i bruk, mest sannsynlig 
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barnehageår 2015/2016. Når nye Kirkenes barnehage står ferdig vil Bjørnevatn barnehage 
og Hesseng flerbrukssenter barnehage avvikles og plassene overflyttes Skytterhusfjellet 
barnehage. Rente og avdragutgiftene på 60 mill.kr utgjør med dagens rentesats vel 4,0 
mill.kr med 30 års løpetid og må eventuelt innarbeides i konsekvensjustert budsjett.   
 
Alternativ 1 er allerede innarbeidet i budsjettet for 2013.  
    
Alternativ 2: 
(tall i 1000) 
 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Utgifter  0 -1 470 -2 922 -2 885
Inntekter   
Netto besparelse  0 -1 470 -2 922 -2 885
 
Midlertidig avdeling Trollebo ved Prestøya barnehage, Lisadellhaugen barnehage, 
Bjørnevatn barnehage og Hesseng flerbrukssenter, avdeling barnehage flytter inn i 
Skytterhusfjellet barnehage august 2013. 
 
Midlertidig avdeling Trollebo ved Prestøya barnehage legges ned (18 plasser) 
Lisadellhaugen barnehage legges ned (18 plasser) 
Bjørnevatn barnehage legges ned (36 plasser) 
Hesseng flerbrukssenter, avdeling barnehage legges ned (36 plasser) 
 
Bygging av nye Kirkenes barnehage utsettes inntil kommunens økonomi er forbedret. 
Kirkenes barnehage har i dag 72 plasser. Barnehagen er vedtatt oppbygd som 6 avdelings 
barnehage med 108 plasser. Det vil ved en slik løsning være nødvendig å ta i bruk 
brakkeløsning i byggeperioden for 72 plasser i tilknytning til Skytterhusfjellet barnehage.  
 
Kirkenes barnehage ble bygget i 1973 og har et bruttoareal på 411 m2. Barnehagen bærer 
preg av alderen, og det har derfor vært nødvendig å foreta oppgraderinger. I 2011 er det 
brukt ca. kr. 350.000,- til planlagte vedlikeholdstiltak på innvendig oppgradering. Det ble 
skriftet belegg og malt, utskiftning av innvendige dører, oppgradering av stellerom og 
sanitære forhold, samt utskiftning av radiatorer med nye termostatkraner. 
 
Barnehagen har ettermontert ventilasjonsanlegg og varmes opp kun ved oljebasert fyring. 
Det har tidligere vært problemer med taklekkasjer. Dette er nå ordnet opp i og kommunen 
har inngått serviceavtale med kompetent firma for årlig kontroll av taket.  
Ut i fra den nåværende situasjonen kan vi ikke se at det skal by på bygningsmessige 
problemer med fortsatt drift barnehagen noen år framover. 
 
Dersom en velger alternativ 1 vil kommunen øke antall barnehageplasser med 36 fra og med 
barnehageår 2014/2015. Dersom en velger alternativ 2 vil utvidelse av antall plasser utsettes 
inntil Kirkenes nye barnehage blir realisert. Selv med alternativ 2 vil antall plasser i Kirkenes 
området øke og det er her etterspørselen etter barnehagetilbud er størst.    
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Tiltak 31 Avvikle Basen  

(tall i 1000) 
Besparelse Budsjett 

2013 
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015 
Budsjett 

2016 
Utgifter  -1 352 - 1 352 -1 352 -1 352
Inntekter  154 154 154 154
Netto besparelse  -1 198 -1 198 -1 198 -1 198
 
Basen er et kultursenter lokalisert ved torget midt i sentrum av Kirkenes. Basen er en 
møteplass for ungdom, ungdomsorganisasjoner, politiske ungdomspartier og fungerer også 
som konsertscene for ulike ungdomsarrangement. Basen er samlokalisert med Aurora Kino 
og bowlingen. Klubbkvelder på Basen er gratis og dette tilbudet er sentral for 
ungdomssatsningen i kommunen. Dette er vankested for all ungdom og ikke minst for 
ungdom som ikke lykkes andre steder. Det kan det vises til mange ”redningsaksjoner” av 
ungdom som ikke har fått ”hjelp” andre plasser. Basen holder åpent 40,5 timer i uka, fordelt 
på 6 dager. Gjennomsnittlig besøk 1.halvåret 2012 var 20-25 ungdommer pr dag.  
 
Dersom en legger ned Basen ungdomsklubb og sentral for ungdomssatsning vil det kunne gi 
en samlet besparelse på i underkant av 1,2 mill kroner i 2013. Besparelsen omfatter 2,0 
årsverk fordelt på 3 ansatte, i tillegg til engasjement og driftutgifter. 
 
Om en ikke ønsker å legge ned Basen vil det være mulig å redusere i tilbudet. Halvering av 
dagens tilbud vil gi en halvering av besparelse av å legge ned, det vil si en besparelse på kr 
600 000. 
 
Når det gjelder leie av lokalet har kommunen en uoppsigelig husleiekontrakt med Coonor 
tom 15.1.2021. Dette medfører at kommunen må betjene husleien selv om en avvikler Basen 
ungdomsklubb. Husleien er for 2013 budsjettert til kr. 523 000.  
 

 

 
 
Nøkkeltallsanalysen viser at utgiftene knyttet til aktivitetstilbud til barn og unge går ned og lå i 
2011 rett i underkant av kr. 1000,- pr innbygger i målgruppa. I all hovedsak omfatter denne 
Kostra oversikten ungdomsklubbene inkludert Basen samt utgifter til ungdomsrådet. 
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Tiltak 32 Avvikle Ungdomsklubb i Bjørnevatn  

 
(tall i 1000) 
Besparelse Budsjett 

2013 
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015 
Budsjett 

2016 
Utgifter  -250 -250 -250 -250
Inntekter  0 0 0 0
Netto besparelse  -250 -250 -250 -250
 
Ungdomsklubben i Bjørnevatn er det eneste ikkeorganiserte tilbudet til ungdom i Bjørnevatn 
og Sandnes-området. Tilbudet er gratis og gis 2 dager i uka. Det er ca 160 ungdommer i 
målgruppen, i alderen 13-18 år. Ungdomsklubben benyttes i snitt av ca 15 personer.  
 
Ungdomsklubben har tidligere vært lokalisert i kommunens egne lokaler i det gamle 
legesenteret i Bjørnevatn. Dette bygget er ikke godkjent for bruk og kommunen leier nå 
midlertidige lokaler fra Bjørnevatn Idrettslag til ungdomsklubben. Kommunestyret vedtok den 
3.9.2012 i sak 059/12 å bevilge 330 000 til oppgradering og renovering av Bjørnevatn 
Ungdomsklubbs lokaler i Bjørnevatn.  Planlegging av dette arbeidet er igangsatt og en 
beregner oppstart av selve oppgraderingen i januar 2013. Klubbhuset vil kunne gjenåpnes i 
løpet av våren 2013.  
 
Dersom en velger å avvikle tilbud om ungdomsklubb i Bjørnevatn vil det utgjøre en årlig 
besparelse på kr 250 000. Besparelsen omfatter 0,4 årsverk klubbarbeider og utgifter til drift. 
I tillegg kan en velge å stanse arbeidet med utbedring av lokalet noe som vil gi en besparelse 
på omlag kr 300 000. 
 
Konsekvensen ved å avvikle ungdomsklubb i Bjørnevatn vil være at ungdommen må reise til 
Kirkenes for å gå på klubb. 
 

Tiltak 33 Avvikle Ungdomsklubb i Bugøynes 

 
(tall i 1000) 
Besparelse Budsjett 

2013 
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015 
Budsjett 

2016 
Utgifter  -251 -251 -251  -251 
Inntekter  30 30 30 30
Netto besparelse  -221 -221 -221 -221
 
Ungdomsklubben i Bugøynes er lokalisert i den gamle rektorboligen på Bugøynes. Klubben 
holder åpent to dager i uka og er det eneste fritidstilbudet for barn- og ungdom på Bugøynes. 
Klubbmedlemmene betaler kontingent for å dekke utgifter til mat. Klubben har et oppmøte på 
ca 10-14 barn/ungdommer hver gang.  
 
Dersom en velger å avvikle tilbudet om ungdomsklubb i Bugøynes vil det utgjøre en årlig 
besparelse på kr 221 000. Besparelsen om fatter 0,4 årsverk klubbarbeider. 
 
Konsekvensen ved å avvikle dette tilbudet vil være at Bugøynes står uten fritidstilbud til barn 
og unge.   
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Tiltak 34 Avvikle Ungdomsrådet 

(tall i 1000) 
Besparelse Budsjett 

2013 
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015 
Budsjett 

2016 
Utgifter  -100 -100 -100 -100
Inntekter  0 0 0 0
Netto besparelse  -100 -100 -100 -100
 
Kommunestyret vedtok 9.12.09 å bevilge kr 100 000 til opprettelse og drift av Ungdomsråd i 
Sør-Varanger kommune. Kriteriene for ungdomsrådet ble vedtatt i kommunestyret sak 
023/11. Ungdomsrådet ble stiftet i november 2011.  
 
Sør-Varanger Ungdomsråd skal gi ungdom medinnflytelse i utformingen av kommunens 
ungdomspolitikk. 
 Føre til bedre kontakt mellom ungdom, politikere og administrasjon. 
 Ta initiativ til å fremme saker som angår ungdom. 
 Stimulere til samfunnsengasjement, medbestemmelse og deltakelse blant ungdom 

 
Ungdomsrådet har arbeidet aktivt i 2012. Rådet har blant annet bidratt til lavere busspriser 
for barn og unge på ettermiddagstid. Ungdomsrådet har satt av kr 60 000 til strakstiltak for 
ungdom og er fordelt på Futsal, Gitarer, LAN, Operasjon Dagsverk, Elevorganisasjonen og 
Paint Ball. Resterende kr 40 000 disponeres til dekning av reise, møte og kurskostnader, 
utgifter som reelle på grunn av høye reisekostnader.  
 
Dersom en velger å avvikle ungdomsrådet vil det gi en årlig besparelse på kr 100 000. 
 

Tiltak 35 Avvikle kulturtiltak for funksjonshemmede 

(tall i 1000) 
Besparelse Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Utgifter  -836 -836 -836 -836
Inntekter  171 171 171 171
Netto besparelse  -665 -665 -665 -665
 
Kulturtiltak for funksjonshemmede (KFF) er et kulturtilbud for mennesker over 18 år med 
utviklingshemming. Tilbudet omfatter tirsdags klubb, onsdags trim, torsdagsklubb(hobby) og 
to helgeturer i året. Tilbudet og gis i dag til ca 20 voksne utviklingshemmede som ikke har 
annet tilbud i sin fritid. Kulturtiltak for funksjonshemmede er ikke pålagt ved lov, men tilbudet 
reduserer behov for støttekontakter for denne gruppa.  
 
Onsdagstrim holdes på Trimmen, deltagerne betaler treningsavgiften selv, mens tilbudet 
organiseres av kommunens ansatte. Tirsdagsklubben og Torsdagsklubben holder vanligvis 
til i ungdomsklubbens lokaler i Bjørnevatn. Tilbudet er midlertidig lokalisert på Basen og på 
Møteplassen i påvente av utbedring av klubbhuset i Bjørnevatn. Medlemmene av 
Tirsdagsklubben og Torsdagsklubben betaler egenandel til finansiering av mat, deltakelse på 
kulturelle arrangement og materiell i forbindelse med hobbykvelder. Dette er velfungerende 
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tilbud som har vært gitt i årtier. Avvikling av kulturtiltak for funksjonshemmede vil naturlig få 
negative konsekvenser for brukerne samt det eksisterende hjelpeapparatet rundt dem. 
 
Dersom en velger å avvikle kulturtiltak for funksjonshemmede vil det gi en årlig besparelse 
på kr 665 000. Besparelsen omfatter 1,4 årsverk.  
 

Tiltak 36 Avvikle Prosjekt Varangersamene språk og kultur 

(tall i 1000) 
Besparelse Budsjett 

2013 
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015 
Budsjett 

2016 
Utgifter  -77 -77 -77  -77
Inntekter  0 0 0 0
Netto besparelse  -77 -77 -77  -77

 
Kommunen har siden 2000 søkt og mottatt tilskudd fra Sametinget til prosjektet 
Varangersamene språk og kultur. Prosjektet ivaretar tilbud om språkbad for grunnskoleelever 
og Davvin kurs for voksne. Prosjektet omfatter også arbeid med Samiske stedsnavn. 
Kommunen har mottatt tilsagn om tilskudd fra Sametinget på kr 106 000 i 2012 til prosjektet.  
 
Kommunen budsjetterer i 2013 med egenandel på kr 77 000. Sametinget yter ikke tilskudd til 
drift og investeringsutgifter. 
 
Dersom en velger å avvikle prosjektet vil det gi en besparelse tilsvarende kommunens 
egenandel på kr 77 000. 
 
Konsekvensene ved å legge ned dette tilbudet er at det ikke finnes noe tilbud innen samisk 
språk og kultur for den voksne, samiske befolkningen i kommunen. Samisk språk og kultur vil 
svekke sin stilling som minoritet i en flerkulturell kommune.  
 

5.3  Tiltak innenfor pleie og omsorgstjenestene 
 
 
Pleie- og omsorgstjenester omfatter aktiviserings- og servicetjenester ovenfor eldre og 
funksjonshemmede, pleie og omsorg til hjemmeboende og pleie- og omsorg i institusjoner for 
eldre og funksjonshemmede. 
 
 
 Prioritering - utvikling 2009 2010 2011

Netto driftsutgifter Pleie og omsorg i prosent av 
kommunens totale netto driftsutgifter 34,0 % 34,6 %  33,0 %

Fordeling andel pleie og omsorg 

Institusjoner 55,0 % 49,0 %  45,0 %

Tjenester til hjemmeboende 42,0 % 48,0 %  52,0 %

Aktivisering, Støttetjenester 3,0 % 3,0 %  4,0 %
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Pleie og omsorg utgjør største andel av den kommunale tjenesteproduksjonen. Men en ser 
at andel til pleie og omsorg av kommunens totale nettodriftsutgifter har gått noe ned fra 2010 
til 2011. Andel til institusjoner er redusert jevnt de tre siste årene, mens andel til 
hjemmebaserte tjenester øker. Dette er et resultat av kommunens satsning på en vridning til 
hjemmebasert omsorg.  
 
 

 
 
Nøkkeltallsanalysen viser at Sør-Varanger kommune har høyere netto driftutgifter til pleie og 
omsorg pr innbygger i målgruppen, 67 år og over, enn sammenligningskommunene. Det 
fremkommer en relativt stor økning fra 2010 til 2011 i kommunens utgifter til formålet. 
Utgiftene i Sør-Varanger øker med 6,92 % fra 2010 til 2011, mens i Kostragruppen 
fremkommer det en økning på 3,46 % for samme periode. 
 
 

 
 
Kommunen hadde i 2007 lavere netto driftsutgifter pr innbygger enn sammenligningsgruppa, 
men i 2011 ligger kommunen høyere. Kommunen har hatt en raskere vekst i nettoutgiftene 
enn sammenligningsgruppen. Fra 2007 til 2011 er økningen på 42,55 %, til sammenligning 
øker kostragruppen med 29,46 % i samme periode. 
 

139 249
124 815 128 629

120 950

0

20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000

Sør‐Varanger Kostragr 12 Finnmark Hammerfest

K
ro
n
e
r

Netto driftsutgifter til pleie og omsorg pr innbygger 67 år 
og over

2009

2010

2011

12 602

17 964

13 634 17 650

0

5 000

10 000

15 000

20 000

2007 2008 2009 2010 2011

K
ro
n
e
r

Netto driftsutgifter pr innbygger pleie‐ og 
omsorgstjenesten

Sør‐Varanger

Kostragr 12



Sør-Varanger kommune – budsjett og økonomiplan 2013-2016 
 

 
 

 

108 
 

Tiltak 37 Avvikle hjemmebasert omsorg i Neiden.  
(tall i 1000) 
 Budsjett 

2013 
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015 
Budsjett 

2016 
Utgifter  -950 -950 -950 -950
Inntekter  0 0 0 0
Netto besparelse  -950 -950 -950 -950
 
Hjemmebasert omsorg gir tjenester som praktiskbistand og hjemmesykepleie til befolkningen 
i Neiden på dag og ettermiddag. Tjenestetilbudet i Neiden ivaretas av 2 årsverk fordelt på 4 
ansatte, hvorav 0,4 årsverk sykepleier kjøpes fra Inari kommune. I tillegg får brukene 
tjenester fra basen i Bjørnevatn, tilsvarende 0,3 årsverk. Det er per i dag 20 stykker som 
mottar tjenester i dette området. 
 
Dersom en avvikler hjemmebasert omsorg i Neiden vil det gi en årlig besparelse på kr. 
950 000. Besparelsen inkluderer nedbemanning av 1,9 årsverk i hjemmebasert omsorg samt 
avvikle avtalen med Inari kommune om ansettelse av en felles sykepleier i grenseområde. 
Sør-Varanger kommune kjøper i dag 0,4 årsverk sykepleier fra Inari kommune. Dette som et 
resultat av prosjektet Grenseløs omsorg med formål om å se på felles omsorgstjenester i 
grenseområdet. 
 
Konsekvensen av å avvikle hjemmebasert omsorg i Neiden vil være at befolkningen i Neiden 
ikke vil kunne motta hjemmesykepleie eller praktisk bistand mer enn 3 ganger per uke og 
ikke i helgen. De beboerne i Neiden som har behov for hjemmesykepleie utover dette, må 
flytte til Kirkenes området for å kunne få mer hjelp eller legges inn i sykehjem. En vil ikke 
kunne gi behandling som kurer ol, noe som fører til økt bruk av kortidsplass i sykehjem for 
denne gruppen.  
 
Tjenestetilbudet i Neiden vil bli ivaretatt av hjemmesykepleien i Bjørnevatn, noe som igjen vil 
medføre reduserte tjenester til befolkningen i Bjørnevatn. Jo mindre tjenester en kan gi 
hjemme jo flere må flytte inn på sykehjem enten i perioder eller på langtidsopphold. Det vil 
også kreve at pårørende stiller opp i større grad enn de gjør i dag for at en skal kunne bo 
hjemme.  
 
 

  
 
Diagrammene viser en øking i antall mottakere av hjemmesykepleie og en økning antall 
timer hjemmesykepleie det er fattet vedtak på. Tallene er hentet fra journalsystemet Profil 
som benyttes av virksomhetene innenfor helse og omsorgstjenestene. 
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Tiltak 38 Redusert tilbud om hjemmehjelp  
(tall i 1000) 
 Budsjett 

2013 
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015 
Budsjett 

2016 
Utgifter  -1 200 -1 200 -1 200 -1 200
Inntekter  0 0 0 0
Netto besparelse  -1 200 -1 200 -1 200 -1 200
 
Det er per i dag 8,4 årsverk hjemmehjelp i hjemmebasert omsorg. Det er 218 brukere som 
mottar disse tjenestene.  Hjemmehjelpens oppgave er å gi praktiskbistand i hjemmet. Dette 
innebærer husvask, vindusvask, klesvask, handling og annet husarbeid.  Hjemmehjelperne 
arbeid i turnus med arbeid hver 3. helg i hjemmesykepleien. Brukerne som mottar 
hjemmehjelp til husvask får i gjennomsnitt husvask hver 3-4 uke.  
 
Dersom en nedbemanner 3 årsverk hjemmehjelp vil det gi en årlig besparelse på 1,2 mill 
kroner.  
 
Konsekvensen av dette vil at en kan tilby mindre tjenester til brukerne. Fra å kunne gi 
hjemmehjelp til husvask hver 3.-4. uke, vil en nå kunne tilby denne tjenesten hver 6.-7. uke. 
En vil ikke lengre kunne tilby vindusvask. Hjemmesykepleien må overta noen av oppgavene, 
som for eksempel handling og vask av toaletter/bad da disse tjenestene må gis oftere enn 
hver 6.-7.uke. Dette kan føre til at det kan bli ennå vanskeligere å rekruttere sykepleiere og 
helsefagarbeidere. Dette fordi det tradisjonelt ikke er ansett som sykepleier og 
helsefagarbeidernes oppgave å vaske.   
 
Kommunen vil ikke lengre kunne tilby hjemmehjelp som et forebyggende tiltak. Hjemmehjelp 
er ofte den første tjenesten som tilbys når helsen begynner å svikte. Dette for å avlaste slik 
at brukeren skal kunne klare andre oppgaver i hjemmet som for eksempel omsorgsoppgaver 
og ivareta sin egen helse slik at en skal kunne bo hjemme lengst mulig. Dette er på tvers av 
målene i samhandlingsreformen. 
 

  
 
Diagrammene viser en økning i antall mottakere av hjemmehjelp og økning i antall timer 
hjemmehjelp det er fattet vedtak på. Tallene er hentet fra journalsystemet Profil som benyttes 
av virksomhetene innenfor helse og omsorgstjenestene. 
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Tiltak 39 Redusert tilbud innenfor hjemmebasert omsorg  

(tall i 1000) 
 Budsjett 

2013 
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015 
Budsjett 

2016 
Utgifter  -200 -200 -200 -200
Inntekter  0 0 0 0
Netto besparelse  -200 -200 -200 -200
 
Hjemmebasert omsorg har i dag 11,3 årsverk sykepleiere ved basene i Kirkenes. Disse gir 
hjemmesykepleie til 207 brukere i Kirkens, Hesseng, Jakobsnes og Jarfjord. Det er mulig å 
legge om turnusen slik at kreftsykepleier og fagutviklingssykepleier går inn i turnus med 
direkte brukerrettede oppgaver. Både kreftsykepleier og fagutviklingssykepleier jobber på 
tvers av virksomhetene. 
 
Ved å legge dagtidsstillingene inn i sykepleierturnus vil en kunne nedbemanne 0,4 årsverk 
sykepleier noe som gir en årlig besparelse på kr. 200 000. 
 
Kreftsykepleier følger opp kreftpasienter og deres pårørende i alle aldre og i alle faser av 
sykdommen. Dersom denne stillingen skal inngå i turnus med direkte brukerrettede oppgaver 
vil det vil føre til at Sør-Varanger kommune kan gi et dårligere tjenestetilbud til denne 
gruppen pasienter. 
 
Fagutviklingssykepleier har ansvaret for kvalitetssikring, opplæring og veiledning av alle 
ansatte i tjenesten. Ved å ikke å lengre ha en 100 % fagutviklingssykepleier på dagtid vil det 
kunne føre til dårligere kvalitet på tjenestene i en tid der samhandlingsreformen krever at 
kommunen har større fokus på opplæring og kvalitet.  
 
 

Tiltak 40 Nedleggelse av langtidsplasser Wesselborgen sykehjem 

(tall i 1000) 
Besparelse  Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Utgifter  -3 022 -6 044 -6 044 -6 044
Inntekter  792 1 584 1 584 1 584
Netto besparelse  -2 230 -4 460 -4 460 -4 460

 
Wesselborgen sykehjem har i konsekvensjustert budsjett 2013 budsjettert med utgifter på 32 
langtidsplasser fordelt på 3 avdelinger samt en korttidsavdeling med 9 plasser. I budsjettet 
for 2012 ble det vedtatt nedlagt 8 langtidsplasser ved avdeling D.  
 
Ved en eventuell nedleggelse av langtidsplasser vurderer rådmannen at dette bør gjøres ved 
Wesselborgens avdeling B som er en langtidsavdeling med 11 beboere. Ved en eventuell 
nedleggelse vil dette frigjøre areal som eventuelt kan benyttes til etablering av to nye 
korttidsplasser.  
 
En nedlegging av avdeling B vil innebære en reduksjon på 12 årsverk samt reduserte 
driftskostnader. Justert for reduksjonen i brukerbetalinger vil dette gi en netto årlig 
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besparelse på kr 4 460 000. Erfaringsmessig vil det ta noen måneder å avvikle plassene, slik 
at besparelsen i 2013 vil være for ett halvt år. Fra 2014 vil tiltaket gi helårs virkning. 
 
Reduksjon av langtidsplasser vil kunne medføre at korttidsplasser blir fylt opp med 
langtidsbeboere. Det kan føre til at en i mindre grad kan tilby forebyggende korttids- og 
avlastningsopphold til hjemmeboende, samt rehabiliteringsopphold etter behandling i 
sykehus. Dermed kan det gi redusert kapasitet til å ta ut utskrivingsklare pasienter fra 
sykehuset, og kommunens kostnader til dette kan øke. Som en konsekvens av dette kan 
belastningen på hjemmebasert omsorg øke betraktelig, da de vil måtte ivareta flere brukere 
med mer komplekse sykdomsbilder i hjemmet. 
 
 

 
 
Sør-Varanger kommune hadde i 2011 forholdsvis mange sykehjemsplasser i forhold til 
mottakere av pleie og omsorgstjenester, sammenlignet med kostragruppe 12 og snittet i 
Finnmark. 19,3 % av mottakere av pleie- og omsorgstjenester i kommunen har plass i 
institusjon, det er en liten økning fra 2010. For 2012 vil dette bilde endres som følge av 
vedtak om reduksjon av 8 langtidsplasser.  
 
 

 
 
Nøkkeltallsanalysen viser at utgiftene pr kommunal institusjonsplass er forholdsvis lave i Sør-
Varanger kommune, kun Hammerfest har lavere utgifter pr plass. 
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  Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Finnmark Hammerfest Landet 
uten Oslo

 Andel plasser avsatt til tidsbegrenset 
opphold 17,5 % 17,1 % 16,0 % 4,5 % 16,5 % 
 Andel plasser i skjermet enhet for 
personer med demens 17,5 % 18,8 % 16,9 % 17,0 % 24,9 % 
 Andel plasser avsatt til 
rehabilitering/habilitering 4,1 % 6,9 % 5,1 % 2,3 % 5,3 % 
 Andel plasser i enerom i pleie- og 
omsorgsinstitusjoner 100 % 92,4 % 86,9 % 100 % 94,5 % 
 
Sør-Varanger kommune har avsatt 17,5 % av institusjonsplassene til tidsbegrenset opphold. 
Dette er en noe større andel enn de vi sammenligner oss med. 17,5 % av 
institusjonsplassene er i skjermet enhet for aldersdemente. Dette er noe lavere enn 
kostragruppe 12 og landssnittet, men høyere enn Hammerfest og snittet i Finnmark. Andel 
plasser avsatt til rehabilitering/habilitering er forholdsvis lav i Sør-Varanger, bare Hammerfest 
har lavere andel. Alle institusjonsplasser i Sør-Varanger kommune er enerom. 
 

Tiltak 41 Utsettelse av åpning av Tangenlia omsorgssenter  

(tall i 1000) 
Besparelse  Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Utgifter 
Hjemmebasert omsorg 

-1 624 0 0 0

Utgifter FDV -175 0 0 0
Inntekter Hjemmebasert 
omsorg 

57 0 0 0

Inntekter FDV 310 0 0 0
Netto besparelse  - 1 257 0 0 0
 
Kommunen har vedtatt å utvide Tangenlia omsorgssenter med 16 omsorgsboliger, hvorav 12 
er forbeholdt til eldre og 4 er forbeholdt unge funksjonshemmede. Boligene er forventet å stå 
klar for innflytting i september 2013. Tjenesten for funksjonshemmede (TFF) vil gi tjenestene 
i boligene forbeholdt de unge funksjonshemmede. Hjemmesykepleien for Hesseng, 
Jakobsnes og Jarfjord området skal flyttes fra Kirkenes og skal ha base på Tangenlia. Disse 
skal også ivareta tjenestetilbudet i de 12 eldreboligene.  
 
På grunn av nedleggelse av 8 sykehjemsplasser i 2012 og samhandlingsreformen, som 
legger opp til pasienter med større behov for oppfølging i kommunen, må en regne med at 
de eldre som vil få tildelt bolig i Tangenlia vil ha et omfattende behov for hjelp hele døgnet.  
Det vil være behov for total 17 årsverk for å kunne drifte de 12 boligene for eldre og gi 
tjenester til hjemmeboende i området som per i dag er 55 brukere.  6 av disse årsverkene 
overføres fra hjemmebasert sin base i Kirkenes. Virksomheten vil ha behov for 11 nye 
årsverk. 
 
Åpning av boligene til funksjonshemmede vil ikke ha noen budsjettmessige konsekvenser, 
da dette er flytting av tjenestetilbudet.  
 
Rådmannen har i budsjettet innarbeidet åpning av 8 av omsorgsboligene til eldre samt de 4 
boligene til unge funksjonshemmede i 2013. Åpning av de siste 4 eldreboligene er 
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innarbeidet fra januar 2014. Det er budsjettert med 6,3 nye årsverk i 2013 og ytterligere 4,7 
nye årsverk i 2014 til hjemmebasert omsorg. 
 
Dersom en utsetter åpning av alle 12 boligene forbeholdt eldre til januar 2014 vil det gi en 
besparelse på i overkant av 1,25 mill kroner i 2013. Besparelsen inkluderer lønnsutgifter til 
6,3 årsverk for 4 måneder samt driftutgifter i hjemmebasert tjeneste, redusert FDV utgifter og 
tapte husleieinntekter. 
 
Konsekvensen av å utsette åpning av senteret i 4 måneder vil være økt press på 
hjemmebasert omsorg. Det vil bli langtidspasienter som kunnet flyttet ut i en bemannet 
omsorgsbolig på kortidsplassene i sykehjemmene. Dette vil igjen kunne medføre til at en ikke 
kan ta ut pasienter så raskt fra sykehuset og dermed kan risikere å betale liggedøgn for 
utskrivningsklare pasienter.  
 

Tiltak 42  Nedleggelse av Bugøynes omsorgssenter 

(tall i 1000) 
Besparelse  Budsjett 

2013 
Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Utgifter Bugøynes -3 446 -3 446 -3 446 -3 446
Utgifter Prestøyhjemmet 1 140 0 0 0
Utgifter FDV -220 -220 -220 -220
Sum utgifter -2 526 -3 666 -3 666 -3 666
Inntekter Bugøynes 320 320 320 320
Inntekter Prestøyhjemmet -432 0 0 0
Inntekter FDV 335 335 335 335
Sum inntekter 223 655 655 655
Netto besparelse  -2 303 -3 011 -3 011 -3 011

 
Bugøynes omsorgsenter har 8 omsorgsboliger. Driften er organisert med samdrift med 
hjemmesykepleien som gir hjemmetjenester til befolkningen i Bugøynes og Bugøyfjord. Pr i 
dag er det 25 tjenestemottakere.  Det er 9.2 årsverk og 14 stillinger knyttet til sentret. I bygda 
Bugøynes er dette en stor arbeidsplass. 
 
Det er mulig å legge ned Bugøynes omsorgssenter, men fortsatt opprettholde 
hjemmesykepleie og praktisk bistand. Dette gir en innsparing på 5.2 årsverk samt deler av 
driftsbudsjettet til virksomheten Bugøynes omsorgssenter. Netto besparelse ved nedleggelse 
omsorgssenteret utgjør 3,1 mill kroner.   
 
Dersom en velger å avvikle tjenestetilbudet ved Bugøynes omsorgssenter vil bygget frigjøres 
slik at dette kan omdisponeres eventuelt selges. Bygget er på 653 m2 og er bygget i 2007 og 
utvidet i 2010. Samlet investeringskostnad er 15 mill kroner. Bygget har 8 fine rom, felles 
stue og kjøkken samt kontorer.  
 
Når det gjelder FDV utgifter knyttet til bygget vil de fortsatt løpet med om lag kr 150 000 selv 
om bygget frigjøres. En vil få besparelse på renhold, men samtidig bortfaller husleieinntekter. 
For virksomheten FDV vil nedleggelse av Bugøynes omsorgssenter medføre en netto 
merutgift på kr 115 000. 
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For å kunne oppnå helårs effekt av besparelsen på Bugøynes omsorgssenter må beboerne 
ved sentret flytte til Kirkenes, enten i omsorgsbolig eller på sykehjem. Det er sannsynlig at 
beboerne som flytter på sykehjem må bo på dobbelt rom på Prestøyhjemmet en periode. 
Dette medfører at en må styrke bemanningen ved Prestøyhjemmet med 4,75 årsverk i en 
periode. Økt antall beboere gir også økte brukerbetalinger ved Prestøyhjemmet. Netto 
kostnad for Prestøyhjemmet er beregnet til kr 708 000 for 6 måneder i 2013. 
 
Samlet besparelse ved å legge ned Bugøynes omsorgssenter vil være 2,3 mill kroner i 2013, 
ytterligere kr 708 000 i 2014. 
 
Ved nedleggelse av sentret vil det ikke være døgn kontinuerlige tjenester i Bugøynes. Dette 
innebærer at en må flytte tidligere på sykehjem eller omsorgsbolig i Kirkenes området hvis 
en har behov for denne type tjenester, eller har behov for flere besøk i døgnet fra 
hjemmesykepleien. Det vil også bli større belastning på de ansatte som skal drifte 
hjemmesykepleien. Fagmiljøet vil bil mindre og en må være alene på jobb i et stort 
geografisk område.  
 

Tiltak 43 Nedleggelse av Utsikten dagsenter  

(tall i 1000) 
Besparelse  Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Utgifter  -2 019 -2 019 -2 019 -2 019
Inntekter  65 65 65 65
Netto besparelse  -1 954 -1 954 -1 954 -1 954
 
Utsikten dagsenter har 3 årsverk fordelt på 4 ansatte, samt en varig tilrettelagt arbeidsplass i 
50 %. Nedleggelse av Utsikten dagsenter vil gi en besparelse på i overkant av 1,9 mill kr.  
 
Utsikten dagsenter gir tilbud til hjemmeboende demente enten som forebyggende 
aktivitetstilbud eller avlastning. Dagsenteret har 8 plasser, og de har gitt tilbud til 32 brukere 
de siste to årene. Det er større etterspørsel etter tilbudet enn Sør-Varanger kommune kan gi. 
Utsikten dagsenter har representert Sør-Varanger som modellkommune i et 3-årig 
utviklingsprogram hvor målet var å utvikle gode dagtilbud til personer med demens. Dette i 
regi av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse på oppdrag fra departementet. 
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse presenterer dette arbeidet sammen med 
sine tilbud på ulike konferanser for andre kommuner.  
 
Hensikten med tilbudet er å gi god livskvalitet gjennom blant annet å opprettholde 
funksjonsnivå, avlastning for pårørende og forebygging/utsettelse av innleggelse i sykehjem 
med opptil flere år. Dagsenteret har fokus på pårørendearbeid og oppfølging i hjemmet, og 
er i tillegg med og drifter kommunens demensteam som utreder personer med demens i 
samråd med lege. De driver også pårørendeskole.  
 
Konsekvensen av nedlegging er økt press på hjemmesykepleien og mindre 
avlastningstjenester til pårørende. Dagsenterplass for demente er helt avgjørende for å 
kunne bo hjemme. En må derfor forvente tidligere innleggelse i sykehjem for disse, og økte 
kostnader for kommunen. Dagsentertilbud er ikke en lovpålagt tjeneste i dag, men det er 
foreslått at dette blir lovpålagt fra 2015.   
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Tiltak 44 Nedleggelse av Kilden dagsenter 

(tall i 1000) 
Besparelse Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Utgifter  -1 155 - 1 155 -1 155 -1 155
Inntekter  135 135 135 135
Netto besparelse  -1 020 -1 020 -1 020 -1 020
 
Kilden dagsenter er et forebyggende aktivitetstilbud til eldre hjemmeboende. Dagsenteret 
holder til på Eldresenteret og har 10 plasser. Per i dag er det 40 brukere som har tildelt plass 
ved dagsenteret. Det er 2,4 årsverk og en tilrettelagt arbeidsplass tilknyttet. Kilden dagsenter 
er en av tjenestene til de hjemmebaserte tjenestene.  
 
Dagsenteret bidrar til at brukerne kan bo hjemme lengre ved at de er i aktivitet fysisk og 
mentalt, forhindrer isolasjon, får god ernæring, forebygger angst og depresjoner og gir 
muligheten til å opprettholde god livskvalitet. Dagsenteret gir også tilbud om felles måltider 
for beboerne ved Eldresenteret og nærliggende omsorgsboliger. Dette vil ikke være mulig 
ved nedleggelse av senteret, noe som igjen medfører at beboerne ikke har noen sosiale treff 
i løpet av dagen hvis de ikke organiserer dette selv. De aller fleste er i en situasjon der dette 
ikke er mulig. Ved nedleggelse av dagsenteret vil arbeidsbelastningen på hjemmebasert 
omsorg øke. Virksomheten må tilby flere tilsyn og følge brukerne tettere opp hjemme. 
Fagligsett bør en øke aktivitetstilbudet til eldre hjemmeboende hvis en ønsker å forebygge 
sykehjemsinnleggelse. 
Dersom en avvikler tjenestetilbudet ved Kilden dagsenter vil det gi en årlig besparelse på i 
overkant av 1,0 mill kroner. 
 

Tiltak 45 Nedleggelse av Møteplassen dagsenter 

(tall i 1000) 
Besparelse  Budsjett 

2013 
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015 
Budsjett 

2016 
Utgifter  -1 018 -1 018 -1 018  -1 018 
Inntekter  18 18 18 18
Netto besparelse  -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
 
Møteplassen er et åpent tilbud for mennesker som har eller har hatt psykiske lidelser eller 
problemer. Det er et sosialt møtested med meningsfylte aktiviteter. Psykisk helsetjeneste har 
2,0 årsverk som driver dette tilbudet i samarbeid med brukerne. Det er ettermiddagsåpent på 
mandager der brukerne lager middag og spiser sammen. De andre dagene er det åpent fra 
10-14.30. Det er ca 20 faste brukere som er der nesten daglig, i tillegg kommer det noen 
innom av gamle og nye brukere. Møteplassen er samlokalisert med Frivillighetssentralen og 
noen bruker begge tilbudene. 
 
Dagsenter for psykisk syke er ikke er ikke en lovfestet plikt, men i helse- og omsorgstjeneste 
loven er det i § 3-2, 6b lagt inn en bestemmelse om personlig assistanse, herunder… og 
støtte kontakt. ”Formålet er å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid og samvær med 
andre”. ( merknader til loven). Mange av de som bruker Møteplassen vil fylle vilkårene i loven 
for å få støttekontakt.  
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Sosialt fellesskap og meningsfulle aktiviteter 
I psykisk helsearbeid er det viktig å legge til rette for deltakelse i kommunens ordinære lokale 
tilbud, som kafeer, bibliotek, idrettslag, arbeid, skole med mer. Møteplassen er for mange det 
første skrittet for deltakelse i disse tilbudene.  Noen bruker Møteplassen en kort periode så 
er de ute i arbeid eller skole. Møteplassen har i samarbeid med Nav, rus/sosialtjeneste, 
kriminalomsorgen, Fretex laget tilbud til enkelt brukere der de har brukt Møteplassen som en 
treningsarena. 
 
Fordi Møteplassen er et åpent tilbud kommer det også mennesker innom som ellers ikke har 
kontakt med hjelpeapparatet og deltar på middag og andre aktiviteter. 
 
For noen med psykiske lidelser er ordinært arbeid ikke oppnåelig og det å ha en plass å 
komme til og ha et sosialt fellesskap og delta på aktiviteter og turer blir veldig viktig. 
Mennesker med alvorlige psykiske lidelser har ofte et mindre sosialt nettverk enn andre.  For 
noen er de andre brukerne på Møteplassen blitt en viktig del av deres sosiale nettverk.  Alle 
beboerne i omsorgsboligene bruker nå Møteplassen. Alle mennesker har behov for 
tilhørighet og for mennesker med psykiske lidelser er det spesielt viktig. Å møte mennesker 
med samme erfaringer kan gi trygghet og styrke og gjøre det lettere å komme i kontakt med 
andre. Møteplassen lager en aktivitetsplan for 6 mnd og sender ut til alle brukere og 
samarbeidsparter slik at de kan finne noe som fenger og som de kan være med på.  
  
Konsekvenser av nedleggelse 
Brukerne mister en viktig sosial møteplass og tilbud om aktiviteter og vi mister en mulighet til 
å gi tjenester til flere samlet. Det kan gi et økt press på hjemmebaserte tjenester og 
miljøarbeidertjenester. Flere enkelt vedtak og mer en til en jobbing.  
 
Det må tas stilling til om bygget skal beholdes og hva en gjør med de andre aktivitetene som 
er der. Psykisk helsetjeneste har småbarnsforeldretreffet der en dag i uka, Mental Helse er 
der fast, Frivillighetssentralen, Tirsdagsklubben og frivillige lag og foreninger. 
 
Nedleggelse av Møteplassen vil gi en besparelse på 1,0 mill kroner. Det vil da gjenstå   
kr 95 000 i budsjettet slik at det er en mulighet for drift av Møteplassen gjennom frivillige eller 
omdisponering av personalet.   
 

Tiltak 46 Redusert tilbud psykisk helse 

tall i 1000) 
Besparelse Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Utgifter  -500 -500 -500 -500
Inntekter  0 0 0 0
Netto besparelse  -500 -500 -500 -500
 
Psykisk helsetjeneste ble bygd opp med øremerkede midler gjennom Opptrappingsplanen 
for psykisk helse i perioden 1999 til 2008. Dette arbeidet ble videreført gjennom Plan for 
psykisk helsearbeid 2007-2010 og de ulike tiltakene kom inn på ordinært budsjett fra 2009. 
 
Det psykiske helsearbeidet i kommunen er tiltak rettet inn mot mennesker med psykiske 
problemer og lidelser og konsekvenser av lidelser hos den enkelte, deres familier og 
nettverk.  Samarbeid internt i kommunen og med spesialisthelsetjenesten, Nav og frivillige 
organisasjoner er viktig for å gi brukerne et helhetlig tilbud. 
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Virksomheten har en tjeneste som består av: 
 
Virksomhetsleder – 1 årsverk 
Høyskolepersonell med videreutdanning i psykisk helsearbeid, helsesenteret - 3,5 årsverk 
Hjemmekonsulent - 1 årsverk 
Møteplassen - 2 årsverk  
Omsorgsboliger/ miljøarbeidertjeneste. – 9,5 årsverk (turnus) 
 
Totalt har psykisk helsetjeneste 17 årsverk fordelt på 21 ansatte, ekstravakter og vikarer 
kommer i tillegg. 
 
Vi er lokalisert på tre steder, på Helsesenteret, på Møteplassen og i Omsorgsboligene i 
Riiser Larsens gt. 
 
Brukerne blir henvist til tjenesten fra fastlege, spesialisthelsetjenesten, nav, helsestasjonen, 
barneverntjenesten, ppt og andre hjelpetjenester.  Noen brukere tar kontakt selv. 
 
Hittil i år har vi fått 65 henvisninger og vi har ca 114 bruker som vi gir tjenester til. I tillegg 
kommer brukerne av møteplassen.  De tre siste årene her henvisningene ligget på 53 til 64 i 
året. Vi har hatt rundt 100 bruker pr år. 
 
Det er stor variasjon i hjelpebehovet, alt fra livskriser til langvarig og omfattende hjelp. Det 
fattes vedtak på tjenestene som gis hht helse- og omsorgstjenesteloven.  
 
Noen trenger støttesamtaler i korte perioder, mens andre trenger dette over lengre tid.  
Psykisk helsetjeneste er koordinatorer for mennesker som har behov for flere og langvarige 
tjenester.  Vi har også en miljøarbeidertjeneste som gir sosial støtte og praktisk hjelp. 
 
Hjemmekonsulenten jobber med familier der barnet eller foreldrene har det vanskelig. 
Hjelpen gis hjemme i familien og ofte i samarbeid med andre tjenester. Det gis råd og 
veiledning, praktisk bistand, støtte og koordinering av tjenester. 
 
Mennesker med alvorlige psykiske lidelser har behov for stabil kontakt og oppfølging overtid. 
Det er derfor helt grunnleggende å oppnå god allianse og samhandling med den enkelte 
Psykisk helsearbeid er i sin natur et relasjonsarbeid, og tidsnød og instrumentelle metoder er 
lite egnet i møte med mennesker som har alvorlige psykiske problemer. Det er tålmodighet 
og tid brukerne etterspør. De ønsker seg hjelpere som «stiller opp» og som kan hjelpe dem 
også med små hverdagsproblemer knyttet til matlaging, handling, rydding og organisering. 
 
Kommunalt psykisk helsearbeid har hovedfokus på at mennesket i større grad skal kunne 
mestre sitt eget liv og oppleve verdighet. Psykisk helsetjeneste prioriterer barn og unge. Vi 
jobber alle med barn og unge, ikke bare hjemmekonsulenten.  Det er en økende andel av 
henvisningen som er på yngre mennesker. 
 
Vi har ikke hatt kapasitet de siste årene til å drive gruppetilbud til mennesker med angst, 
depresjon, eller til de som er pårørende. Vi deltar i Kvello-satsingen og i prosjektet Vold i 
nære relasjoner. 
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Lovpålagte tjenester. 
Kommunene er lovpålagt til å sørge for at det tilbys nødvendige helse og omsorgstjenester, 
Jfr § 3-1 i Helse og omsorgsloven. I andre ledd er det presisert at dette også omfatter 
psykisk sykdom. 
Kommunen skal gi psykisk helsehjelp men det er ikke lovpålagt å opprette en egen psykisk 
helsetjeneste for dette.   
 
Reduksjon av tjenesten: 
Dersom tjenesten skal reduseres så må dette gjøres gjennom reduksjon av stillinger.  
Nedbemanning av et årsverk gir en årlig besparelse på kr. 500.000. 
 
Ved en nedbemanning vil dette medføre at det blir mindre tjenester til enkelt brukere. 
Brukere som har krav på ”nødvendig helsehjelp” vil få denne hjelpen redusert. Det vil si at de 
får færre timer til samtaler, eventuelt med lenger tid mellom hver samtale og tilsvarende med 
annen type oppfølgning og tjenester.   
 

Tiltak 47 Avvikling av Frivilligsentralen  

(tall i 1000) 
Besparelse Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Utgifter  -741 -741 -741 -741
Inntekter  360 360 360 360
Netto besparelse  -381 -381 -381 -381
 
Sør-Varanger kommune har i dag en Frivillig Sentral som er lokalisert i tidligere Saviomuseet 
i Kongens gate. Det er 1,0 årsverk knyttet til sentralen.  
 
Kommunen søker hvert år om statsstøtte til drift av Frivillig Sentralen.  I 2011 mottok 
kommunen kr 290 000. Det er 2 vilkår som må fylles for å få tilskudd; 100 % daglig leder 
samt 40 % lokal finansiering av budsjettet. Hvis Sentralens budsjett reduseres vil statsstøtte 
reduseres tilsvarende.  
 
Frivillig Sentralen er ikke en lovpålagt tjeneste og tilbudet kan avvikles i sin helhet. Avvikling 
av Frivillig Sentralen vil gi en netto besparelse på kr 381 000. 
Frivillig Sentralen hadde i 2011 125 registrerte frivillig som til sammen utgjorde en 
arbeidsinnsats på ca 5 950 timer. Frivillig Sentralen fungerer som møteplass, koordinator og 
kontaktpunkt for frivillige og andre. De samarbeider med andre lag og foreninger og 
kommunale virksomheter. Blant aktivitetene de driver med nevnes; eldrekafe, språkhjelp, 
natteravning, ”vaktmestertjeneste”, transport, internasjonalt arbeid, utstyrsentral og diverse 
arrangementer. 
 
Avvikling av Frivillig Sentralen vil medføre økte utgifter til hjemmebasert omsorg. Noen av 
tilbudene som gis av Frivillig sentralen må gis av det offentlige når de vurderes som rett til 
hjelp. Det vil også få konsekvenser for Flyktningtjenesten. Samarbeidstiltak som for 
eksempel språkhjelpen og internasjonale matkurs/kvelder er en del av introprogrammet. 
Disse tjenestene vil utgå eller må kjøpes av andre eventuelt erstattes av andre tiltak gjennom 
programmet.  Statens føringer mht flyktninger og frivillig arbeid er viktig, og samarbeidet 
Frivillig Sentralen og Flyktningtjenesten har styrket kommunens søknad om sentrale midler. 
Også busskjøring for barnehager og eldre vil utgå, noe som medfører økte utgifter til 
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transport eller mindre ute aktivitet. Utstyrsentralen må flyttes og eventuelt administreres av 
andre. 
 

Tiltak 48 Redusert tjenestetilbud Helsestasjon 

(tall i 1000) 
 Budsjett 

2013 
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015 
Budsjett 

2016 
Utgifter  -500 0 0 0
Inntekter  0 0 0 0
Netto besparelse  -500 0 0 0
 
Helsestasjons- og skolehelsetjeneste er en lovpålagt tjeneste til alle barn og unge 0-20 år og 
til gravide som ønsker å gå til svangerskaps- og barsel kontroll. Kommunen skal gjennom 
helsestasjons- og skolehelsetjeneste ivareta det helhetlige forebyggende og 
helsefremmende arbeidet. Anbefalt helsestasjonsprogram 0-5 år baserer seg både på 
foreldreveiledning/ helseopplysning, somatiske helseundersøkelser samt vaksinasjon.  
Anbefalt program for helsestasjons- og skolehelsetjeneste 5-20 år er individuell rådgivning 
og veiledning, helseopplysning i grupper for elever og foreldre, somatiske 
helseundersøkelse/screening samt vaksineprogram. Alle skolene har skolehelsetjeneste ved 
helsesøster på skolene på faste dager avhengig av størrelse. 
 
Helsestasjonen består av 5 helsesøstere, 1 jordmor og 0,5 årsverk merkantil i fast 
bemanning. I tillegg har virksomheten 0,5 årsverk midlertidig stilling som 
innvandrerhelsesøster finansiert med midler fra flyktningtjenesten, 0,5 årsverk midlertidig 
helsesøster finansiert gjennom prosjektmidler ”styrkning av skolehelsetjenesten” samt 0,5 
årsverk veileder Frisklivsentralen. 
 
Helsestasjon har en ansatt som skal ha permisjon i 2013. Det vil være mulig å kunne holde 
1,0 årsverk vakant i 2013. Dette vil gi en innsparing på 0,5 mill kroner i 2013. 
 
Konsekvensene vil være redusert tjenestetilbud i perioden innenfor følgende områder: 

- Kutt i lovpålagte helsestasjonskontroller 
- Kutt i konsultasjoner i skolehelsetjenesten 
- Åpen dør tilbys ikke elevene i skolen 
- Manglende satsning på generell forebyggende og helsefremmende arbeid samt 

gruppe-, klasse- og befolkningsrettede tiltak 
- Kutt i muligheter for IP koordinator  
- Reduserte muligheter for å gjennomføre Kvello-satsingen 
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I IS-1798 ”utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjeneste” anbefales følgende 
minstenorm av helsesøstre: 
 
Normtall Antall i SVK Resultat jfr 

normtall 
100% stilling pr 65 fødsler 110 1,7 

35% stilling pr 100 elever på barnetrinnet 829 2,9 

100% stilling pr 550 elever ungdomstrinnet 406 1,4 

100% stilling pr 800 elever vg.skole 600 0,75 

 SUM 6,00 

 
Sør-Varanger kommune har 1,0 årsverk mindre helsesøstre enn foreslått minstenorm. 
 
 
  Sør-Varanger Kostragr 

12 
Finnmark Hammerfest Landet 

uten Oslo
 Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 
innbyggere 0-5 år 54,1 68,4 70,7 90,3 57,8

 Årsverk av jordmødre pr. 10 000 fødte 105,3 72,5 70,8 - 48,4
 
Nøkkeltallsanalysen viser også at Sør-Varanger kommune har færre helsesøsterårsverk pr 
10 000 innbyggere 0-5 år enn alle vi sammenligner oss med. Men samtidig har kommunen 
flere årsverk jordmor pr 10 000 fødte enn sammenligningskommunene. 
 
 
Som det kommer fram av anbefalt program består oppgavene til helsestasjonen av i 
hovedsak to tilbud; helsetjeneste i skoler og helsestasjonstjeneste. I tillegg kommer det 
oppgaver som det ikke er iberegnet normtallene for anbefalte ressurser. Dette er oppgaver 
som: 

‐ Svangerskaps- og barselomsorgstjenester 
‐ Ungdommens helsestasjon 
‐ Arbeid med individuell koordinator og plan 
‐ Utenlandsvaksinering 
‐ Sesongvaksinering  
‐ Tub/mantou 
‐ Kvello 

 

Tiltak 49 Avvikle Frisklivssentralen 

(tall i 1000) 
Besparelse Budsjett 

2013 
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015 
Budsjett 

2016 
Utgifter  0 -358 -358 -358
Inntekter  0 24 24 24
Netto besparelse  0 -334 -334 -334
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Kommunestyret i Sør-Varanger vedtok den 24.08.11 opprettelse av Frisklivsentral. Fra 
03.09.12 ble det ansatt en 50 % veileder ved Frisklivsentralen som jobber med 
oppstart/etablering og forbereder drift/mottak av pasienter fra 01.01.13. 
 
Frisklivsentralen skal bli et kommunalt kompetansesenter med tilbud til personer og grupper i 
befolkningen som har behov for nå endre helseatferd. Arbeidet baserer seg på dokumentert 
effektive metoder for endring av helseatferd. Folkehelse er en lovpålagt oppgave. Det er opp 
til kommunen å organisere tilbudet. 
 
Det er satt opp et foreløpig budsjett på brutto kr 334.000. Tiltaket er fullfinansiert i 2012 
delvis fullfinansiert i 2013 med bruk av fond og tilskudd fra Fylkesmannen, men må påregnes 
å gå inn med full kommunal finansiering i 2014. 
 
Dersom en velger å ikke opprette Frisklivsentral vil det gi en besparelse for kommunen fra 
2014 på kr 334 000. 
 

Tiltak 50 Redusert miljøarbeidertjeneste rusomsorgen  

 
 Budsjett 

2013 
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015 
Budsjett 

2016 
Utgifter  -380 -380 -380 -380
Inntekter  0 0 0 0
Netto besparelse  -380 -380 -380 -380
 

Sosialtjenesten omfatter 8 årsverk fordelt på ulik fagkompetanse, samt 1 årsverk 
prosjektstilling boligkoordinator innen rus som finansieres av statlige tilskudd.  
Sosialtjenesten tilbyr blant annet rusomsorg, skadereduserende tiltak og bo-oppfølging. 
Dette tjenestetilbudet ivaretas av 3,0 årsverk miljøarbeidere, hvorav 1,0 årsverkene er 
vakant. Nedbemanning av 1,0 årsverk miljøarbeider vil gi en besparelse på kr 380 000. 
 
Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester er hjemlet i § 3-2 og sier blant annet noe 
om sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering. Under merknader kommer 
det fram at kommunene skal opprettholde den sosialfaglige tilnærmingen for å sikre en 
helhetlig oppfølging av mennesker med psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet. Ansvaret 
er lovpålagt, men det er opp til kommunen å organisere tilbudet. 
 
Konsekvens ved nedbemanning av miljøarbeider tjenesten vil være dårligere oppfølging i 
forhold til å bo, ernæring, hygiene, ledsaging til helsetilbud, gruppetilbud/aktiviteter og 
individuelle sosiale aktiviteter, økt bruk av rusmidler, økt overgrep mot de svakeste innad i 
brukergruppen, samt dårligere livskvalitet, trygghet og helsesituasjon. Økt press på hjelp fra 
andre instanser: hjemmehjelp/hjemmesykepleie/psykisk helsetjenester, NAV og 
lege/legevakt.  
 
Tett boligoppfølging vurderes å være en viktig oppgave for kommunen framover. Det er et 
trangt leiemarked, og vanskeligstilte med dårlige boevner står ofte i fare for å bli uten bo-
tilbud, noe som gir en økt bruk sosialhjelp til boutgifter og økt bruk av dyre midlertidige 
løsninger. Kommunen bygger også nye boliger tiltenkt personer med rusproblemer og 
omfattende verne-og hjelpebehov, der det kreves tett oppfølging av den enkelte for bedre 
mestring i samfunnet, ikke kun et tak over hodet. Erfaringer viser også at antallet unge med 
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dårlige evner til å mestre egen hverdag, skole/arbeidsliv og spesielt bosituasjonen øker. 
Sosialtjenestens tilbud til spesielt gruppen vanskeligstilte ungdom som sliter med rus er å 
søke å jobbe helhetlig i forhold til boligoppfølging, sosial trening og arbeidstrening. Ved en 
reduksjon i antall miljøarbeiderstillinger vil det bli vanskelig å ivareta boligoppfølgingen, samt 
”samfunns” treningsarbeidet for de mest vanskeligstilte. Det vil stilles større krav til 
samordning og samhandling med andre deler av tjenesteapparatet. 
 
 
Nøkkeltallsanalysen av Sosialtjenesten omfatter kostra funksjon 242 Råd, veiledning og 
sosialt forebyggende arbeid, 243 Tilbud til personer med rusproblemer og 281 Økonomisk 
sosialhjelp. Dette inkluderer også deler av flyktningstjenesten.  
 
Analysen viser at Sør-Varanger har en lav andel sosialhjelpsmottakere i forhold til 
innbyggere. Antall sosialhjelpsmottakere holder seg konstant i kommunen de tre siste årene, 
mens vi ser at antall årsverk øker i perioden. Det femkommer at kommunen har flere årsverk 
pr sosialhjelpsmottakere enn sammenligningskommunene. Dette gir høyere brutto 
driftsutgifter pr sosialmottaker enn Kostragruppa og Finnmark. Gjennomsnitt i Landet var her 
76 7121 kroner pr sosialhjelpsmottaker, men Sør-Varanger har 82 770 kr pr mottaker.  
 
 
Dekningsgrader 2009 2010 

 
2011 

Sosialhjelpsmottakere 213 192 213
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere 2,2 2 2,2
Årsverk i sosialtjenesten 12,5 13 14,55
Årsverk i sosialtjenesten pr. 1000 innbygger 1,28 1,32 1,48
 
 
Dekningsgrader Sør-

Varanger
Kostragr 

12 
Finnmark 

 
Alta Landet

Sosialhjelpsmottakere  213 239 135 665 247

Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til 
innbyggere 

2,2 2,7 3,5 3,4 2,4

Årsverk i sosialtjenesten 14,55 9,69 5,17 20 9,73

Årsverk i sosialtjenesten pr. 1000 innbygger 1,48 1,11 1,33 1,04 0,95
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5.4   Tiltak innefor tekniske tjenester 

Tiltak 51 Avvikling av sommerhjelp 

(tall i 1000) 
 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Utgifter -850 -850 -850 -850
Inntekter 0 0 0 0
Netto besparelse  -850 -850 -850 -850
 
Det er i konsekvensjustert budsjett innarbeidet utgifter til sommerhjelp med kr.850 000,- for 
2013 og videre hvert år i planperioden. Bevilgningen har vært benyttet til forskjønning av 
parker og grøntområder, i all hovedsak på Kirkenes halvøya. Oppgaven er ikke lovpålagt og 
kan avvikles i sin helhet. 
    

Tiltak 52 Innføring av avgiftsparkering 

I perioden 1994 – 2001 var det avgiftsparkering i Kirkenes sentrum. Avgiftsparkeringen 
omfattet kun 66 plasser og parkeringsavgiften var kr. 2,- pr. time. Ordningen ble avviklet i 
2001. Få antall plasser og avgiftens størrelse gjorde at avgiftsparkeringen isolert sett ikke var 
økonomisk lønnsomt. Men parkeringsordningen gav kommunen håndhevingsmyndighet for 
alle typer parkeringsovertredelser i hele kommunen.  
 
Det foreslås at det utredes nærmere om det på nytt skal innføres avgiftsparkering. 
Utredningen omfatter alle områder i kommunen der avgiftsparkering kan være økonomisk 
lønnsomt eller aktuelt.  Innføring av kommunal parkeringsregulering og parkeringsgebyr er 
ikke bare økonomisk betinget, men også av trafikale hensyn pga økt biltrafikk spesielt i 
Kirkenes.  
 
Utredning skal synliggjøre alle aspekter ved innføring av avgiftsparkering som 
investeringskostnader, nødvendig bemanning og opplæring, antall plasser, avgiftsområder, 
driftsutgifter, avgiftsnivå, inntektspotensial, fremdriftsplan for innføring. 
 
Utredningen må kjøpes eksternt og kostnaden foreslås belastet bevilgning til veiformål. 
 
Utredningen vil danne grunnlag for beslutning om evt. innføring av avgiftsparkering. Et slikt 
grunnlag kan fremmes for politisk behandling i 2013. En eventuell økonomisk gevinst vil 
kunne innarbeides i budsjettet for 2014. 
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Tiltak 53 Konkurranseutsetting av renholdstjenester 

Sør-Varanger kommune har i dag 38 årsverk som ivaretar renholdstjenestene for de 
kommunale formålsbyggene. 
 
Kostnader til beredskap 
mot branner  

Budsjett 
2012 

Budsjett 
2013 

Budsjett 
2014 

Budsjett 
2015 

Budsjett 
2016 

Lønnsutgifter 14 930 16 330 16 330 16 330 16 330 
Driftskostnader 910 910 910 910 910 
Inntekter -994 -994 -994 -994 -994 
Nettoutgift 
renholdstjenester 

14 846 16 245 16 245 16 245 16 245 

 
Renholdet er basert på renholdsplaner som ut fra bygningens og de enkelte roms bruk, 
overflater etc angir renholdshyppighet og tidsbruk.  
 
Konkurranseutsetting av renholdstjenester forutsetter at det utarbeides anbudsgrunnlag 
basert på renholdsplan, med nøyaktig angivelse av renholdsareal, fastsettelse av 
kvalitetsindikatorer og valg av ønsket standard på renhold. Det vil være naturlig å benytte 
dagens renholdsplaner ved utarbeidelse av et eventuelt anbudsgrunnlag.  
 
Kommunen har allerede i dag ressurser til oppfølging og kontroll av renholdsleveransen.  
 
For å kunne fastslå om kommunen kan oppnå besparelser innenfor området er det 
nødvendig at det igangsettes en utredning som kan danne grunnlag for en beslutning om 
eventuell konkurranseutsetting av renholdstjenester. Grunnlaget fremmes for politisk 
behandling i 2013. En eventuell konkurranseutsetting vil kunne innarbeides i budsjettet for 
2014. 

Tiltak 54 Konkurranseutsetting av vaktmestertjenester 

Sør-Varanger kommune eier i dag en bygningsmasse på 63 700 m2 formålsbygg. I tillegg 
leies inn over 3 000 m2 til Kino, Basen, Bibliotek, Sosialtjenesten, Flyktningetjenesten og 
lager til Sivilforsvaret.  
 
Kostnader FDV Budsjett 

2012 
Budsjett 

2013 
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015 
Budsjett 

2016 

Lønnsutgifter 6 960 8 044 8 044 8 044 8 044 
Driftskostnader 23 589 23 938 23 938 23 938 23 938 
Inntekter -7 600 -7 910 -7 910 - 7 910 -7 910 
Nettoutgift FDV 22 947 24 071 24 071 24 071 24 071 
 
Det er i dag 12 ansatte som ivaretar vaktmestertjenestene i de kommunens formålsbygg. 
Byggene er geografisk spredt i hele kommunen. Det gir en utfordring med rasjonell drift og 
bemanning. En undersøkelse i norske kommuner (2005) viser at vaktmesterne i snitt har en 
bygningsareal på mellom 6 – 7000 m2. Gjennomsnittet for Sør-Varanger kommune ligger på 
5.100 m2. Den geografiske spredningen er med på å trekke ned tallet. Eksempelvis er det en 
vaktmester for 2.400 m2 på Bugøynes, i Pasvik 3.300 m2 mens det i sentrumsområdet er 
6.500 m2 i gjennomsnitt pr. vaktmester.   
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Vaktmesterne har ansvar for hver sine bygg, men det er lagt opp til en fleksibel drift hvor den 
etterspurte kompetansen blir satt inn der det måtte være nødvendig.  
 
Kommunen har i de senere år også investert i sentral driftsovervåkning av byggene. Dette er 
gjort gjennom infrastruktur i det kommunale IT-nettverket. Driftsovervåkingen varsler ved feil 
på varmeanlegg, ventilasjon, brann eller innbrudd.    
 
Vaktmesterne utfører også brukertjenester, som flagging, montering av inventar og annet 
brukerutstyr.  Det anslås at i overkant av 20% av stillingene går med til denne delen av 
tjenesten.  
 
Kommunen har allerede i dag ressurser til oppfølging og kontroll av vaktmestertjenestene.  
 
For å kunne fastslå om kommunen kan oppnå besparelser innenfor området er det 
nødvendig at det igangsettes en utredning som kan danne grunnlag for en beslutning om 
eventuell konkurranseutsetting av vaktmestertjenester. Grunnlaget fremmes for politisk 
behandling i 2013. En eventuell konkurranseutsetting vil kunne innarbeides i budsjettet for 
2014. 

Tiltak 55 Ny brannordning 

Kommunens plikt til på å etablere og drifte et brannvesen er regulert av brann- og 
eksplosjonsloven. Når det gjelder dimensjonering av brannberedskapen er dette regulert av 
forskrift om organisering og dimensjoner av brannvesen. Etter forskriften er dimensjonering 
av innsatsstyrken avhengig av tettstedets størrelse. I forskriften er dette klassifisert i 4 
alternativer: 
 
 Alt 1: tettsted inntil 3000 innb. 
 Alt 2: tettsted 3000-8000 innb. 
 Alt 3: tettsted 8000-20000 innb. 
 Alt 4: tettsted over 20000 innb. 
 
I kommunens brannordning, vedtatt i kommunestyret i 2004, valgte kommunestyret å 
dimensjonere brannvesenet etter forskriftens krav for tettsted med mer enn 20 000 
innbyggere (alt 4), dvs kasernert vakt. 
 
Kasernert vakt kjennetegnes ved: 

- Lag med kasernert vakt 
- Heltidsansatte mannskaper 
- Døgnkontinuerlig dreiende vakt 
- At styrken deles i vaktlag kasernert på brannstasjonen 
- At vaktlagene til enhver tid er operative innsatsenheter, også når mannskapene 

utfører andre oppgaver 
- At normalarbeidstid er på brannstasjonen 
- At brannvakta er i stand til å utføre flere tilleggstjenester 

 
Dagens bemanning: 

- Brannsjef / leder beredskapsavdeling 100 % 
- 4 utrykningsledere 100 % 
- 8 brannkonstabler 100 % 
- 6 brannkonstabler deltid, hjemmevakt, 2,4 % stilling. 
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(tall i 1000) 
Budsjett for Brann og 
beredskap virksomhet 
4800  

Budsjett 
2012 

Budsjett 
2013 

Budsjett 
2014 

Budsjett 
2015 

Budsjett 
2016 

Lønnsutgifter 8 166 8 746 8 746 8 746 8 746 
Pensjon 657 1 244 1 244 1 244 1 244 
Driftskostnader 1 421 1 419 1 419 1 419 1 419 
Inntekter -2 299 -2 175 -2 175 -2 175 -2 175 
Nettoutgift beredskap mot 
branner 7 945 9 235 9 235

 
9 235 

 
9 235 

 
 
 Sør-Varanger Kostragr 12 Finnmark Alta 

Netto driftsutgifter til forebygging pr. 
innbygger 58 60 72 22

Netto driftsutgifter til brannberedskap 
pr. innbygger 887 786 966 676
          Kilde SSB/KOSTRA 
 
Det er utredet to alternativer for redusert brannvaktsordning.  
 
Alternativ 1 – Redusert bemanning etter forskriftens bestemmelser for tettsted 
8000-20000 innbyggere. 
 
(tall i 1000) 
Besparelse  Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Lønnskostnader -3 700 -3 700 -3 700 -3 700
Inntekter 1 200 1 200 1 200 1 200
Netto besparelse  -2 500 -2 500 -2 500 -2 500
 
I kommunens brannordning er det lagt til grunn at Kirkenes, Hesseng, Sandnes og 
Bjørnevatn ses som et tettsted og at tettstedets innbyggertall er derfor satt til 8 000 
innbyggere. For Sør-Varanger kommune ville kravet om størrelse på innsatsstyrken kommet 
inn under forskriftens alternativ 3. 
 
Minimumskrav ved dette alternativet: 

- Kombinasjon av kasernert vakt innenfor ordinær arbeidstid og lag (4 personer) 
med deltidsperonell utenfor ordinær arbeidstid. Utrykningsleder skal ha brannvern 
som hovedyrke. 

 
Hovedmålsetningene ved slik organisering er å: 

- Sikre at førsteinnsats i ordinær arbeidstid skjer med et samlet vaktlag med minst 4 
personer. 

- Sikre høy kompetanse i vaktlaget 
- Sikre at vaktlag med deltidspersonell får profesjonell utrykningsledelse. 
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Forskriften stiller krav om innsatstid ved brannutrykning. Dvs tiden fra brannvesenet blir 
varslet til vi er i innsats på skadestedet. For Sør-Varanger kommune innebærer det at ved 
brann i sykehus og kommunale institusjoner skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter.    

Dersom kommunen velger å organisere beredskapen med deltidsvakt i turnus skal disse ha 
oppmøtetid på brannstasjonen innen 4 min på dagtid og 6 min om natten. Dette 
forskriftkravet er for å kvalitetssikre at mannskapene skal kunne overholde krav om 
innsatstid. 

Bemanning etter forskriftens alternativ 3: 
- Brannsjef / leder beredskapsavdeling 100 % 
- 4 dagkasernerte mannskaper 100 % 
- 1 overbefalsvakt 100 % 
- 12 brannkonstabler deltid, hjemmevakt, 2,4 % stilling. 

 
Med dagens organisering med kasernert drift har brannvesenet utført tilleggsoppgaver i form 
av tjenester til øvrige kommunale virksomheter og til det private næringslivet. Ved endring av 
beredskapsordning til en ordning med deltidsvakt i turnus kan ikke lenger disse oppgavene 
utføres og dette vil føre til reduserte inntekter. 
 

Oppgave Inntekt  Kan 
videreføres 

ALT 3 

Kommentar 1 Kommentar 2    
Alternative 
løsninger 

Havnetjeneste Kr. 855 000  Nei Havnetjenester etter 
ordinær arbeidstid samt 
helg og høytid.    Fast 
årlig godtgjørelse  

 
Må utføres av 
havnevesenet 

Mottak av 
trygghetsalarm 

0 Nei Krever døgnbemannet 
vaktsentral 

Tjenesten kan 
kjøpes av 110 
sentralen.  
Pris:  kr 1000, ca 
200 brukere 

Daglig matkjøring 
til institusjoner 

Kr. 47 000  Delvis Ikke helg og høytid  

Daglige vaktrunder 
kommunale bygg 

Kr. 60 000 Nei Gjelder Kirkenes, 
Sandnes, Bjørnevatn 
skole samt GL museet 

 

Rottesertifikat Kr. 55 000 Delvis Innenfor ordinær 
arbeidstid 

 

Arbeid for 
Sydvaranger 
Gruve AS 

 
 

Kr. 250 000  

Nei Gjelder spyleoppdrag og 
brannvernopplæring av 
mannskaper 

Må utføres av 
mannskap på frivakt 

Postkjøring 
Kirkenes skole / 
bibliotek 

Kr. 25 000 Ja  

Flagging 0 Ja, delvis Ikke helg / høytid 
  
Sør-Varanger kommune inngikk i 2009 Avtale om brannvernsamarbeid med Berlevåg 
kommune. Det innebærer at SVK selger administrative og forebyggende tjenester til 
Berlevåg kommune. Vi er nå i ferd med å utvide avtalen til også å gjelde feie – og 
tilsynstjeneste. Dersom kommunestyret går for alternativ 1 vil en slik avtale ikke la seg 
gjennomføre. 
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Alternativ 2 – Endring av brannordning til 2 døgnkasernert. 
 
(tall i 1000) 
Besparelse  Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Lønnskostnader -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
Inntekter  
Netto besparelse  -1 500 -1 500 -1 500 -1 500

 
Denne modellen skisserer en løsning basert på 2 døgnkasernerte mannskaper. Denne 
løsningen gir totalt sett en større forutsigbarhet og trygghet, ikke minst i forhold til å 
kvalitetssikre at 2 mann + brannmateriell kommer tidlig på plass til brann / ulykkesstedet og 
kan starte med klargjøring av innsats. Begrensningen er allikevel at brann som innebærer 
røykdykkerinnsats krever minimum 4 mann jfr. Forskrift om røyk – og kjemikaliedykking kap 
7. 

Bemanning ved 2 døgnkasernert drift: 
- Brannsjef / leder beredskapsavdeling 100 % 
- 8 døgnkasernerte mannskaper 100 % 
- 1 overbefalsvakt 100 % 
- 8 brannkonstabler deltid, hjemmevakt, 2,4 % stilling. 

 

Ved denne løsningen vil brannvaken ha mulighet til å utføre de fleste av de ikke lovpålagte 
tjenester med unntak av mottak trygghetsalarm. Det er også usikkert i hvilket omfang 
brannvesenet ved denne løsningen kan utføre havnetjenester og tjenester som i dag selges 
til Sydvaranger Gruve.  

Tiltak 56 Konkurranseutsetting veivedlikehold Kirkenes 

Veiavdelingen utfører i dag brøyting, snørydding og strøing av kommunale gater, plasser 
som torget, parkeringsplasser og parkeringslommer. Samt ved enkelte kommunale bygg.  
 
Kostnader til Veier parker 
og idrettsanlegg  

Budsjett 
2012 

Budsjett 
2013 

Budsjett 
2014 

Budsjett 
2015 

Budsjett 
2016 

Lønnsutgifter 3 356 3 135 3 135 3 135 3 135 
Kjøp av tjenester fra private 3 160 3 660 3 660 3 660 3 660 
Driftskostnader 5 501 5 501 5 501 5 501 5 51 
Inntekter -1 031 -1 031 -1 031 -1 031 -1 031 
Nettoutgift 10 986 11 265 11 265 11 265 11 265 
 
Konkurranseutsetting av veivedlikehold forutsetter at det utarbeides anbudsgrunnlag med 
fastsettelse av kvalitetsindikatorer og valg av ønsket standard på tjenesten. Kommunen har 
allerede kompetanse på utarbeidelse av slike grunnlag siden store deler av veivedlikeholdet 
allerede kjøpes fra private.  
 
Kommunen har allerede i dag ressurser til oppfølging og kontroll av tjenesten.  
 
For å kunne fastslå om kommunen kan oppnå besparelser innenfor området er det 
nødvendig at det igangsettes en utredning som kan danne grunnlag for en beslutning om 
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eventuell konkurranseutsetting. Grunnlaget fremmes for politisk behandling i 2013. En 
eventuell konkurranseutsetting vil kunne innarbeides i budsjettet for 2014. 
 

5.5 Salg av eiendommer 

Malmklang  

Malmklang ble skadet av brann 12.02.2005. Etter brannen gjorde forsikringsselskapet en 
vurdering hvor det fremgikk at omsetningsverdien før brannen var 7 mill kr, og etter skaden 4 
mill kr.  
 
Bygget har en grunnflate på 600 m2, og står i dag som et betongskall hvor det er utført 
miljøsanering, dvs asbest og andre miljøfarlige stoffer etter brannen er fjernet.  
Tomten er eid av kommunen og er på 1200 m2. Den er regulert til offentlig formål, men kan 
søkes omregulert til kontor/forretningstomt. Innfestning for tomta er kr 300 pr m2, dvs totalt 
360 000 kr.  
 
Rådmannen anbefaler at eiendommen selges til høystbydende. 
 
Inntekt fra salg av eiendeler kan ikke benyttes til driftsutgifter, men kan benyttes til 
finansiering av investeringer.  
 
 

Næringstomter  

(tall i 1000) 

  
Budsjett 

2013 
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015 
Budsjett 

2016 

Utgifter 0 0 0 0 
Inntekter -45 000 0 0 0 
Antatt salgsverdi -45 000 0 0 0 
 
Sør-Varanger kommune har per i dag en portefølje på ca 200 festekontrakter vedrørende 
næringseiendommer i kommunen. De utgjør til sammen et areal på ca 346 000 kvm. 
Kontraktene gir en årlig inntekt i festeavgifter på vel ca 3 330 000,-. Alle kontraktene blir 
regulert ved jevne mellomrom, hovedregelen hvert 5. år, etter konsumprisindeksen. 13 av 
disse kontraktene er fremfestet fra Opplysningsvesenets Fond, og vil ikke kunne selges etter 
vanlige prosedyrer. De resterende kontraktene, ca 180 stk, vil i utgangspunktet kunne 
selges.  
 
Tomtefesteloven gir en fester av næringstomt ingen rett til å kreve innløsning av festetomten. 
Lovens regler om beregning av innløsningssummen gjelder derfor i utgangspunktet ikke for 
salg av næringsstomter. I henhold til tomtefesteloven skal innløsningssummen beregnes ved 
å regulere festeavgiften til dagens nivå, i utgangspunktet ved bruk av konsumprisindeksen, 
for deretter og gange dette med 25. Hvis man i henhold til dette oppregulerer alle 
næringstomtene i kommunen til den festeavgift som gjelder i dag på nye tomter, jfr 
kommunalt vedtak av 17.06.2009, og deretter ganger dette med 25, utgjør dette en samlet 
salgssum på vel 136 milll.kr. Dette forutsetter at alle festere ønsker å kjøpe tomten. 



Sør-Varanger kommune – budsjett og økonomiplan 2013-2016 
 

 
 

 

130 
 

Ved bortfeste av tomter, har kommunen en jevn og forutsigbar inntjening hvert år som utgjør 
ca 2,4 % av verdien på tomtene etter denne beregningen.    
 
Erfaringene fra salg av boligtomter gjør at det ikke kan forventes at vi får solgt alle 
næringstomtene. Dersom man tar utgangspunkt i at 1/3 av tomtene blir solgt, noe som kan 
være et optimistisk anslag, vil dette gi en salgsinntekt på 45 mill.kr, samtidig som 
festeavgiften vil reduseres med ca 1 100 000,-. Kommunen vil heller ikke nyte godt av 
fremtidig verdistigning på eiendommene gjennom den reguleringsmulighet vi har gjennom 
festekontrakten. 
 
Ved salg av næringstomter vil kommunen ha anledning til å innkreve eiendomskatt på solgte 
tomter. Dette vil demme opp for noe av tapet av driftsinntekter.  
 

Brattli personalhytte 

(tall i 1000) 

  
Budsjett 

2013 
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015 
Budsjett 

2016 

Utgifter 0 0 0 0 
Inntekter -1 000 0 0 0 
Antatt salgsverdi -1 000 0 0 0 
 
Brattli personalhytte, gnr/bnr 22/30, er på 50 m2. Hytta har innlagt strøm og muligheter for 
sommervann. Kommunen eier tomta som er på 2136 m2.  
Hytta er nylig oppgradert for å tilfredsstille brannforskriftene.  
 
Det gis et årlig tilskudd på kr 10 000 fra velferdsmidler til drift av hytta, ut over dette er driften 
selvfinansierende.  
 
Hytta ligger i et attraktivt hytteområde, har god standard og kort avstand til vei. Hytter med 
tilsvarende standard har den siste tiden blitt solgt i Sør-Varanger med en gjennomsnittlig 
kvadratmeterpris på kr 25 000. Salgssummen vurderes til å være 1 mill.  
 

Hans Væggersvei 3 og 5   

Hans Væggersvei består av to bygninger, fordelt som følger: 
 Nr 3 - med tomteareal på 623 m2 og bygningsareal på 142 m2.  
 Nr 5 – med tomteareal på 610 m2 og bygningsareal på 142 m2.  

Eiendommen ligger delvis på gnr/bnr/fnr 27/5/27 delvis på 27/5/23, som begge festes av Sør-
Varanger kommune.  
 
Nr. 5 leier i dag ut til Den russisk ortodokse Trifons menighet i Sør-Varanger. Leiekontrakten 
ble inngått i 2006, med opprinnelig leietid til 31.12.07. Oppsigelsesfristen er minimum 3 mnd. 
  
Hjemmelshaver til tomtene er Opplysningsvesenets Fond, og SVK har festerett på dem og 
området rundt. Kommunen kan fremfeste tomtene eller selge festeretten.I reguleringsplan er 
området regulert til bolig. Byggene er likevel registrert som kontorbygninger.  
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Bygningene har stor generell slitasje og har skader som tilsier at større renovering må 
påberegnes både utvendig og innvendig. Dersom renovering av dagens bygg skal utføres, 
kommer bygningslovens regelverk for nybygg til anvendelse, noe som medfører store 
kostnadskonsekvenser.  
 
Tomten ligger attraktivt til i sentrumsnære omgivelser med kort vei til fritidsaktiviteter, samt 
barne- og ungdomsskole. Tomten er også av en slik beliggenhet at det vil være aktuelt å 
sette opp bygg i flere etasjer uten å hindre utsikt for eksisterende bebyggelse.  
 
Tomtene kan selges til nærings- eller boligformål, hvor næringstomter er dyrere enn 
boligtomter. Kommunen har pr i dag en pris i byen på 35 kr pr m2 for boligtomter og 300 kr 
for næringstomter. I tillegg kommer festeavgift som er på henholdsvis kr 1,33 og kr 10,36. 
 
Selges tomtene som næringstomter, vil man måtte omregulere området til næringsområde. 
Dersom de skal være boligtomter, vil det kreves en bruksendring av eksisterende bygg.    
 
En aktuell løsning er å slå sammen begge tomtene inklusiv bygninger, slik at man får en tomt 
på 2.000 m2.  Et samlet salg vil for en boligutbygger gjøre området tilgjengelig for minst 12 
boenheter. 
  
Rådmannen anbefaler at eiendommen selges til høystbydende. 
 
Inntekt fra salg av eiendeler kan ikke benyttes til driftsutgifter, men kan benyttes til 
finansiering av investeringer.  
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6. Investeringsplan 2013-2016 
(tall i 1000) 
  Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett  Sum  
  2013 2014 2015 2016 periode 
      
Egenkapitalinnskudd - KLP 1767 1767 1767 1767 7068
Sum 1767 1767 1767 1767 7068

      
Kirkebygg - Vedlikeh.og oppgrad. 2000 2000 2000 2000 8000
Sum politisk 2000 2000 2000 2000 8000

      
Digitalisering av byggesaksarkiv 350 350    700
Sum Plan og byggesak 350 350    700

      
It investeringer 1000 1000
Ny sikkerhetskopieringsløsning 200 200   400
Sentral infrastruktur servervedlikehold 300 300 300   900
Sentral infrastruktur nettverkskomp. 400 400 400   1200
Bredbåndsinfrastruktur 700 700   1400
Digitalt førstevalg 900 900   1800
Meldingsløftet - tiltak i 
samhandlingsreformen-EPJ-
Helsenett 

300 200   500

Etablering for administrativt 
støttesystem for rekruttering - Visma 
Enterprise HRM-Rekruttering 

250 250 250   750

Løsning for fullelektronisk arkiv -inkl 
helsetjenester  

200   200

Sum IT 3250 2950 950 1000 8150

         
Avløp 3000 3000 3000 3000 12000
Vann 3000 3000 3000 3000 12000
Sum Vann, avløp og renovasjon 6000 6000 6000 6000 24000

         
Trafikksikkerhetstiltak 500 200 200 200 1100
Komm. veier - oppgrad.og utbedr. 10000 10000 10000 2000 32000
Sum Veier, parker og idrettsanl. 10500 10200 10200 2200 33100

         
Utstyrsoppgradering 1000 1000 1000 1000 4000
Tankvogn til brannvesenet 1950   1950
Sum Felles maskinpark 1000 2950 1000 1000 5950

         
Opparbeidelse uteareal barnehager 300 300 300 300 1200
Oppgradering inventar skoler 500 500 500 500 2000
Kommunale bygg 
oppgradering/brannsikring 

2000 2000 2000 2000 8000

Wesselborgen - sprinkling 3000     3000
Tangenlia omsorgsboliger 45000   45000
Helse, hjelpemiddelinvestering 500   500
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Skytterhusfjellet barnehage, ny 6 avd  15000   15000
Kirkenes barnehage, nybygg og 
utvidelse  

60000   60000

Sum FDV - Kommunale bygninger 66300 62800 2800 2800 134700

      
Kirkenes Stadion 3600   3600
Rehab.lysanlegg K.nes-Bjørnevatn 3200   3200
Ferdigst.lysløypetrase, E105-Bj.vatn 850   850
Lysanl.Tangen bru til lysl. K.nes-
Bj.vatn 

650   650

Sum Idrettsanlegg 6800 1500    8300

         
Sum Investering inkl mva 97967 90517 24717 16767 229968
Sum investering innenfor mva-omr 77700 70550 4750 4800 157800
Moms 15540 14110 950 960 30600
         
Finansiering           
Nye låneopptak -70868 -72526 -21700 -14040 -179134
Bruk av lån fra tidligere låneopptak     
Spillemidler -1300 -620    -1920
Tilskudd fra andre -11000   -11000
Tilskudd fra fylkeskommunen -300 -1194   -1494
Skjønnsmidler -300 -300 -300   -900
Bruk av fond -1767 -1767 -1767 -1767 -7068
Momskompensasjon -12432 -14110 -950 -960 -28452
Sum finansiering -97967 -90517 -24717 -16767 -229968
 
 

Egenkapitalinnskudd til KLP 

 2013 2014 2015 2016 

Investering 1 767 000 1 767 000 1 767 000 1 767 000
Bruk av fond -1 767 000 -1 767 000 -1 767 000 -1 767 000
 
Sør-Varanger kommune har som medeier i KLP en forpliktelse til å styrke egenkapitalen i 
selskapet ved behov. Dette skjer ved årlige innbetalinger over investeringsregnskapet. 
Innskuddet beregnes med 0,3 % av pensjonsgrunnlaget og vil for 2013 utgjøre kr. 1.767.000. 
Det er budsjettert med tilsvarende for hele planperioden. 
   
Det er gis ikke anledning til å lånefinansiere til formålet og rådmannen foreslår derfor bruk av 
fond til dekning av egenkapitalinnskuddet til KLP.  
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Opprusting av kirkebygg 

 
Sør-Varanger menighet har utarbeidet en tilstandsrapport over kirkene i Sør-Varanger og en 
tilstandsrapport over kirkegårdene. Tilstandsrapporten avdekker et opprustningsbehov for 
kirkebyggene på til sammen kr. 13.533.750. Av dette er kr. 8.543.750 klassifisert som 
strakstiltak. Renovering av Svanvik kapell er i sluttfasen, og vil bli avsluttet i 2012. 
Renovering av Neiden kapell er startet.  
 
Selv om kirkebyggene er balanseført i menighetens regnskap er kirkebyggene å anse som 
kommunale bygg og kommunen har således ansvaret for at byggene har en tilfredsstillende 
standard.  
 

Digitalisering av byggesaksarkiv 

 
Det er et stort behov å få digitalisert kommunens byggesaksarkiv, og arbeidet med dette 
startet i 2011. De totale kostnadene er estimert til vel 3,5 mill.kr. Gjennomføring av tiltaket vil 
medføre store lettelser i saksbehandlingen i virksomheten og være et viktig skritt mot full 
”elektronisk” saksbehandling. 

IT investeringer 

 
Det foreslås avsatt en generell post til IT-investeringer for 2016 på kr 1 mill. Beløpet søkes 
fordelt etter prosjektbehov i henhold til fremdriftsplan på it-avdelingen. 

Ny sikkerhetskopieringsløsning 

 
Ny løsning for sikkerhetskopiering tenkes løst etter 2 prinsipielle metoder – effektiv 
inkrementell sikkerhetskopiering, og lagringsavlastning i samarbeid med annen drifts-vert 
(samarbeidende kommune). 
Dette sikkerhetstiltaket vil samvirke med annet tiltak, hvor vi er i innledning av et mulig 
driftssamarbeide med annen kommune for å se på mulig avlastningsdrift, sekundærlokasjon 

 2013 2014 2015 2016 
Investering 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Bruk av lån -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000

 2013 2014 2015 2016 
Investering 350 000 350 000  
Bruk av lån -350 000 -350 000  

 2013 2014 2015 2016 
Investering   1 000 000
Bruk av lån   1 000 000

 2013 2014 2015 2016 
Investering 200 000 200 000  
Bruk av lån -200 000 -200 000  
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for sikkerhetskopiering/oppbevaring av sikkerhetskopier, og mulighet for krisebasert 
driftsrekonstruksjon hos samarbeidende drifts-vert. 
 

Sentral infrastruktur servervedlikehold 

 
Utskifting og oppgradering av eldre fysiske servere med tilhørende komponenter. Flertallet 
av kommunens servere er eldre enn 4 år og har snart nådd sin levetid. Flere av serverne kan 
virtualiseres, men vi vil måtte påregne ca. 15 fysiske servere operativt i fremtiden. 
Virtualisering henger også sammen med ny lagringsløsning og kapasitetsutvidelse 

Sentral infrastruktur nettverkskomponenter 

 
SVK har over 100 nettverksswitcher og rutere samt et par hundre trådløse aksesspunkt. 
Halvparten utstyret er 5-10 år gammelt og er utenfor garanti og vedlikehold og kommunen 
har nå en feilrate på 10 % i året. Hovedkjerneswitch på rådhuset som betjener ALL 
kommunikasjon er f.eks over 5 år gammel og må snart byttes. Majoriteten av switchene har i 
dag for dårlig kapasitet til å betjene økt belasting og datatrafikk som vi i dag bruker. Spesielt 
de virksomhetene utenfor rådhuset blir berørt av dette. 
 
Eldre utstyr som fortsatt kan benyttes, vil bli flyttet til mindre viktige funksjoner og lokasjoner. 

Bredbåndsinfrastruktur 

 
SVK har i dag en bredbåndsinfrastruktur som dekker ett stort areal. Kommunen dekker over 
100 lokasjoner med stort og smått fra skoler og sykehjem til barnehager og pumpestasjoner. 
Antallet lokasjoner er økende og spesielt teknisk infrastruktur som f.eks pumpe og 
renseanlegg knyttes jevnlig til. Vår IP kommunikasjon går i dag primært på egeneid fiber, 
mørk fiber og egne radiosamband. 
 
Den fysiske bredbåndsinfrastrukturen med tilhørende anlegg som fiber, trekkerør, 
radiomaster og stolper trenger jevnlig vedlikehold og oppgradering samt bygging/etablering 
av nye punkter/traseer til lokasjoner som vi ikke er etablert på i dag. Spesielt på våre 
lokasjoner ute i distriktene er behovet for oppgraderinger stort. Varanger Kraft som er vår 
samarbeidspartner tilbyr heller ikke fiber på disse stedene. 

 2013 2014 2015 2016 
Investering 300 000 300 000 300 000 
Bruk av lån -300 000 -300 000 -300 000 

 2013 2014 2015 2016 
Investering 400 000 400 000 400 000 
Bruk av lån -400 000 -400 000 -400 000 

 2013 2014 2015 2016 
Investering 700 000 700 000  
Bruk av lån -700 000 -700 000  
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Digitalt førstevalg 

 
Sør-Varanger kommune vil videreutvikle tjenesteorienteringen av kommunens nettsted 
www.sor-varanger.kommune.no.  Dette arbeidet er svært omfattende og krever innsats i hele 
kommunens administrative organisasjon. Denne prosessen og resultatene av prosessen vil 
kunne endre både den interne samhandling og systembygging, endre på arbeidsbelastning 
mellom virksomheter inklusive sentrale funksjoner, med det for øyet å bygge en 
tjenesteorientering på nett for å tilby publikum et helhetlig tjenestetilbud basert på elektronisk 
førstevalg. Dette vil ikke ekskludere eller redusere det ordinære tilbud av tjenester, som vil bli 
opprettholdt og i mange tilfeller styrket som følge av tiltaket. 
Dette utviklingsarbeidet vil bli ledet sterkt tilknyttet Servicekontoret og Arkivtjenesten som i 
dag har en svært sentral rolle i sentralt postmottak og ekspedisjon, saksbehandling og 
saksbehandlingsprosesser. 
 
Prosjektet orienteres sterkt mot publikums- og næringslivsrettet ”Digitalt førstevalg” for 
offentlige tjenester som konsept for offentlig sektor generelt og kommunene spesielt, og 
organiseres med ei lokal styringsgruppe med IT-sjef og Rådmann, prosjektleder (2-årig 
engasjement) og arbeidsgruppe som bemannes med representanter fra Servicekontoret, 
Arkivtjenesten, IT-avdelingen og fra virksomhetene for øvrig etter behov. 
 
Tiltaket vil være sterkt orientert mot Regjeringens ”Digitaliseringsprogram – På nett med 
innbyggerne” som ble lansert i 2012.  
 

Meldingsløftet – tiltak i samhandlingsreformen-EPJ-Helsenett 

 
Sør-Varanger kommune har allerede etablert felles tilknytning til Norsk Helsenett, som er 
felles arena for utvikling av kommunikasjon mellom aktørene i helsesektoren. Dette er basis 
for utvikling av Sør-Varanger kommunes rolle i ”meldingsløftet”, som er et tiltak i 
”samhandlingsreformen”, som i stor grad avhenger av helhetlige og samvirkende IT-
løsninger mellom etablerte fag- og administrative systemer. 
I 2012 startet Sør-Varanger kommune utvikling av slik elektronisk samhandling innen 
helsesektoren via initiativet ”Meldingsløftet”, for å kunne kommunisere operative meldinger 
mellom aktører i helsevesenet, basert på deltakernes elektroniske pasientjournaler.  
Betingelsen for dette er at både våre virksomheter og våre samhandlingspartnere benytter 
fagsystemer basert på EPJ – elektronisk pasientjournal. 
 
Sør-Varanger kommune samarbeider med Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, 
Tromsøs prosjekt FUNNKE, som har ansvar for storskala utrulling av ”meldingsløftet” i nord.  
 
Pr 1. juli 2012 har Sør-Varanger kommune gjennomført de interne tiltakene for å bringe 
kommunen frem til ”meldingsdyktig” status. Ettersom kommunens samhandlingspartnere (i 

 2013 2014 2015 2016 
Investering 900 000 900 000  
Bruk av lån -900 000 -900 000  

 2013 2014 2015 2016 
Investering 300 000 200 000  
Bruk av lån -300 000 -200 000  
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første rekke fastleger og helseforetak) er i tilsvarende fase, vil slik meldingsutveksling 
fortløpende etableres. Dette er en krevende oppgave å kvalitetssikre slik etablering og drift.  
 
 

Etablering for administrativt støttesystem for rekruttering – Visma 
Enterprise HRM 

 
I 2011 har Sør-Varanger kommune oppgradert sentralt støttesystem for økonomi- og 
Personal/lønn-system med oppgradering av Visma Økonomi og Lønn/personal til Visma 
Enterprise. 
Imidlertid har personalfunksjonens rutiner knyttet til personalsaksbehandling og rekruttering, 
som er etablert i vårt generelle saksbehandlingssystem Websak, behov for funksjonell 
oppgradering og forbedring/fornyelse – med etablering av modul Visma Enterprise HRM 
Rekruttering. 
Dette er et prioritert og svært ønskelig tiltak i kommunes personalforvaltning for økt kvalitet 
og effektivitet i forvaltning og administrasjon av vårt rekrutteringsarbeid. 
Dette tiltaket vil imidlertid også ivareta fortsatt integrasjon med vårt digitale arkiv, som 
samtidig oppgraderes med nødvendige integrasjonsmoduler for integrasjon mellom 
fagsystem og sentral digital arkivkjerne.  
 

Løsning for fullelektronisk arkiv – inkl helsetjenester 

 
Sør-Varanger kommune har hatt etablert fullelektronisk postmottak, arkiv og saksbehandling 
inkl politisk saksframlegging for sentrale deler av kommunes administrasjon og tjenesteyting 
siden 2008. 
Dette er basert på såk. NOARK-4 standardisert system (hvor Acos Websak er kjernen i dette 
konseptet). Det stilles lovkrav i arkivloven at alt arkivverdig materiale i vår forvaltning, 
saksbehandling og beslutningstaking skal følge slik NOARK-standard. Av dette følger at alle 
våre fagapplikasjoner følgelig også skal følge standarden. 
 
NOARK-standarden er også under revisjon (fra NOARK-4 til NOARK-5), noe som krever 
omfattende oppgraderinger av våre sentrale applikasjoner, og samtidig fokuserer på økt grad 
av integrasjon mellom arkivdelen av standarden og saksbehandlingsdel av standarden, både 
i forhold til hva vi i dag kjenner som websaks saksbehandling og møtebehandling, men også 
i forhold til våre mange (omlag 50) interne fagapplikasjoner. 
Dette krever også omfattende tiltak knyttet til integrasjon mellom våre mange 
fagapplikasjoner og sentralt digital arkiv (Noark-kjerne). 
For å ha evne til å tilpasse Sør-Varanger kommune til disse pågående nasjonale 
endringsprosesser, må vi også fra 2013 budsjettere for dette. 
 

 2013 2014 2015 2016 
Investering 250 000 250 000 250 000 
Bruk av lån -250 000 -250 000 -250 000 

 2013 2014 2015 2016 
Investering 200 000  
Bruk av lån -200 000  
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Vann og avløp 

 
Det foreslås å sette av en generell pott til oppgradering og vedlikehold av vann- og 
avløpsnettet i Sør-Varanger for 2013 og resten av planperioden. Bruken av midlene fordeles 
etter en total vurdering av behov ved de ulike anleggene innenfor vann og avløp.  
 
Alle investeringer på VAR sektoren dekkes av gebyrer og vil ikke gå på bekostning av andre 
investeringer i kommunen. 
 

Trafikksikkerhetstiltak  

 
Investeringer til TS-tiltak i økonomiplan 2013 foreslås med prosjekter som Utvalg for plan og 
samferdsel/TS-utvalget har prioritert for 2013 og som er i hht Trafikksikkerhetsplanen.  
 
Utvalg for plan og samferdsel har prioritert bygging av fortau langs Sundelinveien til Sandnes 
skole samt utbedring av kryss Grubeveien/Chr. Ankers vei ved Bjørnevatn skole.  
Det er søkt om fylkeskommunale TS-midler til prosjektet, søknadsbeløp kr. 880 000,-. Med 
maksimal tilskuddsats på 80 % av kostnadene. Kommunal egenandel blir kr. 220 000,- og 
dekkes over investeringsbudsjettets bevilgning til opprustning av kommunale veier.  
Realisering av prosjektet er avhengig av innvilget TS-tilskudd.  
 
I 2013 foreslås det ikke avsatt generelle midler til TS-Utvalgets disposisjon. Fra 2014 
foreslås det årlig avsatt kr. 200 000,- til TS-utvalgets disposisjon.  

Kommunale veier – oppgradering 

 
Kommunestyret vedtok i økonomiplan 2012 – 2015 å bevilge 10 mill kr årlig i 4 år, til 
oppgradering og utbedring av kommunale veier. Vedtaket er innarbeidet, for 2016 er avsatt 2 
mill kr.  Utvalg for plan og samferdsel prioriterer bruk av bevilgningen. Tilstandsregistrering 
og hovedplan for kommunale veier legges til grunn for prioritering av tiltak.  
  

 2013 2014 2015 2016 
Investering 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000
Bruk av lån -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000

 2013 2014 2015 2016 
Til TS-utvalgets 
disposisjon 880 000 200 000

 
200 000 200 000

Låneopptak -220 000 -200 000 -200 000 -200 000
TS-Tilskudd -660 000  

 2013 2014 2015 2016 
Investering 10 000 000 10 000 000 10 000 000 2 000 000
Bruk av lån -10 000 000 -10 000 000 -10 000 000 -2 000 000
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Utstyrsoppgradering – felles maskinpark 

 
I Økonomiplan 2012 - 2015 er det årlig avsatt 1,0 mill kr som en rammebevilgning uten 
eksakt prioritering på nåværende tidspunkt.  
Rådmannen foreslår at bevilgningen opprettholdes i perioden. I 2013 prioriteres utskifting av 
2 eldre biler brukt i bygningsdrifta/vaktmestere.  Det kjøpes 2 nyere bruktbiler. Til veidrifta 
kjøpes ny kantklipper for klipping av vegetasjon langs kommunale veier.   

Tankvogn - brannvesenet 

 
Brannvesenets tankvogn er nå ”moden” for utskifting. Bilen, en Scania lastebil, modell 1985 
med påbygget tank på 7000 liter, ble kjøpt i 2000. Bilen har gått 248 000 km og det har det 
siste året påløpt en del reparasjonskostnader. 
 
I vår godkjente brannordning er kommunen satt opp med tankvogn for å kunne dekke behov 
for slokkevann, hovedsakelig i distriktene. 
 
Vi har undersøkt i markedet for å finne ny egnet tankvogn tilpasset våre forhold og 
utfordringer. Med 10 000 liters tank er pris inneværende år kr. 1 950 000. 
 

Opparbeidelse av uteareal barnehager 

 
Det er behov for å opparbeide utearealene ved kommunens barnehager. Det avsettes årlig i 
perioden kr 300 000,- for alle barnehagene i kommunen, og beløpet prioriteres etter behov i 
de enkelte barnehager.  

Oppgradering inventar skoler 

 
Med bakgrunn i at det ikke er gjort investeringer på inventarsiden på mange år melder nå 
behovet for oppgradering seg. Eksempelvis er det ikke oppgradert inventar på Sandnes 
skole siden 1978 og stoler og bord begynner da naturligvis å bli slitt. Det samme gjelder flere 
av de øvrige skolene i kommunen. Personalrommene trenger også en del opprustning på 

 2013 2014 2015 2016 
Investering 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Bruk av lån -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

 2013 2014 2015 2016 
Investering  1 950 000  
Bruk av lån  -1 950 000  

 2013 2014 2015 2016 
Investering 300 000 300 000 300 000 300 000
Bruk av lån -300 000 -300 000 -300 000 -300 000

 2013 2014 2015 2016 
Investering 500 000 500 000 500 000 500 000
Bruk av lån -500 000 -500 000 -500 000 -500 000
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inventarsiden. Rådmannen forslår derfor at det avsettes kr. 500 000,- hvert år i planperioden 
til oppgradering og utbytting av inventar i skolene.  
 

Kommunale bygninger – HMS-tiltak.  

 2013 2014 2015 2016 
Investering 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Bruk av lån 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
 
Det er viktig at kommunale formålsbygninger er egnet for bruksformålet og at bygningene 
med tilhørende ute områder tilfredsstiller en rekke lover og forskrifter som ivaretar helse, 
miljø og sikkerhet. 
  
Prioriterte områder er innen brannsikkerhet og miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 
Nødvendige tiltak innen brannsikkerhet og HMS generelt avdekkes ved at brukerne utfører 
ROS-analyser, og at bygningsmessige tiltak prioriteres sammen med bygningsforvalter, FDV.  
Miljørettet helsevern i barnehager og skoler er et samarbeidsprosjekt mellom 
kommuneoverlegen, barnehager og skoler samt FDV.  
 

Wesselborgen – sprinkling 

 
I årene 2008 – 2010 ble det i alt bevilget 11,1 mill kr til utbedringer ved Wesselborgen.  
Midlene ble brukt til brannsikringstiltak, oppussingen av avdelingene A, B og D. Avdelingene 
inkl beboerrommene har fått nye overflater, nye dører og nye sanitæranlegg. Elektriske tavler 
og fordelinger er fornyet.  
I 2009 - 2010 ble det i tillegg brukt tilskuddsmidler fra Enova på 2,3 mill kr. Det var til 
utskifting av ventilasjonsanlegg og sentraldriftsstyring (SD-anlegg). I 2011 og 2012 er det 
brukt 1,6 mill kr til bygging av sansehage.  
 
Brannteknisk tilstandsundersøkelse ble utført høsten 2010. Det er ikke pålegg om at 
sprinkleranlegg må monteres for å ivareta personsikkerheten, men det er rådmannens 
anbefaling at prosjektet igangsettes i 2013. Antatt kostnad 3 mill kr.  

Tangenlia omsorgsboliger  

 
Kommunestyret bevilget i økonomiplan 2012 og 2013 i alt 90 mill kr (45 mill kr + 45 mill kr) til 
bygging av 16 nye omsorgsboliger i Tangenlia. Byggearbeidet startet i juni 2012 med 
ferdigstillelse i august 2013. Husbankens maksimale investeringstilskudd til omsorgsbolig, 

 2013 2014 2015 2016 
Investering 3 000 000  
Bruk av lån -3 000 000  

 2013 2014 2015 2016 
Investering 45 000 000  
Tilskudd -11 000 000  
Bruk av lån -45 000 000  
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Stortings prop. 65S (2010-2011), er på kr. 666 600,- pr bolig. Samlet investeringstilskudd for 
16 omsorgsboliger samt fellesareal anslås til 11 mill kr.  
Det fremmes egen sak for fastsetting av husleier samt om driftsansvar for bygget.  

Helse, hjelpemiddelinvestering 

 
Det forslås avsatt kr 500 000 i budsjettet for 2013 til investeringstiltak som skal lette tunge og 
fysisk belastende arbeidssituasjoner innen helsesektoren. Dette er ment som et tiltak til 
reduksjon av sykefravær.  

Ny barnehage i Skytterhusfjellet 

 
Kommunestyret vedtok i møte 20.06.2012 å bevilge totalt 50 mill kr til ny 6 avdelings 
barnehage i Skytterhusfjellet. Byggingen startet i august 2012 og barnehagen ferdigstilles i 
august 2013.  
Prosjektet finansieres totalt sett ved 43 mill kr i låneopptak og 7 mill kr i tilbakeført mva.  
 
35 mill kr av prosjektet er innarbeidet, og resterende 15 mill kr vil derfor være en del av rente 
og avdragsbelastning for budsjettet 2013, og tas hensyn til i investeringsbudsjettet for 2013. 
 

Kirkenes barnehage, nybygg med 6 avdelinger 

 
Kirkenes barnehage ble bygget i 1973 og har et bruttoareal på 411 m2. 
 
Barnehagen bærer preg av alderen, og det har derfor vært nødvendig å foreta 
oppgraderinger. I 2011 er det brukt ca. kr. 350.000,- til planlagte vedlikeholdstiltak på 
innvendig oppgradering. 
Midlene ble brukt til maling og belegg, utskiftning av innvendige dører, oppgradering av 
stellerom og sanitære forhold, samt utskiftning av radiatorer med nye termostatkraner. 
 
Barnehagen har ettermontert ventilasjonsanlegg og varmes opp kun ved oljebasert fyring. 
Det har tidligere vært problemer med taklekkasjer, men kommunen har nå inngått 
serviceavtale med kompetent firma for årlig kontroll av taket.  
Ut i fra den nåværende situasjonen kan kommunen ikke se at det skal by på 
bygningsmessige problemer med fortsatt drift i barnehagen noen år framover. 
 

 2013 2014 2015 2016 
Investering 500 000  
Bruk av lån 500 000  

 2013 2014 2015 2016 
Investering 15 000 000  
Bruk av lån -15 000 000  

 2013 2014 2015 2016 
Investering  60 000 000  
Tilskudd  -1 194 000  
Bruk av lån  -58 806 000  
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Ved en endring til 6 avdelinger anbefales at eksisterende bygning rives og det bygges ny 
barnehage. Det vil gi rimeligere og enklere drift, samt at ved riving kan en ny barnehage 
tilpasses tomta. Det anbefales ikke å bygge på eksisterende bygg med 2 avdelinger. 
 
Dagens tomt er på 3.543 m2. Det er i minste laget. Nabotomta (hoppbakken), 27/12, som 
kommunen eier, bør derfor sikres til barnehageformål. Bygningsareal for 6 avd. beregnes til 
ca. 1200 m2.  
 
Basert på kostnaden for nye Skytterhusfjellet barnehage (50 mill kr i 2012/13) anslås 
kostnaden for ny Kirkenes barnehage til 60 mill kr, inkl riving av eksisterende. Det er noe 
usikkerhet mht løsning og kostnader for midlertidige barnehagelokaler i byggetiden på vel ett 
år.    

Kirkenes stadion 

 
Kirkenes stadion forelås oppgraderet til å inneholde friidrettsdekke med 6 baner på 100 
meter på den ene langsiden av fotballbanen, en 5’er bane mot skole med kunstgressdekke, 
lengdegrop og basketballstativ/bane med asfaltdekke. Resterende areal vil dekkes av asfalt. 
Total investeringskostnad er beregnet til 3,6 mill, momskompenasjon fra investeringen skal 
tilfalle prosjektet, og det er beregnet spillemidler på kr 680.000,-. Resterende finansiering 
gjøres ved låneopptak.  
 
 

Rehablitering lysløyper 

Kommunestyret vedtok i sak 005/12, Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-
2015, handlingsplan 2012, i uprioritert liste at rehabilitering av lysløype Kirkenes – 
Bjørnevatn kommer i gang snaret mulig. Det er et viktig lavterskeltiltak relatert til 
Folkehelsearbeidet.  

Rehabilitering lysanlegg Kirkenes - Bjørnevatn 

 
Lysanlegget i lysløypa Kirkenes-Bjørnevatn må totalfornyes. Dette er det eldste 
lysløypeanlegget i kommunen. De første 1,5 km ble bygget av AS Sydvaranger først på 60-
tallet, resten i 1966-1967. Armaturer er skiftet i senere perioder.  
Hele lysløypa må fornyes fra Kirkenes til Bjørnevatn med nye stolper, linjestrekk, armaturer 
og koblingsskap. Kommunen har pålegg fra tilsynsmyndighet om utbedring av lysløypa, 
omfanget av mangler er så stort at anbefalingen er at hele lysanlegget skiftes ut.   

 2013 2014 2015 2016 
Investering 3 600 000  
Spillemidler -680 000  
Tilbakeført mva -720 000  
Bruk av lån -2 200 000  

 2013 2014 2015 2016 
Investering 3 200 000  
Tilskudd -1 300 000  
Bruk av lån -1 900 000  
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Lengden på lysanlegget er ca. 6500 m. Med en stolpeavstand på 40 m vil det gi ca 170 
lyspunkter. I kostnadsoverslaget har vi tatt høyde for at lysløypa blir belyst med LED lamper.  

Ferdigstille lysløypetrase, E105-Bjørnevatn 

 
Traseen fra Kirkenes til E105 er rehabilitert, mens traseen fra E105 til Bjørnevatn (2.1 km) 
gjenstår. Arbeidet foreslås fullført/finansiert i 2014, da arbeidet med lysanlegget bør 
prioriteres. Utbedring av traseen er anslått til kr. 850 000,-. 

Lysanlegg Tangen bru til lysløype Kirkenes-Bjørnevatn 

 
Det er i dag ikke tilfredsstillende løypetilknytning mellom Hesseng, ved Tangen bru, og 
lysløypa mellom Kirkenes og Bjørnevatn. Løypa blir kjørt opp, men er ikke belyst. Det 
foreslås å bygge lysanlegg på strekningen. Lengden er 1 350 m.  

 2013 2014 2015 2016 
Investering  850 000  
Tilskudd  -350 000  
Bruk av lån  -500 000  

 2013 2014 2015 2016 
Investering  650 000  
Tilskudd  -270 000  
Bruk av lån  -380 000  



KOSTNADSKUTT 2013

Budsjett- Reduksjon Reduksjon Regnskap
beløp prosent beløp pr. oktober

      10511 KJØREAVTALER

378 500 5,0 % 18 925 Anbefales ikke

Gjelder ansattes bruk av egen bil i tjensten 
(f.eks hjemmebesøk fra helsetjenesten) 
Betinger endring av reglement vedtatt av 
kommunestyret

      11000 KONTORMATERIELL 1 564 500 5,0 % 78 225 Kan gjennomføres
      11206 UTGIFTSDEKNING ANSATTE 240 000 5,0 % 12 000 Kan gjennomføres
      11226 UTGIFTSDEKNING FLYTTING, ANSATTE 115 000 5,0 % 5 750 Kan gjennomføres
      11406 INFORMASJON/REKLAME AVG. PL. 50 000 5,0 % 2 500 Kan gjennomføres
      11650 FLYTTEGODTGJØRING 125 000 5,0 % 6 250 145 000 Kan gjennomføres
      11704 SKYSSUTGIFTER 5 069 000 5,0 % 253 450 4 435 000 Kan gjennomføres
      11801 STRØM AVG. PL. 7 716 000 5,0 % 385 800 Budsjettert 1.660.000
      11802 FYRINGSOLJE 690 000 5,0 % 34 500 646 000 Anbefales ikke Avhengig av pris i markedet
      11803 STRØM EL-KJELER 4 270 000 5,0 % 213 500 Kan gjennomføres
      11900 HUSLEIE 6 693 700 5,0 % 334 685 Anbefales ikke Allerede inngåtte avtaler
      11901 LEIE AV LOKALER 1 616 300 5,0 % 80 815 Kan gjennomføres
      12000 INVENTAR OG UTSTYR 1 630 200 5,0 % 81 510 Kan gjennomføres
      12001 REDSKAPER, VERKTØY, AVG. FRI 655 900 5,0 % 32 795 Kan gjennomføres
      12004 PC INKL. UTSTYR, PROGRAMVARE 976 300 5,0 % 48 815 Kan gjennomføres
      12011 INVENTAR OG UTSTYR AVG. PL. 138 000 5,0 % 6 900 Kan gjennomføres
      12020 PROGRAMVARE - IT 203 000 5,0 % 10 150 Kan gjennomføres
      12021 PC, SERVERE OG UTSTYR 508 300 5,0 % 25 415 Kan gjennomføres
      12022 INFRASTRUKTUR (NETTVERK) 305 000 5,0 % 15 250 Kan gjennomføres

      12100 LEASING/LEIE TRANSPORTMIDLER
1 603 400 5,0 % 80 170 Anbefales ikke

Inngåtte leasingavtaler til bl.a 
hjemmebasert omsorg. 

      12203 LEIE/LEASING AV MASKINER AVG. PL. 304 200 5,0 % 15 210 Kan gjennomføres
      12305 SNØBRØYTING VED PRIVATE AKTØRER 4 428 200 5,0 % 221 410 Anbefales ikke Allerede inngåtte avtaler
      12307 MINDRE VEDLIKEHOLD EKSTERNE TJENESTER 605 300 5,0 % 30 265 Kan gjennomføres
      12401 DRIFTSAVTALER TEKNISK INFRASTRUKTUR/IT 7 016 900 5,0 % 350 845 Kan gjennomføres
      12501 MATERIELL VEDLIKEHOLD MASKINER 417 300 5,0 % 20 865 Kan gjennomføres



      12503 LØPENDE VEDLIKEHOLD MATERIAL l 609 700 5,0 % 30 485 Kan gjennomføres
      12504 PLANLAGT VEDLIKEHOLD MATERIAL 1 086 100 5,0 % 54 305 Kan gjennomføres
      12700 KONSULENTTJENESTER 4 046 400 5,0 % 202 320 12 000 000 Anbefales ikke Bl.a leie av vikarbyrå innenfor helse
      12707 KONSULENTTJENESTER AVG. PL. 150 000 5,0 % 7 500 Har ingen konsekveHavn - selvkostområde
      13700 KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE 24 070 000 5,0 % 1 203 500 22 800 000 Anbefales ikke Bl.a ressurskrevende brukere - helse
      11300 PORTO/FRAKTUTGIFTER 481 800 10,0 % 48 180 Kan gjennomføres
      11301 TELEFON AVG.PL. 139 000 10,0 % 13 900 Har ingen konsekveHavn - selvkostområde
      11302 TELEFONTJENESTER AVGIFTSFRI 1 134 400 10,0 % 113 440 1 214 000 Anbefales ikke
      11500 KURSAVGIFTER/VEILEDNING/OPPLÆRING 3 232 700 10,0 % 323 270 Kan gjennomføres

      11651 TELEFONGODTGJØRELSE
83 000 10,0 % 8 300 Anbefales ikke Alvtalestyrt. Knyttet til leger og politikere

      11701 DRIFTSUTGIFTER EGNE TRANSPORTMIDLER AVG  2 098 200 10,0 % 209 820 Anbefales ikke 3.150.000 i 2011
      11702 ÅRSAVGIFTER/FORSIKRING EGNE TRANSPORTM 721 000 10,0 % 72 100 Anbefales ikke Betinger salg av egne kjøretøy
      11703 KJØP TRANSPORTTJENESTER 697 100 10,0 % 69 710 Anbefales ikke Knyttet enkelbrukere
      11706 DRIVSTOFF-OLJE AVG. PL. 1 352 300 10,0 % 135 230 Anbefales ikke
      11002 ABONNEMENTER, AVISER OG FAGLITTERATUR 601 900 30,0 % 180 570 691 000 Anbefales ikke

      11151 BEVERTNING, KURS, MØTER OPP OPPLÆRING
327 600 30,0 % 98 280 kr. 170.000 budsjettert til politiske møter

      11209 IKKE OPPGAVEPLIKTIGE OPPHOLDSUTGIFTER 108 700 30,0 % 32 610 118 000 Anbefales ikke barnevernet

      11210 IKKE OPPGAVEPLIKTIG UTGIFTSDEKNING
681 700 30,0 % 204 510 Anbefales ikke

Bl.a. ledsakertilskudd, kan reduseres noe, 
men ikke 30%

      11222 DIVERSE TILTAK
758 500 30,0 % 227 550 Anbefales ikke

Prosjektmidler samt 100.000 til 
helsestasjonen til bl.a. "åpen hall" og 
barnevernet kr. 100.000

      11401 ANNONSER 1 004 000 30,0 % 301 200 Kan gjennomføres
      11402 INFORMASJON/REKLAME 328 100 30,0 % 98 430 Kan gjennomføres
      11405 ANNONSER AVG. PL. 42 800 30,0 % 12 840 Har ingen konsekveHavn - selvkostområde
      11502 REISE- OG OPPHOLDSUTGIFTER, IKKE OPPGPL.7 2 085 000 30,0 % 625 500 3 270 000 Kan gjennomføres Anbefales ikke - kompetanseheving
      11600 KOSTGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIKTIG 297 600 30,0 % 89 280 417 000 Kan gjennomføres Anbefales ikke - kompetanseheving

      11601 KJØREGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIKTIG
1 227 050 30,0 % 368 115 1 300 000 Anbefales ikke

Kutt kan medføre behov for leasingbiler og 
alternativ transport som for eksempel 
drosjer

      11700 IKKE OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER 323 500 30,0 % 97 050 Anbefales ikke barnevernet



95 008 150 7 193 995

      Reduksjon virksomhetsledere (12 årsverk) 640 000 7 4 480 000 Utredet i tiltak 1

       SUM KOSTNADSKUTT 11 673 995



 

 

Mette Nødtvedt. 

Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet . 

Avd. 308 Sør Varanger. 

 

 

Bente Larsen 

Rådmann i Sør Varanger Kommune 

 

 

 Ang. besparelser i Sør Varanger Kommune  

 

Fagforbundet har fått flere henvendelser i forhold til det innleide firmaet Stenimed. Og  bruken av 
eksterne  vikarbyrå, i pleie og omsorg sektoren. 

Stenimed driver en liten” enhet” i 1 etg. på eldresenteret, hvor de ivaretar brukere fra kommunen, 
med spesielle behov. 

I følge henvendelsene ble det tidligere uttalt i media fra virksomhetsleder i pleie og omsorg, at det 
var behov  for kompetansen til dette innleide firmaet. Begrunnelsen var at det ikke fantes slik 
kompetanse i Sør Varanger Kommune. 

Når Stenimed hadde drevet enheten i  6 måneder, var kostnadene for kommunen allerede oppe i   8 
millioner kroner , dette kunne man også lese i media. 

Når det nå kommer signaler om at det kun er en bruker som blir ivaretatt av Stenimed, og 
kostnadene så langt i år, er i underkant av 15 millioner kroner. Så er spørsmålet som følger: 

Hvordan foregår vurderingen av hva som er tilstrekkelig kompetanse, i slike tilfeller? 

 Vi ber om at dette blir evaluert og fremlagt for de politiske organene i samband med den 
avsluttende budsjettbehandlingen 2013. 

 

   Med vennlig hilsen 

    Mette Nødtvedt.                                                                                                     
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Fra:                                  Nina C. Bordi Øvergaard
Sendt:                             16. november 2012 12:14
Til:                                   Postmottak
Emne:                              VS: Spørsmål rundt eiendomsskatt og utleie
 
Kan dere legge dette i budsjettsaken. Det er ikke untatt offentlighet.
 
Fra: Nina C. Bordi Øvergaard 
Sendt: 16. november 2012 12:14
Til: 'Pål K. Gabrielsen'
Kopi: Bente Larssen; Cecilie Hansen
Emne: SV: Spørsmål rundt eiendomsskatt og utleie
 
Hei Pål
 
Her kommer svar på eiendomskattespørsmålene. De spørsmålene om kaier og havner er
videresendt til havnesjefen for besvarelse.
 
1- Hva er muligheten for å endre takseringsmetoden for utregning av eiendomsskatt og hvor
raskt kan en eventuell endring skje (kan den bli implementert som ent grunnlag for den nye
retakseringen som skal starte)?
 
Muligheten for å endre takseringsmetode på boligeiendommer (gjelder kun boligeiendommer) er ved neste omtaksering.
Dette har jeg beskrevet i budsjettdokumentet. SVK skal omtaksere innen år 2014 og takstene vil gjelde fra 2015.
Det er ikke lagt opp til omtaksering før dette prinsippet, altså at vi omtakserer i 2013 og nye takster skal gjelde fra 2014,
men dette  bør kunne være en mulighet dersom formannskapet ber om særskilt taksering etter helt bestemte regler.
 
Dersom vi utvidere eiendomskatteområdet, slik jeg har utredet i tiltak 18 kan nye regler om takseringsmetode gjøres
gjeldende.
 
2- Hvis takseringsmetoden går over til å taksere etter markedsverdi hva vil da ny inntekt kunne
bli ved retaksering?
NB! Dette gjelder både nærings- og boligeiendommer (ALLE).
 
Det er ikke regnet på hvordan eventuelt en markedsverdi vil slå ut .
 
Prinsippet er heller ikke vedtatt av stortinget, kun forslått som lovendring av regjeringen. Hvorvidt det skal på høring etc
har jeg ikke oversikt over. Slik at for 2013 er det ikke aktuelt da loven ikke har trådt i kraft enda.  
 
Prinsippet gjelder kun boligeiendommer, ikke verk og bruk og næring.
 
 
Nina
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Fra: Bente Larssen 
Sendt: 16. november 2012 07:45
Til: Nina C. Bordi Øvergaard
Emne: VS: Spørsmål rundt eiendomsskatt og utleie
 
Hei,
 
Følger du opp disse?
 
 
Fra: Pål K. Gabrielsen [mailto:pkg@varanger.org] 
Sendt: 15. november 2012 15:11
Til: Bente Larssen
Kopi: Postmottak; Nina C. Bordi Øvergaard
Emne: Spørsmål rundt eiendomsskatt og utleie
 
Hei
Har noen spørsmål og utfordringer rundt eiendomsskatt.
2- Hvis takseringsmetoden går over til  å taksere etter markedsverdi hva vil da ny inntekt kunne bli ved retaksering?
NB! Dette gjelder både nærings- og boligeiendommer (ALLE).
 
3 - Hvilke avtaler har i dag angående utleie av kaiområder og havnerelatert område?
4 - Hvilke inntekter har vi for de samme kaiområdene og havnerelatert område?
 
Ber også om innsyn i de samme kontraktene.
 
 
 

--

Med hilsen

Pål K. Gabrielsen

Gruppeleder

Sør-Varanger SV

Using Opera's revolutionary e-mail client: http://www.opera.com/mail/

http://www.opera.com/mail/




 

________________________________________________________________  
 

Fra:   Nina C. Bordi Øvergaard  

Sendt: 26.11.2012  

Til:   Postmottak  

Kopi:    

Emne:  VS: Budsjett  

________________________________________________________________  
 
 
 Kan dere legge dette inn i sak 12/1855 
 
Nina  
 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Nina C. Bordi Øvergaard  
Sendt: 26. november 2012 15:37 
Til: Cecilie Hansen 
Kopi: Bente Larssen; Elin P. Jakola; Anita Kurthi 
Emne: SV: Budsjett 
 
Hei Cecilie. Her kommer svarene på dine budsjettspørsmål: 
 
 
1.Hva vil en økning på SFO opp til kroner 2000 for distriktene pr mnd og opp til 2500 pr mnd for sentrum 
utgjøre ?  
 
Svar: 
Det er 229 barn som i dag har SFO i sentrumsskolene. En økning på kr. 500,- pr måned vil gi en 
merinntekt på 1,260 mill.kr da økning vil utgjøre kr. 5500,- pr barn i sfo på årsbasis.  
Det er 30 barn som har SFO i distriktsskolene. En økning på kr. 700,- vil gi en merinntekt på kr.231 000,-.   
 
Sfo i sentrum koster i dag kr. 22 000,- og vil med ny sats bli kr.27 500,-  
  
SFO i distriktene koser i dag kr. 14 300,- og vil med ny sats utgjøre kr. 22 000,-.  
 
 
2. Hva er satsene på hjemmehjelp tjenestene pluss hva vil vi kunne tjene på å øke prisene med 50 % ? 
 
Satsene for hjemmehjelp er beskrevet og redegjort for i gebyrregulativet som er sendt ut og skal 
behandles i kommunestyret som grunnlag for budsjettet.  
 
Det er budsjettert med kr. i inntekt fra hjemmehjelp. En økning av satsene med 50 % vil utgjøre en økning 
på kr.  
 
3. Hva hvis vi reduserer tilbudet slik rådmann foreslår og i tillegg øker prisen slik at vi er oppe på 
markedspris ? 
 
Redusert tilbud i hjemmehjelp, slik rådmannen har redegjort for i tiltak 38, gir som beskrevet en 
besparelse på 1,2 mill.kr.  
 
Det er budsjettert med kr 658 000 i brukerbetalinger på Hjemmebasert omsorg.  Dette beløpet inkluderer 
brukerbetaling for praktisk bistand og trygghetsalarm. 
 
Betalingssatsene for Hjemmebasert omsorg fastsettes med hjemmel i Helse- og omsorgstjenesteloven § 



11-2 Vederlag for helse- og omsorgstjeneste. 
 
En økning av satsene på eksempelvis 20 % vil ikke nødvendigvis medføre en økning i kommunens 
inntekter på 20 % pga fastsatt utgiftstak for hustander med nettoinntekt under2 G. Ifølge virksomhetsleder 
for Hjemmebasert omsorg er en betydelig andel av brukerne i denne gruppen. 
 
 
Hilsen Nina  
 
 
 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Cecilie Hansen  
Sendt: 26. november 2012 12:50 
Til: Nina C. Bordi Øvergaard 
Emne: Budsjett 
 
 
Hva er satsene på hjemmehjelp tjenestene pluss hva vil vi kunne tjene på å øke prisene med 50 % ? 
Hva hvis vi reduserer tilbudet slik rådmann foreslår og i tillegg øker prisen slik at vi er oppe på 
markedspris ? 
 
Cecilie  
 
 
 
Sendt fra min iPad 



 

 

Til 
Sør-Varanger kommune 
Rådmann  
Postboks 406  
9915 KIRKENES 
 
 
 
 
Deres ref.: Vår ref.:  Saksbehandler:  Dato: 
 U/20 - 12  Geir Martin Jensen  22.11.12 
 

 
 
Vedr. Budsjett 2013 og økonomiplan 2014 - 2016 
 
Det vises til Rådmannens budsjettforslag for 2013 og økonomiplan 2014 – 2016 for Sør-
Varanger kommune, offentliggjort på kommunens nettside 9.november. I denne foreslås 
en nedleggelse av kinotilbudet i Kirkenes fra 2014. 
 
I saksfremlegget fremkommer det noen saksopplysninger som styret for Aurora kino IKS 
mener det er vesentlig at utdypes før den politiske behandlingen av denne saken. 
 
1. Sammenligning mot Alta kommune 
I saksfremlegget sammenlignes Sør-Varanger kommunes utgifter pr. besøkende med Alta 
kommunes utgifter, basert på innrapporterte KOSTRA-tall. Her konkluderes det med at Sør-
Varanger kommune har et forholdsmessig dyrt kinotilbud. 
 
Sammenligningsgrunnlaget er her dog ikke helt korrekt. I likhet med Sør-Varanger 
kommune, dekker også Alta kommune husleieutgifter (renter og avdrag) for kinolokalene, 
men Alta kommune har ikke innrapportert dette til KOSTRA. Husleieutgiftene er anslått til 
1,4 millioner kroner i året. Tas dette med i betraktningen blir det reelle 
sammenligningsgrunnlaget dermed som under: 
 

 Sør-Varanger  Alta  
 Husleie 686 000 1 400 000 
 Tilskudd 675 000 500 000 
 Lønnsutgifter (renhold)  195 000 0 Budsjett 2013 

Sum: 1 556 000 1 900 000 
 Antall besøk 2011 18 480 46 924 
 Antall innbyggere i kommunen: 9 952 19 616 *SSB pr. 01.10.12 

Kostnad pr.besøk 84,20 40,49 
 Kostnad pr. innbygger 156,35 96,86 
 

 

 
 
Også i Narvik dekker kommunen husleien, og tilbyr kinolokalene til Aurora kino uten 
husleie. 
 



 

Hvis man ser bort fra de aller største kinoene i landet, er den gjennomgående 
hovedregelen at ingen av kinoene betaler husleie for lokalene. Videre er de aller fleste 
kinoene i kommunale bygg, og her er vår erfaring at kommunene i liten grad beregner 
husleiekostnadene for disse, eller innrapporterer disse til KOSTRA. KOSTRA-tallene fra 
mange kommuner viser dermed kun faktiske tilskudd og driftskostnader for kinoen, og ikke 
de underliggende husleiekostnadene. F.eks. har hverken Alta kommune eller Narvik 
kommune innrapportert husleiekostnader til KOSTRA. 
 
Det er bare de 10 – 15 største kinoene i Norge som har et besøksgrunnlag som muliggjør 
kommersiell drift. De øvrige ca. 200 kinoene er avhengige av kommunal støtte i en eller 
annen form. Tilskuddene ytes som regel som en kombinasjon fri husleie, ikke belastede 
kommunale tjenester og fellesløsninger (regnskap, renhold, telefoni og IT-linjer, 
vaktmestertjenester etc), eller som direkte tilskudd. Dette landskapet er uoversiktlig, og en 
sammenligning av kommunale kostnader på kinodrift kan ikke gjøres på en reell måte uten 
at de ulike subsidierte kostnadene også beregnes og tas med i betraktningen. Dessverre ser 
vi at svært få kommuner gjør disse beregningene. Dermed blir også sammenlignings-
grunnlaget skjevt. 
 
Tilskuddsnivået avhenger av innbyggertall/besøkstall 
Desto mindre besøksgrunnlag en kino har, desto mer kommunal støtte ytes det pr. 
innbygger/billett. 
 
For å illustrere dette litt:  
 
For å drifte en kino på kveldstid trenger man på en liten eller mellomstor kino to ansatte, 
én til å selge billetter og kioskvarer, og én til å ta imot billetter og vise forestillingene.  
For vår del gjelder dette både for kinoen i Kirkenes (1 sal), i Alta (3 saler) og i Narvik (2 
saler). De faste driftskostnadene for å gjennomføre forestillinger på disse kinoene er 
dermed ganske identiske. Men selv om driftskostnadene pr. kveld er like, vil inntektene på 
en kino med 50.000 besøk i året være langt høyere enn for en kino med 18.000 besøk. 
Dermed er det et større tilskuddsbehov ved mindre kinoer, og det er dermed forskjell i 
kommunale kostnader pr. besøk/innbyggere i to kommuner med ulike innbyggertall. 
 
2. Kostnader ved å tre ut av Aurora kino IKS 
I saksfremlegget beregnes det en besparelse ved å legge ned kinotilbudet til 870.000,- pr. 
år, fra 2014. 
 
Det forutsettes da at man fortsetter å betale husleien på 686.000,- pr. år til Coonor frem til 
2021, mens driftstøtten til Aurora kino IKS faller bort, i tillegg til lønnskostnader til renhold 
av kinoanlegget. 
 
I Selskapsavtalens § 19 står det: 
 

§ 19 Uttredelse 
 Deltakerne kan ikke si opp sine deltakerforhold de første fem år etter 

vedtakelsen av denne selskapsavtale. Deretter kan en kommune med ett års 



 

skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet og kreve seg utløst av 
det. 

 
 Fastsetting av vilkår for uttredelse, herunder spørsmålet om utløsningssum, 

eventuelt garantiansvar etc., gjøres av en voldgiftsnemnd på 3 medlemmer, 
oppnevnt av Fylkesmannen i Finnmark. 

 
 En kommunes beslutning om å tre ut av selskapet, kan av selskapet eller en av 

de øvrige eiere bringes inn for departementet, som ut fra en samlet vurdering 
kan fastsette at den uttredende fortsetter som selskapets deltaker inntil videre 
eller for en nærmere angitt tid. 

 
 For øvrig gjelder lov om interkommunale selskaper § 30. 

 
Det oppfattes dermed ikke som selvsagt at Sør-Varanger kommune vil stå helt uten 
kostnader knyttet til kinoanlegget etter at man eventuelt har sagt opp Selskapsavtalen. 
Dette må i hvert fall juridisk utredes før man kan konkludere med at besparelsen blir på 
nevnte beløp. 
 
Samtlige norske kinoer ble i 2010 og 2011 digitalisert gjennom som et ledd i en nasjonal 
plan for digitalisering av norske kinoer, vedtatt av Stortinget. Ordningen var delfinansiert av 
offentlige midler, og konsekvensene ved å stille seg utenfor denne ordningen ville være at 
kinoen stod uten filmtilbud fra 2011, og dermed måtte legge ned driften.  
 
Den nasjonale digitaliseringsordningen består i at Norsk kino- og filmfond, sammen med 
filmdistributørene, dekker 70 % av digitaliseringskostnadene. Kinoenes andel ble 1/3 
forskuddsbetalt ved installasjon, mens det øvrige betales inn til Film & Kino som avdrag 
over åtte år. Dette er likelydende avtaler for alle norske kinoer, og samtlige norske kinoer 
deltar. 
 
Aurora kino IKS er dermed bundet av en avtale om finansiering av digitalt utstyr i Kirkenes 
som løper til 2019. I denne avtalen påligger det også en pliktig service og overvåkingsavtale. 
Avtalen stiller minstekrav til drift av kinoen i avtaleperioden, og en nedleggelse av 
kinodriften vil være å anse som et kontraktsbrudd i avtalen med Film & Kino. Iflg. Film & 
Kino vil konsekvensene av kontraktsbrudd være at det offentlige tilskuddet faller bort. 
 
Aurora kinos andel utgjør årlig ca. 35.000,- pr. sal. I tillegg kommer de 100.000,- som er 
forskuddsbetalt. Dersom kinodriften opphører og det offentlige bidraget faller bort, vil de 
årlige kostnadene øke til rundt 100.000,- pr.år. 
 
Deltakelse i digitaliseringsordningen stilte også minstekrav til kinoenes eksisterende 
utrustning, noe som medførte et visst oppgraderingsbehov for kinoanlegget i Kirkenes. I 
tillegg var det behov for byggmessige tilpasninger av utstyret, spesielt knyttet til strøm og 
ventilasjon.  I den forbindelse er det gjort investeringer/tilpasninger for 395.000,- på 
kinoanlegget, ut over de investeringer som ble gjort gjennom den sentrale 
finansieringsordningen.  
 



 

Aurora kinos årlige avskrivningskostnader i avdelingen i Kirkenes beløper seg til 114.000,- 
 
Disse forholdene er for øvrig også vedtatt av eierne, inkludert Sør-Varanger kommune, 
gjennom budsjettbehandlingen i representantskapet. 
 
Det er ikke vårt poeng her å hevde at alle de kostnadene det vises til her nødvendigvis 
tilfaller Sør-Varanger kommune ved en eventuell uttredelse av selskapet. Men det er en 
betydelig juridisk og økonomisk avklaring som må gjøres før man kan konkludere med hva 
som faktisk blir den reelle besparelsen ved å legge ned kinotilbudet. 
 
3. Nedleggelse av kinotilbud 
Vi har forståelse for Sør-Varanger kommunes behov for å redusere kostnader for å få 
budsjettet i balanse. Styret finner det dog trist at man vurderer å nedlegge kinotilbudet i 
den forbindelse. Vi skal ikke i dette brevet forsøke å drive politisk diskusjon knyttet til 
nødvendigheten av et kinotilbud, men vi ønsker å vise til følgende fakta: 
 
• Kinotilbudet i Kirkenes er meget populært, og besøkstallene er gode.  

Kinoen i Kirkenes har besøksmessig hatt en meget positiv utvikling de siste årene 
årene, og må på mange måter kunne kalles en suksesshistorie. I det første hele 
driftsåret etter åpningen av den nye kinosalen oppnådde man 12.287 besøk. Siden 
da har besøkstallene økte jevnt og trutt, og i fjor var besøkstallene økt til 18.480. 
Prognosene for inneværende år er på hele 19.500. Dette viser at kinotilbudet står 
meget sterkt i befolkningen. 

2005 10 314 
2006 11 096 
2007 12 287 
2008 16 558 
2009 17 136 
2010 14 295 
2011 18 480 

2012* 19 500 

 

*prognose 
 

• Kino er et lavterskeltilbud, som favner bredt i befolkningen. Tall fra Statistisk 
Sentralbyrå (Norsk Mediebarometer 2011), viser at på landsbasis går 7 av 10 på kino 
ila. av et år. Ingen andre kulturtilbud kan vise til tilsvarende oppslutning i 
befolkningen. 

• Kino er et av få kulturtilbud som er tilrettelagt for barn og unge, og som er et rusfritt 
alternativ. Samme undersøkelse (Norsk Mediebarometer 2011) viser f.eks. at i 
aldergruppen 16 – 19 år går hele 96 % av befolkningen på kino. 

• Besøksmessig er kinoen den største aktøren blant kulturaktørene. Tall vi sitter på fra 
Tromsø viser at kinobesøket alene står for over halvparten av det samlede besøket 
på alle kulturinstitusjonene, dvs. teatre, kulturhus, festivaler og revyer mv. Vi vil tro 
at kinoens posisjon lokalt i Kirkenes er minst like sterk, eller sterkere. En 
nedleggelse av kinotilbudet vil dermed redusere kulturbesøket radikalt. Kinotilbudet 



 

er normalt også det (profesjonelle) kulturtilbudet som subsidieres klart minst, hvis 
man ser tilskudd pr. solgte billett. 

• Gjennom den nasjonale digitaliseringsordningen er kinoen i Kirkenes utstyrt med 
topp moderne digitalt kinoutstyr, 3D-utstyr mv, som gjør at man viser kinofilmene i 
høyeste kvalitet. I tillegg åpner dette for høykvalitets overføring av andre 
arrangementer som teater, opera, sport mv. 

• I en situasjon hvor kommunen konkurrerer om innbyggere og arbeidskraft er 
fritidsaktiviteter og kulturtilbud noe som vi vet vektlegges av potensielle innflyttere. 
Vi er av den bestemte tro at dersom man mangler et kinotilbud, vil dette påvirke 
bolysten. 

• Uten kinotilbud vil Kirkenes plassere seg i en meget eksklusiv gruppe kommuner. Av 
landets 101 offisielle byer (jf. Kommunal Rapport), er det i dag kun Vardø som ikke 
har fast kino, eller en fast kino innenfor en avstand på mindre enn 2,7 mil. 

 
Dersom det er spørsmål til det overstående, eller behov for ytterligere informasjon, kan 
undertegnede kontaktes på mobil 90 10 31 83 / e-post gmj@aurorakino.no . 
 
 
Med vennlig hilsen, 
AURORA KINO IKS 
 
 
 
Geir Martin Jensen 
Adm.direktør 
       
 
 
 



 
________________________________________________________________  
 

Fra:   Geir Martin Jensen  

Sendt: 23.11.2012  

Til:   Bente Larssen;Postmottak  

Kopi:  Tove Alstadsæter;Knut Rye Holmboe;fagermogartneri@c2i.net;Cecilie Hansen;Nina C. Bordi 
Øvergaard  

Emne:  Brev - vedr. Budsjett 2013  

________________________________________________________________  
 
 
 Til Sør-Varanger kommune 
 
v/Rådmann Bente Larssen 
 
  
 
  
 
Hei, 
 
  
 
Viser til Rådmannens budsjettforslag for 2013 og økonomiplan 2014-2016. 
 
Se vedlagte brev, hvor vi utdyper noen av de saksopplysninger som gis i  saksfremlegget. Styret for 
Aurora kino IKS mener det er vesentlig at disse forholdene utdypes før den politiske behandlingen av 
budsjettet. 
 
  
 
Ta bare kontakt med undertegnede om det er spørsmål knyttet til dette, 
 
  
 
Med vennlig hilsen  
 
Geir Martin Jensen 
Adm. direktør 
 
Mobil: 901 03 183 
Sentralbord / faks: 90 88 99 00 
E-post: gmj@aurorakino.no <mailto:gmj@aurorakino.no> 
 
Aurora kino IKS, 
Vestregata 33, 9008 Tromsø  
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Hovedtillitsvalgt Mette Nødtvedt 
 

 

 

   

 

 
Vår ref.:  

Saksnr.: 12/1855/49 

Deres ref.: Dato: 

22.11.2012 

Saksbehandler: 
Elin Pleym Jakola 

Telefonnr.:  
 78 97 75 53 

Epostadresse: 
postmottak@svk.no  

 

 

SVAR TIL HOVEDTILLITSVALGT I FAGFORBUNDET 
 
Sør-Varanger kommune gir i dag tjenester til 33 personer med et vedtak på over 30 timer per 
uke, såkalte resursskrevende brukere. Til de aller fleste av disse organiserer kommunen 
tjenestene selv.  
 
Per i dag har Sør-Varanger kommune rammeavtale med firmaet Stenimed. Sør-Varanger 
kommune kjøper bo- og omsorgstjenester og avlastningstjenester fra disse. Det er totalt 5 
brukere som mottar tjenester fra Stenimed. 
 
På grunn av taushetsplikten kan jeg ikke gå inn på den enkelte bruker og det spesifikke 
behovet for tjenester og kompetansebehov, men jeg kan si noe generelt om tildeling av 
tjenester og behov for kompetanse. Når det tildeles tjenester, gjøres det på bakgrunn av en 
søknad eller en henvendelse til tildelingskontoret eller tjenesten. Tildelingskontoret består av 
3,5 årsverk saksbehandlere. Saksbehandlerne er sykepleiere, vernepleiere og ergoterapeut. 
Disse innsamler opplysninger fra bruker selv og pårørende, kartlegger funksjonsnivå, 
innhenter opplysninger/ anbefalinger fra spesialisthelsetjenesten, fastlege og andre som er 
relevante. Det gjøres da en vurdering opp mot lovverk i forhold til om søker har rett på 
tjenester. Hvis søkeren har rett på tjenester utmåles tjenesten ut i fra hvilket behov søkeren 
har. Dette gjøres på bakgrunn av de opplysninger som er innhentet. Når behovet er fastsatt 
gjøres det en faglig vurdering på bakgrunn av de opplysningene som foreligger om hvilken 
kompetanse som må til for å dekke behovet. Når det gjelder de resursskrevende brukerne er 
det i hovedsak etter anbefalinger fra spesialisthelsetjenesten. Tildelingskontoret drøfter så 
dette internt på saksbehandlingsmøte, gjerne med flere virksomhetsledere til stede. Det 
fattes så vedtak og tiltaket iverksettes.  
 
Når det gjelder rekruttering til omsorgstjenestene, har Sør-Varanger kommune over år hatt 
store utfordringer med å rekruttere medarbeidere med fagkompetanse. Dette gjelder både for 
medarbeidere med fagbrev og medarbeidere med høgskoleutdanning. Flere av de 
resursskrevende brukerne krever personell med spesialisert kompetanse utover fag - og 
høgskolenivå, slik at utfordringene her er enda større enn for andre tjenestemottakere. 
 
Per i dag må en leie inn vikarbyrå til den ordinære tjenesten for å dekke opp i vikariater og 
vakanser. De resursskrevende brukerne med omfattende tjenester har vedtak på rundt 168 
timer per uke. Noen har behov for at tjenesten gis av to tjenesteytere. For å dekke dette 

behovet må en ha 2 personer på jobb hele døgnet. Dette tilsier at en må ha minimum 15 
personer i en turnus, i tillegg kommer vikarer. Per i dag klarer vi ikke å fylle disse stillingene 
med kompetent personell. Av erfaring vet vi at det stor slitasje og vanskelig å rekruttere 

http://www.svk.no/
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personell til slike stillinger. For å kunne gi et faglig forsvarlig tilbud på bakgrunn av de 
anbefalinger vi har fått fra spesialisthelsetjenesten, ser vi ikke at vi kan drive disse tjenestene 
selv per i dag. 
 
Gjennom den statlige tilskuddsordningen for særlig ressurskrevende brukere, får Sør-
Varanger kommune refundert deler av sine utgifter til resursskrevende brukere under 67 år. 
Tilskuddsordningen innebærer at kommunen etterskuddsvis får refundert sine utgifter utover 
kr. 935 000 som går til direkte tjenesteyting. De reelle utgiftene til ressurskrevende brukere 
under 67 år er derfor lavere enn det som kommer fram i regnskapstallene. 
 
Regnskapet viser at kommunen har hittil i år hatt utgifter til Stenimed på i underkant av 15,0 
mill kroner. Det vil i tillegg påløpet utgifter for desember på om lag 1,4 mill kr. En forventer 
refusjon for ressurskrevende tjenester knyttet til de aktuelle utgiftene på 7,5 mill kroner. Slik 
at netto utgiften til kjøp av tjenester fra Stenimed vil være i underkant av 9 mill kroner i 2012. 
 
I budsjett 2013 er det innarbeidet utgift på 12,31 mill kroner, refusjon på 6,95 mill kroner. Det 
gir en netto utgift på 5,36 mill kroner knyttet til kjøp av tjenester fra Stenimed. 
 
 
Anita Kurthi 
Virksomhetsleder  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



 
________________________________________________________________  
 

Fra:   Inger B. Fremstad  

Sendt: 21.11.2012  

Til:   Postmottak  

Kopi:    

Emne:  VS: Spørsmål fra Arbeiderpartiet.  

________________________________________________________________  
 
 
 Ber om at vedlagte epost registreres i sak 12/1855 - Budsjett 2013. 
 
  
 
Inger 
 
  
 
  
 
Fra: Inger B. Fremstad  
Sendt: 19. november 2012 13:35 
Til: Aksel Emanuelsen 
Kopi: Bente Larssen; Nina C. Bordi Øvergaard 
Emne: Spørsmål fra Arbeiderpartiet. 
 
  
 
Hei Aksel, her er svar på spørsmålene dine. 
 
  
 
1.      Hva utgjør 1% reduksjon i tjenesteproduksjonen knyttet til alle virksomheter (både lønn og drift) 
 
2.      Hvor mye utgjør 1% av timeressursene i alle skolene? 
 
3.      Hvor mye utgjør kostnader til vikarbyrå innenfor helse og omsorg? 
 
Vi har forsøkt å besvare spørsmålene sånn som vi forstår dem. Ta gjerne kontakt hvis du trenger 
ytterligere opplysninger. 
 
1.      Hvis vi tar utgangspunkt i konsekvensjustert budsjett og regner ensartet på 1% kutt vil dette gi en 
besparelse på 7,580 mill kroner. Vi minner da om at kostnadene som ligger i disse tallene inkluderer 
selvkostområdene. I tillegg er driftskostnader til skoler, barnehager og SFO med i disse. Her har vi pr. 
2011 innført faste takster per barn/elev og de er allerede svært knappe. Prosjekter som har "egne" 
inntekter inngår også i summene. En del av kostnadene er også knyttet til allerede inngåtte avtaler (som 
for eksempel brøyting)  
 
Driftsutgifter 
 
     
Lønnsutgifter 
 
433 832 
 



447 036 
 
469 190 
 
4 692 
 
Sosiale utgifter 
 
51 905 
 
54 834 
 
57 631 
 
576 
 
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 
 
133 640 
 
111 738 
 
114 123 
 
1 141 
 
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 
 
51 195 
 
70 298 
 
69 852 
 
699 
 
Overføringer 
 
61 508 
 
47 737 
 
47 227 
 
472 
 
Avskrivninger 
 
32 039 
 
27 220 
 
41 921 
 
  
Fordelte utgifter 



 
-10 205 
 
-2 424 
 
-2 554 
 
  
Sum driftsutgifter 
 
753 914 
 
756 438 
 
797 389 
 
7 580 
 
2.      Timerressurser i skolene 
 
Vi legger til grunn GSI tallene for Lærertimer som gis til undervisning, Undrevisningstiden per lærer per 
uke er 17,5 for ungdomsskolen og 19,5 for barneskolen og det undervises i 38 uker. Undervisningstiden 
for skoler med både barne- og ungdomstrinn er beregnet etter antall elever på hhv barne- og u-trinn. 
 
  1% reduksjon lærertimer per uke 
 
Undervisningstid per lærer per uke 
 
Reduksjon stillingsandel 
 
Bjørnevatn 
 
21485 
 
5,65 
 
18,50 
 
0,31 
 
Bugøynes 
 
3562 
 
0,94 
 
19,10 
 
0,05 
 
Hesseng 
 
20321 
 
5,35 
 



19,50 
 
0,27 
 
Jakobsnes 
 
3230 
 
0,85 
 
19,50 
 
0,04 
 
Jarfjord 
 
4601 
 
1,21 
 
19,10 
 
0,06 
 
Kirkenes barneskole 
 
20093 
 
5,29 
 
19,50 
 
0,27 
 
Kirkenes ungdomsskole 
 
19522 
 
5,14 
 
17,50 
 
0,29 
 
Neiden 
 
1511 
 
0,40 
 
19,50 
 
0,02 
 
Pasvik 
 



8317 
 
2,19 
 
18,50 
 
0,12 
 
Sandnes 
 
11212 
 
2,95 
 
19,50 
 
0,15 
 
Skogfoss 
 
3155 
 
0,83 
 
19,50 
 
0,04 
 
SUM stillinger 
 
   1,63 
 
Antatt besparelse ved årslønn 500.000 
 
   816 2,40 
 
  
 
3.      Regnskapstallene pr 16.11.12 viser utgifter til kjøp av tjenester fra vikarbyrå for 4,66 mill kroner.  
Det er budsjettert med 2,47 mill kroner til vikarbyrå innenfor pleie og omsorgstjenestene i 2013.  
 
  
 
  
 
Med hilsen 
 
Inger B. Fremstad 
 
Sør-Varanger kommune 
 
økonomiavdelingen 
 
tlf.: 78 97 75 46 
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Vår ref.:  
Saksnr.: 12/1855/44 

Dato: 
21.11.2012  

   

Saksbehandler: 
Judith Celius 

Telefonnr.:  
 78 97 74 6178 97 75 87 

Epostadresse saksbehandler: 
judith.celius@sor-varanger.kommune.no 

 

 

NOTAT:  
REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE 29.10.12 MED TILLITSVALGTE 
 
Tema:  Omstillingsbehov og budsjett 2013 
 
Møtested: Møterom Garsjøen 29.10.12 
 
Tilstede: 
Norsk Ergoterapeutforbund – Tonje Indbjør 
Utdanningsforbundet – Terje Johansson 
Delta – Bodil Celius 
NITO – Elisabeth Mietinene 
Hovedvernombud – Monika Vonka Johansen 
Fagforbundet – Mette Nødtvedt 
Norsk Fysioterapeut – Marita Pettersen 
Rådmann – Bente Larssen 
Økonomisjef – Nina B. Øvergaard 
Personalsjef – Judith Celius (referent) 
 
Rådmannen viste til oppslag i Sør-Varanger avis 7. Februar 2012 der det gikk fram at 
omstillingsbehovet er på 70 mill. kr.  Omstillingsbehovet pr. i dag er på 80 mill. kr.   
Nu er vi i den situasjon – for å opprettholde dagens tjenester – så mangler vi i 2013 ca. 43 
mill. kr, og da er det ikke satt av 1 kr til lønnsoppgjør 2013, 0 kr i avsetning til netto 
driftsresultat.  Rådmannen har vært i møte med fylkesmannen og drøftet den vanskelige 
økonomiske situasjon kommunen er inne i.  Omstillingen kan ikke tas over flere år.  3% til 
netto driftsresultat utgjør 25 mill. kr. 
 
Rådmannen viste til nøkkeltallsanalysen som publiseres på intranett.  Økonomisjefen 
gjennomgikk deler av nøkkeltallsanalysen. 
 
Rådmannen legger fram budsjett for 2013 den 9. November.  Virksomhetene har fått i 
oppdrag å utrede ulike tiltak med konsekvensanalyse som vil følge budsjettet.  Rådmannen 
legger ikke fram et budsjett i balanse.  Det legges fram for første gang et budsjett i ubalanse.  
Formannskapet er pliktig overfor kommunestyret å innstille med liste over mulige kutt jfr. 
kommuneloven.  Det er formannskapets oppgave å fremme forslag til innstilling overfor 
kommunestyret.  Dette er i tråd med fylkesmannens anbefaling og formannskapet er beredt 
til å ta på seg dette ansvaret. 
 



Rådmannen gikk gjennom en del tiltak som nå er til utredning, og tok forbehold om 
endringer. 
 
Rådmannen har oppfordret virksomhetslederne til å begrense innkjøp i resten av 2012 til 
høyst nødvendig, kritisk vurdering av reisevirksomheten og vurdere ansettelser med streng 
prioritering. 
 
Rådmannen understreket at omstillingsbehovet vil få konsekvenser for ansatte.  Vi må 
dessverre forberede ansatte om at det kan bli oppsigelser.  Rådmannen viste til vedtatte 
nedbemanningskriterier vedtatt i januar 2012.  Sør-Varanger kommune har ikke vært i en så 
dramatisk situasjon.  Driftsnivået er for høyt.  Tidligere år har vi klart omstillingen med 
omplasseringer og omorganisering.  Denne gang må vi påregne oppsigelser. 
 
Hovedvernombudet oppfordret alle ansatte til å bidra til omstillingen. 
 
Rådmannen understreket at det er kommunestyrets ansvar at vi har et forsvartlig budsjett. 
 
Rådmannen henstilte til de tillitsvalgte at tiltakslista er unntatt offentlighet.  Rådmannen vil i 
forkant av at budsjettet legges fram den 09.11, sende et b brev til alle ansatte via epost. 
 
De tillitsvalgte var bekymret for situasjonen. 
 
Rådmannen takket for møtet. 
 
 
Judith Celius 
personalsjef 
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Pål Gabrielsen 
mail 
 

 

 

     

 

 
Vår ref.:  
Saksnr.: 12/1855/43 

Deres ref.: Dato: 
21.11.2012 

Saksbehandler: 
Nina Bordi Øvergaard 

Telefonnr.:  
 78 97 75 41 

Epostadresse: 
postmottak@svk.no  

 

 

SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA SV PÅL GABRIELSEN - BUDSJETT 2013 
 
Hei 
Har følgende spørsmål angående budsjettet for 2013. 
1. Spm angående hjemmehjelp og annet. 
- Er det ikke lik rett til hjemme uavhengig av geografisk beliggenhet . Dette jfr. Fusa-dommen 
i høyesterett. Hvilken konsekvens har dette for det som  skrives i budsjettdokumentet 
angående at hvis det kuttes i denne posten må de som kunne få hjelp hjemme flytte til 
Kirkenes. Hva skjer da hvis de samme pleietrengende sier nei til flytting. 
 
Svar fra virksomhetsleder hjemmebasert omsorg :  
Det stemmer. Det er lik rett på tjenester uavhengig av hvor vi bor. Hvis bruker nekter å flytte, 
men har rett på tjenester, må kommunen finne en minnelig løsning.   
 
 
2. Bibliotekbuss 
- Hva vil være ekstrakostnad for bokbusstilbudet for å dekke Pasvik, Bugøynes og Jarfjord? 
 
Svar fra biblioteksjefen: 

1. Betjening av Bokbussen til Bugøynes. Lederen mener at dette kan gjøres innenfor 
nåværende driftsutgifter, dvs kr. 60 000 pr. år. Det kommer således ingen ekstra 
utgifter ved en slik løsning. Dette fordi Bugøynes ligger lagelig til i ruta til Bugøyfjord 
og Neiden. Det er kun en ekstra biltur på 2 mil x 2 fra hovedveien 2 ganger pr. 
måned. Dvs ett formiddagstilbud og ett ettermiddagstilbud pr. mnd i skolerute. 
Sametinget har gitt tilskudd til bokbussen, for å betjene de ruter som nå er i Sør –
Varanger. Takket være det tilskuddet, har vi lite utgifter i dag, og vi dekker ikke de 
reelle utgiftene. Obs på at saken ikke er styrebehandlet , men denne saken er 
visstnok luftet før av de, og lederen mente at det burde gå an å få dette til ..  
Vær også obs på at filialen i Bugøynes fungerer som ett skolebibliotek om 
formiddagen, men bokbussen kan da betjene de om formiddagen en gang pr. mnd.. 
 

1. Mht betjening av Pasvik ( jeg definerer da det som stoppested på Svanvik, siden det 
ikke var noen detaljer her) og i Jarfjord ( jeg definerer det som stoppested Tårnet..) , 
er det vanskelig å få til innenfor det ruteopplegget Bokbussen har nå. Lederen av 
bokbussen mente da at det ville gå utover rutetilbudet i Tana og Nesseby. Det er 
snakk om kapasitetsproblemer… Men lederen vil ta saken opp i styret i slutten av 
neste uke, og jeg vil da få ett svar derfra ca 4/12. Det er jo en ekstra kjøretur på ca 8 
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mil x 2 to ganger pr. mnd fra Neiden til Svanvik, og til Tårnet er det vel ca 6 mil x 2 x 
to ganger pr. mnd. Det er da ikke tatt høyde for om det skal stoppes andre steder på 
vei opp til Pasvik eller Tårnet. En slik sak tror jeg må utredes nøye, men vi får 
avvente svar fra lederen etter 4/12… 

 
 
3. Skole 
- Er det vurdert en annen sparemodell for skolene enn kun nedleggelse. Hvis så er 
gjennomført hva kan en eventuell innsparing være på? 
 
Svar:  
Dette er utredet i budsjettdokumentet. Der er det utarbeidet en modell ved besparelsen 
fordelt jevnt på alle skolene. Konsekvensene for dette er under utredning og vil være klar 4 
desember og bli sendt ut til alle partiene.   
 
4. Hjemmehjelp 
Hva er muligheten for å innføre behovsprøvd egenbetaling i forbindelse med hjemmehjelp og 
tilsvarende tjenester som kommunen har og hvilken innsparingspotensiale har vi da der? 
 
SVAR fra virksomhetsleder hjemmebasert omsorg :  

Betalingen for hjemmehjelp er regulert etter inntekt per i dag. Sattsene er vedtatt av 
kommunestyret. De som tjener mest betaler mest. For de med lav inntekt har staten 
satt et tak. Vi har ikke lov å ta mer enn kr. 170 per måned for de med inntekt under 2 
G. Vi har flest brukere i de laveste inntektsgruppene. 
 

§ 8. Kommunens adgang til å fastsette egenandel og betalingssatser for praktisk 
bistand og opplæring 

       Kommunen kan selv fastsette regler for betaling av egenandel og 
betalingssatser for praktisk bistand og opplæring etter helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, herunder for brukerstyrt 
personlig assistanse, som ikke er til personlig stell og egenomsorg. 

       Med personlig stell og egenomsorg menes hjelp til å stå opp og legge seg, 
personlig hygiene, toalettbesøk, til å kle av og på seg, hjelp til å spise, nødvendig 
tilsyn og tilsvarende grunnleggende behov. 

       Egenandel kan bare kreves av den som mottar tjenesten. Dersom det ytes 
tjenester i hjemmet på grunn av et mindreårig barns hjelpebehov, anses hjelpen ytt til 
foreldrene. 
 

§ 9. Beregning av egenandel for praktisk bistand og opplæring 

       Egenandelen skal ikke overstige kommunens egne utgifter til angjeldende 
tjeneste (selvkost). Betales tjenestene etter en abonnementsordning kan 
egenandelen ikke overstige kommunens samlede selvkost for tjenestene til den 
enkelte i den måneden abonnementet omfatter. 

       Selvkost beregnes til en gjennomsnittlig timelønn for den tjenesten som utføres, 
tillagt sosiale utgifter samt administrasjonsutgifter som skal utgjøre 10 prosent av 
timelønnen og sosiale utgifter. Tidsforbruket rundes av til nærmeste halvtime. 

       Egenandelen kan ikke settes høyere enn at vedkommende beholder tilstrekkelig 
til å dekke personlige behov og bære sitt ansvar som forsørger. 
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       Det kan ikke kreves dekning i vedkommendes formue. 
 
 
Da vi trenger dette for utarbeidelse av vårt budsjettarbeid er det viktig å få svarene i god tid 
før kommunestyremøte den 12. desember og før publisering av balansert budsjettforslag. 

--  

Med hilsen 

Pål K. Gabrielsen 

Gruppeleder 

Sør-Varanger SV 

 
 
 

Med vennlig hilsen 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
økonomisjef 

 
 
 

 
 
 

Kopi:    
Bente Larssen Boks 406 9915 KIRKENES 
Ordføreren Boks 406 9915 KIRKENES 
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Pål K. Gabrielsen 
Bøkfjordv. 16 
 
9900 KIRKENES 

 

 

   

 

 
Vår ref.:  
Saksnr.: 12/1855/42 

Deres ref.: Dato: 
21.11.2012 

Saksbehandler: 
Svanhild Apeland Lande 

Telefonnr.:  
 78 97 75 54 

Epostadresse: 
postmottak@svk.no  

 

 

SVAR PÅ SPØRSMÅL BUDSJETT: 10 MILLIONER AVSATT TIL UTBEDRING OG 
OPPGRADERING 
 
Investeringer som koster mer enn 100 000,- og som har en levetid på mer en 3 år er å 
betrakte som investering, og skal føres i investeringsregnskapet. Prosjektering i forbindelse 
med investering skal også føres i investeringsregnskapet i den grad investeringen 
gjennomføres. 
 
De årlige avsetningene på 10 mill til vei er lagt inn i investeringsregnskapet.  
 
Vedlagt følger vedtak som viser hvordan bevilgningene er tenkt brukt i 2012.  
 
Midler som er vedtatt i investeringsregnskapet kan ikke benyttes i drift til vedlikehold.  
Midlene er lånefinansiert, og det gis da heller ikke anledning til å finansiere driftsutgifter med 
låneopptak.  
 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
økonomisjef 

 
 
 

Svanhild Apeland Lande 
Avdelingsleder Regnskap 
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Utvalget ba i møtet om at administrasjonen kommer med forslag om hvordan arbeidet med 
bevilgningen vil bli organisert og prioritert.  
 
Faktiske opplysninger: 
 
Organisering og planlegging. 
I Økonomiplan 2012 – 2015 er det bevilget 10 mill kr årlig i 4 år, i alt 40 mill kr. For å få et 
godt grunnlag for best mulig prioritering og bruk av bevilgningen, vil det være hensiktsmessig 
å utarbeide en veiplan, en Hovedplan vei. Omfanget av planarbeidet avklares underveis i 
prosessen, og i samarbeid med Utvalg for plan og samferdsel. Hovedplan vei kan gis status 
som kommunedelplan.  
 
Oppsummert skal planen: 

- Gi et riktig bilde av tilstanden på kommunens veier og en definisjon av 
vedlikeholdsetterslepet. Alle kommunale veier skal befares og registreres mht 
tilstand.  

- Over hvor lang periode skal vedlikeholdsetterslepet bygges ned.  
- Hvordan skal planleggingen organiseres og gjennomføres? For hele kommunen, pr 

veistrekning eller en kombinasjon.  
 
Kommunen har i dag ikke egen administrativ stilling innenfor kommunale veier. Til 
administrering og oppfølging av veiplanarbeidet og prosjektene som veibevilgningen utløser, 
må det avsettes ressurser til egen prosjektleder. Prosjektlederen kan i tillegg delta ved 
rullering av (eller utarbeide ny) Trafikksikkerhetsplan som må gjøres i 2013. Engasjement 
som prosjektleder, lyses ut for en periode på 4 år. Dersom det ikke lykkes å ansette 
prosjektleder kjøpes ekstern prosjektledertjeneste.  
 
Av årets bevilgning på 10 mill kr avsettes kr. 500.000,- til planlegging og prosjektledelse. I 
påfølgene år må det også avsettes midler fra bevilgningen til prosjektledelse, ca. kr. 
700.000,- pr. år.  
 
Andre tiltak i 2012. 
Administrasjonen foreslår at følgende andre tiltak igangsettes i 2012: 
 
Rassikring av veien til Vagge, Bugøyfjord.  
Høsten 2011 løsnet det steiner som raste ut på kommunal vei til Vagge. Det er utarbeidet en 
ingeniørgeologisk vurdering av situasjonen med anbefaling om fjellrensk og sikring med 
bolter. Rassikringsarbeidet er lyst ut på anbudskonkurranse med anbudsfrist 19.04.2012. 
Anslått kostnad for rassikring 1,2 mill kr.  
 
Langfjordbrua – utvidelse og rehabilitering.  
Brua som ble bygget i 1977, har kun ett kjørefelt. Brua ble imidlertid da den ble bygget, 
forberedt for utvidelse til to kjørefelt.  
Rambøll ble engasjert og utarbeidet i sep 2008 en rapport om utvidelse og rehabilitering av 
brua. Rapporten er vedlagt.  
I rapporten er utvidelsen beregnet som opprinnelig planlagt. I dag har brua en føringsbredde 
på 4 m. Etter utvidelsen vil totalbredden være 7,5 m og føringsbredden 7,0 m (mellom 
rekkverkene).  
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Kostnaden for rehabilitering og utvidelse av brua ble i 2008 beregnet til 5,5 mill kr. Tillagt 
prisstigning og noe marginer anbefaler vi at det avsettes 6,5 mil kr til rehabilitering og 
utvidelse av Langfjordbrua.  
 
Kongensgate og deler av Parkveien.  
I 2011 vedtok Utvalget for miljø og tekniske tjenester å prioritere økonomiplanens 
veibevilging slik: 

- Stenbakkveien og Standveien, 1 mill kr. (Utført) 
- Kongensgate i Kirkenes, 1 mill kr.   

 
Utbedring av Kongensgate kom ikke til utførelse i 2011, da det ene anbudet vi fikk var over 
avsatt beløp.  
Fra bevilgingen i 2011 er det overført kr. 750.000,- til 2012.  
 
Vi foreslår at vedtaket fra 2011 om utbedring av Kongensgate følges opp i 2012. Basert på 
anbudet vi fikk inn bør det avsettes 1,6 mill kr til utbedring av Kongensgate.  
 
I forbindelse med utbygging av Kirkenes skole blir Kirkegårdsveien, som er fylkeskommunal, 
utbedret i hht plan godkjent av Trafikksikkerhetsutvalget og F-skapet.  
Planen berører også deler av Parkveien, mellom Kirkegårdsveien og Fearnleysgate, 120 m. 
Denne delen blir enveiskjørt samt at skolebussene stopper her. Det foreslås avsatt kr. 
500.000,- til utbedring av Parkveien mellom Kirkegårdsveien og Fearnleysgate.  
 
Oppsummering 2012. 
Kostnadene som er oppgitt er basert på overslag og er av den grunn usikre.   
 

- Veiplan og prosjektledelse    kr.  500 000,-  
- Rassikring Vaggeveien    kr.     1 200 000,- 
- Langfjordbrua, utvidelse og rehabilitering  kr.     6 500 000,- 
- Kongensgate, rehabilitering    kr.     1 600 000,- 
- Parkveien, ca. 120 m     kr.        500 000,- 

 
Sum antatte kostnader    kr.  10 300 000,- 

 
Tilgjengelig bevilgning 10 mill kr i 2012, overført fra 2011 kr. 750.000,-. Samlet 10,75 mill kr.  
 
Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for 

befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og 

tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere 

ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og 

for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

 
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 
 
 
Næringsutvikling: 
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Infrastruktur: 
 
 
Barn og ungdom: 
 
 
Kompetansebygging: 
 
 
Økonomi: 
 
 
Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: 
 
 
 
Alternative løsninger: 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Utvalg for plan og samferdsel vedtar følgende prioritering av investeringsbevilgningen til 
veiformål i 2012: 
 

- Veiplan og prosjektledelse    kr.  500 000,-  
- Rassikring Vaggeveien    kr.     1 200 000,- 
- Langfjordbrua, utvidelse og rehabilitering  kr.     6 500 000,- 
- Kongensgate, rehabilitering    kr.     1 600 000,- 
- Parkveien, rehabilitering av ca. 120 m  kr.        500 000,- 

 
Oppgitte kostnader er basert på anslag og det kan bli gjort omprioriteringer innenfor 
prosjektene. Større endringer må forelegges for Utvalget til godkjenning.  
 
 
 
Behandling 12.04.2012  Utvalg for plan og samferdsel  
Saksordfører: Hans Hatle 
 
Tilleggsforslag fra Hans Hatle (H): 
Som alternativ til 3m veiutvidelse, ber utvalget om at det også utredes mulighet for gang- og 
sykkelsti i stedet for utvidelse til to kjørefelt. 
 
Innstillingen og tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Utvalg for plan og samferdsels vedtak i sak 058/12: 
 
Utvalg for plan og samferdsel vedtar følgende prioritering av investeringsbevilgningen til 
veiformål i 2012: 
 

- Veiplan og prosjektledelse    kr.  500 000,-  
- Rassikring Vaggeveien    kr.     1 200 000,- 
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- Langfjordbrua, utvidelse og rehabilitering  kr.     6 500 000,- 
- Kongensgate, rehabilitering    kr.     1 600 000,- 
- Parkveien, rehabilitering av ca. 120 m  kr.        500 000,- 

 
Oppgitte kostnader er basert på anslag og det kan bli gjort omprioriteringer innenfor 
prosjektene. Større endringer må forelegges for Utvalget til godkjenning.  
 
Som alternativ til 3m veiutvidelse, ber utvalget om at det også utredes mulighet for gang- og 
sykkelsti i stedet for utvidelse til to kjørefelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bente Larssen 
rådmann 

 
 

 
 
 
 

 - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
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Forord 

 
Etter forespørsel fra Sør-Varanger kommune ved Ivar Kaski er det gjennomført en 
befaring og fotografering av eksisterende bru over Langfjorden. I tillegg er vurdert 
mulighetene for utvidelse av brua som opprinnelig planlagt. Kostnader for både 
rehabilitering og utvidelse er beregnet med sannsynlighet ± 20%. 
 
 Utvidelse av bru Rehabilitering av 

eksisterende bru 
Sum 

Totalkostnad kr. 3.020.000,- kr.2.490.000,- kr 5.510.000,- 
Bruareal 288m2 432m2  
Totalkostnad pr m2 kr.10.500,- kr.5.800.,-  
 
Rehabiliteringen av den eksisterende brua er ikke strengt nødvendig å gjennomføre nå, 
men det vurderes fordelaktig at den gjennomføres samtidig med utvidelsen av brua for å 
gi den eksisterende og nye brua samme tekniske kvalitet. 
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Vedlegg 

Kostnadsoverslag for rehabilitering og utvidelse av Langfjordbrua. 
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1. Innledning 

Langfjordbrua er en bjelkebru av prefabrikkerte NIB 400/800 betong bjelker med en 
samvirke bruplate av betong med tykkelse 230mm. Brua har fem spenn med totallengde 
96m og føringsbredde 4m. Brua ble bygget i 1977 og er forberedt for utvidelse til to 
kjørefelt. Overbygningen ble den gangen kun etablert for ett kjørefelt. 
 

2. Utvidelse til to kjørefelt 

Brua utvides etter de prinsipper som ble benyttet da brua ble bygget, men etter dagens 
krav til betongkvalitet og betongoverdekning over armeringen. Etter utvidelsen vil brua få 
plass til to kjørefelt og ha føringsbredde på 7.0m og en totalbredde på 7,5m.  
 

2.1 Generelle og forberedende arbeider 

Nødvendige generelle og forberedende arbeider er medtatt i post for rigg og drift. I tillegg 
er nødvendige grave- og gjenfyllingsarbeider definert. Eventuell asfaltering av tilstøtende 
veger er ikke tatt med.  
 

2.2 Prefabrikkerte betongbjelker 

Det benyttes prefabrikkerte betongbjelker NIB 400/800 som for eksisterende bru, men 
bare 2 stk i bredden. 
 
Avstivning og opplagring av de prefabrikkerte betongbjelkene utføres som for 
eksisterende bru. 
 

2.3 Forskalingselementer for bruplate 

Bruplaten utføres som for den eksisterende brua ved at det lages en 70mm tykk 
forskalingsplate som støpes ut etter montering. 
 

2.4 Sammenføyning av eksisterende og ny bruplate 

Etter etablering av den nye halvdelen er det ønskelig at de to delene av bruplaten 
fungerer som en plate. Dette gjøres ved at kanten av den eksisterende platen hogges opp 
et stykke inn slik at armeringen her blir frilagt. Ny armering tilføres i overgangen mellom 
platene før den eksisterende delen smøres med epoksy og utstøping utføres. 
 

2.5 Rekkverk 

Eksisterende rekkverk rehabiliteres og flyttes ut. 
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3. Rehabilitering 

Da brua har stått i over 30 år og er laget i en tid da man ikke benyttet de samme krav til 
betongkvalitet og overdekning som i dag har den en del skader som bør utbedres i 
sammenheng med at den utvides til to kjørefelt. 

3.1 Betongskader 

 

 
 

Begynnende armeringskorrosjon i underkant bjelke for skjærbøyler 

 

 
 

Avskalling som resultat av armeringskorrosjon 
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Krakelering av betongoverflate for tverrbjelke i søyleakse 

 

 
 

Krakelering av vinger og reparasjon av tidligere skade sannsynligvis fra påkjørsel på 
rekkverk. 

 
Medtatt i kostnadsoverslaget: 
Utbedring av betongskader (armeringskorrosjon i underkant av de prefabrikkerte 
betongbjelkene og underside av bruplaten med til sammen 80m2. Da den eksisterende 
brua er bygget med mindre overdekning og lavere betongkvalitet enn det utvidelsen vil få 
er det tatt med rengjøring og overflatebehandling av resten av brua med for eksempel 
Rescon Cem-Elastik for å forhindre videre utvikling av krakeleringen og for forhindring av 
videre armeringskorrosjon. Arealet for dette er 630m2 for underside og sider av NIB 
bjelkene, tverrbjelkene og vingene og 320 m2 for underside av bruplaten. Den endelige 
beskrivelse av omfang for rehabiliteringen av eksisterende bru må gjøres på bakgrunn av 
en detaljert inspeksjon av brua. 
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3.2 Rekkverk 

 

 
 

Rekkverk som er til dels mye korrodert og kjørt i stykker. 

 

 
 

Deformert vegskinne etter påkjørsel / brøyting. 

 
Medtatt i kostnadsoverslaget: 
Demontering, utbedring, sandblåsing og ny overflatebehandling av rekkverk og utskifting 
av skadede vegskinner. 
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3.3 Fugekonstruksjon 

 

 
 

Tverrsnitt av fuge med fugeterskel 

 

 
 

Istykkerkjørt fuge og rekkverk 

 
Medtatt i kostnadsoverslaget:  
Utskifting av eksisterende fuge inklusive etablering av ny fugeterskel. 



  

Langfjordbrua, uvidelse og rehabilitering - Kostnadsoverslag - Oppdragsnr.: 7081051 

Arkiv ref: G:\Drm\2040\7081051 Langfjordbrua\Kostnadsoverslag\Rapport.doc 

10 

3.4 Ferist 

 

 
 

Ferist bør enten skiftes til ny ferist eller fylles igjen. 

 
Medtatt i kostnadsoverslaget: 
Reetablering av ferist. 
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3.5 Erosjonssikring 

 
 

Utvasking av masse langs elvebredden bør utbedres ved utlegging av stor stein. 

 
Medtatt i kostnadsoverslaget: 
Erosjonssikring med stor stein volum 20m3. 



KOSTNADSOVERSLAG Langfjordbrua, utvidelse til to kjørefelt og rehabilitering

Betong element bru Lengde: 96.0 Bredde ny bru: 3.0 Bruareal: 288 m2
Bredde eks. bru: 4.5 Bruareal: 432 m2

Antall Pris Sum

Prosess 12 RIGG OG DRIFT, ca. 20% 594 664
594 664 kr

Prosess 17 FORBEREDENDE PRODUKSJ. ARBEIDER
17.3 Riving og fjerning

Pigging av kant mot ny topplate m³ 7.2 50000 360000
360 000 kr

Prosess 81 LØSMASSEARBEIDER
81.1 Gravearbeider over vann RS 20 000
81.6 Løsmassefylling inntil konstruksjoner m³ 30 300 9 000

Reetablering av erosjonssikring m³ 20 1 000 20 000
Rensk og rengjøring av eksisterende konstruksjon

RS 50 000
 99 000 kr

Prosess 84 BETONGARBEIDER  
84.2 Forskaling  

Tverrbjelker ved søyler og landkar m² 30 900 27 000
84.3 Slakkarmering  

Tverrbjelker tonn 1.8 20 000 36 000
Bruplate tonn 4.6 20 000 92 160

84.4 Betong  
Endebjelker, vinger og tberrbjelker m³ 9 2 000 18 000
Bruplate m³ 46 2 000 92 160

84.5 Behandling av fersk betong  
Bruplate m² 288 150 43 200  

84.7 Betongelementer
Brubjelker 4 x NIB400/800 l=18m tonn 32 5 000 160 000
Brubjelker 6 x NIB400/800 l=20m tonn 52 5 000 260 000
Dekkeelementer tykkelse 70 mm tonn 50 7 500 375 000

84.9 Avlastningsplate inkl betong og armering m² 9 1 000 9 000
Innborring og fastliming av armering i landkar og søyleakser
Søyleakser Ø12 c/c 150 stk 200 180 36 000

1 148 520 kr

Prosess 86 UTSTYR, SLITELAG, TRE OG STEIN  
86.1 Lagere 2 stk RS 20 000

20 000 kr

Prosess 88 INSPEKSJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD
84.1 Stillas eller lift RS 100 000
88.3 Betongarbeider

Meisling, rengjøring av armering og påføring av korrosjonsbeskyttelse

Underside av bjelker m2 30 7 000 210 000

Underside av bruplate m2 50 7 000 350 000
Cemelastic på sider og underside av bjelker og vinger

m2 630 200 126 000

Underside av bruplate m2 320 200 64 000
88.4 Stålarbeider

Rekkverk
Demontering, utbedring, sandblåsing og overflatebehandling. 

m 197 1 500 295 800
88.74 Fugekonstruksjon

Reetablering av eksisterende fuge m 4.5 30 000 135 000
Ny fuge for utvidet bru m 3 15 000 45 000
Utbedring av ferist RS 20 000

1 345 800 kr

Sum spesifiserte arbeider 3 567 984 kr
Ikke spesifiserte arbeider 10% 356 798 kr
Entreprisekostnader (eks. MVA) 3 924 782 kr
MVA 11% 431 726 kr
Entreprisekostnader (inkl. MVA) 4 356 508 kr
Byggherrekostnad 15% 653 476 kr
Total kostnad (eks. uforutsett) 5 009 985 kr
Uforutsett 10% 500 998 kr
Total kostnad 5 510 983 kr

Totalkostnad pr. m2 ny bru 19 135 kr/m2
Entreprisekostnad eks. rigg og mva pr. m2 bru 11 356 kr/m2

G:\Drm\2040\2052008\Kostnadsoverslag\Langsbruer\Langfjordbrua kostn_nye.xlsx
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ordfører 
 

 

 

     

 

 
Vår ref.:  

Saksnr.: 12/1855/40 

Deres ref.: Dato: 

21.11.2012 

Saksbehandler: 
Nina Bordi Øvergaard 

Telefonnr.:  
 78 97 75 41 

Epostadresse: 
postmottak@svk.no  

 

 

 

SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA ORDFØRER TIL BUDSJETT 2013 
 

Spørsmål vedr budsjett. 
 

1. Er det i rådmannens forslag lagt inn skolesvømming i Bjørnevatn skole sitt 

basseng, eller er det tømming av vannet i bassenget som ligger inne i de 

414.000,- Hva med tippemidler ? 

 

Svar: I konsekvensjustert budsjett er det innarbeidet videreføring av skolesvømming i 

Bjørnevatn etter dagens modell.  

I tillegg er det innarbeider en overføring Barentshallene som også inkluderer åpent 

folkebad to dager i uka.  

 

2. Hva kan vi spare ved å legge ned Fjellhallen? 

 

Svar: Daglig leder har utarbeidet en oversikt som viser en besparelse i overkant av 

1,1 mill.kr. Er sendt ordfører pr.mail. 

 

3. Kan vi få en beregning på økning av sfo etter følgende modell: De med inntekt 

under 240.000,- betaler dagens sats mens de over får påslag på 500/1000 

kroner pr mnd. 

 

Svar: I realiteten betyr nok dette at de fleste vil få et påslag, mulig det kan være noen 

få foresatte med inntekt under kr.240 000,-. Minstelønn i dag er kr. 262 000,-. Også 

de med diverse trygdeordninger som har forsørgerbyrde kommer over kr. 240 000,- i 

årsinntekt.  

 

4. Er det mulig og øke kai leier/endre avtaler på leieavtaler? 

 

http://www.svk.no/
mailto:postmottak@svk.no
mailto:postmottak@svk.no
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Svar: Dette er mulig, men vil ikke har noen konsekvenser for kommunens 

driftsbudsjett da havn er et selvkostområde på lik linje med vann/avløp. Gebyrene for 

havner og kaier vedtas av havnestyret.  

 

5. Gebyr eiendomsmegleropplysninger??? Noe å hente, eller har vi det? 

 

Svar: Kommunen tar i dag gebyr for dette gjennom infoline. SVK har forholdsvis høy 

sats sammenlignet med andre kommuner i Finnmark.   

 

6. Redusert rente ved salg av tomter på Skytterhusfjellet. Hvor mye for 2013, og 

videre??  

 

Svar : Dette avhenger av hvor fort salget går og pengene kommer inn. Dersom vi 

selger tomter for 20 mill.kr kan årsvirkningen være opp mot 1 mill.kr.  

Det forventes at de store utbyggerne skal innbetale for tomtene i løpet av høsten 

2013 og dette i størrelsesorden 20 mill.kr.    

  

7. Dagsenter for demente, har vi fått de pengene vi kan få i tilskudd ? 

Svar: Det er ikke kjent for administrasjonen har det finnes tilgjengelige driftstilskudd 
på dagsenter for demente, men det er  tilskudd til opprettelse av dagsenter. SVK har 
søkt på tilskudd til etablering av 4 nye plasser på gård (grønn omsorg) og det har vi 
fått. Tilbudet er i hovedsak til menn, da vi ser at vi ikke har et godt nok tilbud til dem. 
Dette er et prosjekt som går ut 2015. Tilskuddet er ikke så stort, kommunen vil ha en 
egenandel og fra 2015 vil kommunen måtte dekke alt. Det vi ser nå er at vi mest 
sannsynlig vil drive det billigst selv, men det vil vi evaluere i prosjektet.  
 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
økonomisjef 
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Fra:   Rollstad, Hilde Lyngedal  

Sendt: 20.11.2012  

Til:   Postmottak  

Kopi:    

Emne:  VS: Bevilgninger til ungdomsråd  

________________________________________________________________  
 
 
 Til orientering 
 
  
 
Med Vennlig hilsen 
 
Hilde Lyngedal Rollstad 
 
  
 
  
 
  
 
Fra: Rollstad, Hilde Lyngedal  
Sendt: 20. november 2012 15:20 
Til: cha@svk.no 
Kopi: Dagfinn Gjerde (Dagfinn.Gjerde@sor-varanger.kommune.no) 
Emne: Bevilgninger til ungdomsråd 
 
  
 
Hei Ordfører Cecilie Hansen. 
 
  
 
Jeg registrerer med tristhet at det kan bli kutt i bevilgningene til ungdomsrådet i Sør-Varanger og tillater 
meg å sende deg noen ord til orientering. 
 
  
 
Jeg er prosjektleder i prosjektet "aktive ungdomsråd i alle kommuner".  
 
Målet med prosjektet er å få aktivitet i ungdomsrådene rundt i alle Finnmarkskommuner. Ungdomsråd er 
noe ungdom selv har ønsket etter en ungdomssamling i Hammerfest i 2009. Der ønsket om 
medbestemmelse og ungdomsråd var et ønske fra de kommuner som var representert. Prosjektet skal 
være med på å ivareta barn og unges medbestemmelse i saker som angår dem selv og der ALLE 
kommuner i Finnmark er en del av dette prosjektet. 
 
Prosjektet er en del av bolystsatsingen til KRD, hvor momentene i prosjektet er: 
 
·         Ungdom skal få positive opplevelser til medvirkning og deltagelse i lokaldemokratiet. 
 
·         Større innsikt i hva som skjer på hjemplassen utenom de "kjente" ungdomsmiljøene. 
 



·         Knytte tettere bånd og kontaktlinjer til hjemkommunen og fylket. 
 
·         Bevisstgjøring om muligheter for å få arbeid etter endt utdanning. 
 
·         Å bidra til større aktivitet og dermed få flere til å komme hjem etter endt utdanning. 
 
·         Ungdom er en ressurs for å få til økt bolyst og stedsutvikling. 
 
·         Ved å gi muligheten til medbestemmelse, viser kommunene at de vil ta ungdom på alvor. 
 
·         Ungdommens måte å tilnærme seg saker på, er kanskje en helt annen en etablerte politikere, og 
det er en ressurs som kommunen har behov for å dra nytte av. 
 
  
 
Pr i dag i Finnmark er det etablert 18 ungdomsråd og dette er meget gledelig for ungdomsdemokratiet i 
Finnmark. 
 
  
 
Erfaringene hittil har vært mange : 
 
·         Ungdom som ikke vanligvis er med på andre aktiviteter, har funnet «sin» plass i ungdomsrådet 
og føler seg som en viktig brikke i det demokratiske systemet. 
 
·         Ungdom er blitt samfunnsengasjert og bruker sin kompetanse til å få i gang aktiviteter som 
ungdom har savnet, og ikke minst bidrar til å engasjere kommunens øvrige ungdom. 
 
·         Ungdomsrådsmedlemmene i Finnmark har fått god kontakt med hverandre gjennom de felles 
samlingene og via fb gruppene, og kan med enkelhet samarbeide om saker som går på tvers av 
kommune grensene- og ikke minst gi støtte til hverandre. 
 
·         Ungdom ønsker å gjøre noe i sin hjemkommune og bidra til holdningsskapende arbeid. 
 
·         Mange ungdommer fra fylkets ungdomsråd har knyttet seg til lokale ungdomspolitiske partier og 
engasjerer seg stort. Kunnskapen de får der tar de med inn i ungdomsrådet og vise versa. 
 
·         Et viktig samarbeid er kommet i gang med ung i Troms og ung i Nordland- dette samarbeidet 
planlegger camp Nord Norge for ungdomsrådsungdommer fra de 3 nordligste fylkene sommeren 
2013.Denne samlingen skal inneholde Works shop med temaer innenfor demokratiarbeid. 
 
·         Mange ungdomsråd har engasjert og fått gjennomslag i saker som har stor betydning for 
kommunens barn og unge. Dette har gitt de motivasjon til å jobbe videre og ta fatt på nye utfordringer.  
 
·         Et tidligere medlem fra ungdomsråd, som pga flytting i forbindelse med skolegang ønsket å 
engasjere seg videre- er nå blitt medlem i arbeidsgruppe for det nasjonale stemmerettsjubileet. Det er 
veldig gledelig at ungdommene fortsetter sitt engasjement utover ungdomsråd. Ungdomsrådsarbeidet har 
skapt engasjement. 
 
·         Oppslutningen og engasjementet  i  de ulike ungdomsråd er blitt så stor at det er kamp om 
plassene. 
 
Mange ting kan ramses opp i forbindelse med hvilke erfaringer som er gjort pr.i dag i prosjektperioden, 
men dette er kort fortalt hvilke positive erfaringer ungdomsråd har bidratt til. 
 
 



Dere i Sør-Varanger har et ungdomsråd som er både engasjert, kunnskapsrik og ikke minst meget aktiv. 
Ungdomsrådsmedlemmene har deltatt på kursingene i regi av prosjektet «aktive ungdomsråd» og bidratt 
med mange gode erfaringer og innspill. Ungdommene som er uredd og med en unik stå på vilje, syns det 
er både leit og trist hvis kommunens ungdomsorgan- ikke får sine bevilgninger for å kunne fortsette sitt 
ungdomsrådsarbeid. Med utfordringer i areal er ungdomsråd en perfekt arena for å nå de fleste og for å få 
innspill også fra småbygder. Dette kan synes som om at det kan bli en vanskelig oppgave for kommune 
administrasjonen om ungdommens talerør ikke er liv laga. I dagens trange økonomiske tider er det veldig 
forståelig at man må kutte der det er mulig. Som prosjektleder ber jeg dere om å tenke langsiktig og se 
hvor positivt dette er for ungdom i Sør Varanger kommune.  
 
Ungdomsrådsarbeid kan man se på som både forebyggende, samfunnsengasjerende, sosialt og ikke 
minst som opplæring for fremtidige politikere. 
 
Det er synd hvis ungdomsråd ikke får den bevilgningen de trenger for å være et lokalt hørings og 
uttalelses organ for andre unge. Dette arbeidet er viktig og i det lange løp vil Sør- Varanger nyte godt av 
de aktive og samfunnsengasjerte ungdommene . 
 
  
 
Med vennlig hilsen  
 
Hilde Lyngedal Rollstad 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 



 
________________________________________________________________  
 

Fra:   Nina C. Bordi Øvergaard  

Sendt: 20.11.2012  

Til:   Postmottak  

Kopi:    

Emne:  VS: VS: Spørsmål rundt eiendomsskatt og utleie  

________________________________________________________________  
 
 
 Kan dere legge dette i acos 12/1855 
 
  
 
Nina  
 
  
 
Fra: Nina C. Bordi Øvergaard  
Sendt: 20. november 2012 12:51 
Til: 'Pål K. Gabrielsen' 
Kopi: Cecilie Hansen; Bente Larssen 
Emne: VS: VS: Spørsmål rundt eiendomsskatt og utleie 
 
  
 
Hei  
 
  
 
Vedlagt følger kontraktene du etterspør. Jeg vil informere om de er unntatt offentlighet og dermed ikke 
skal distribueres etter gjennomlesning.  
 
  
 
Nina  
 
  
 
Fra: Eivind Gade-Lundlie  
Sendt: 16. november 2012 15:11 
Til: Nina C. Bordi Øvergaard 
Emne: SV: VS: Spørsmål rundt eiendomsskatt og utleie 
 
  
 
Vedlagt er kopi av avtalene med KIMEK og Villa Arctic. Ellers minner jeg om møtet i fjor om Kimekavtalen. 
 
  
 
Jeg mener kontraktene er unntatt offentlighet da de omhandler forretningsmessige forhold. 
 
  
 
  



 
Med vennlig hilsen 
 
Kirkenes havnevesen 
 
  
 
Eivind Gade-Lundlie 
 
Havnesjef 
 
78 97 74 43 - 45 25 42 46 
 
  
 
Kirkenes Havn 
 
Porten til Barentshavet 
 
Veien til den Nordlige Sjørute 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
Fra: Nina C. Bordi Øvergaard  
Sendt: 16. november 2012 14:01 
Til: Eivind Gade-Lundlie 
Emne: VS: VS: Spørsmål rundt eiendomsskatt og utleie 
 
  
 
Hei Eivind  
 
  
 
Se fra Pål. Har du disse eller skal vi få arkivet til å leite. 
 
  
 
Nina   
 
  
 
Fra: Pål K. Gabrielsen [mailto:pkg@varanger.org]  
Sendt: 16. november 2012 13:36 
Til: Nina C. Bordi Øvergaard 
Kopi: Bente Larssen 



Emne: Re: VS: Spørsmål rundt eiendomsskatt og utleie 
 
  
 
Hei 
 
Takk for raske svar. 
 
Ut fra det jeg leser ber jeg om innsyn i langtidskontraktene for Kimek AS og Villa Artic AS (og eventuelle 
andre langtidskontrakter innenfor dette). 
 
I tillegg ber jeg om svar når disse langtidskontraktene går ut. 
 
  
 
mvh 
 
Pål K. Gabrielsen 
 
Sør-Varanger SV 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
On Fri, 16 Nov 2012 12:27:22 +0100, Nina C. Bordi Øvergaard <Nina.Bordi@sor-varanger.kommune.no> 
wrote: 
 

  
 

Hei Pål  
 

  
 

Til spørsmål om havner og utleie;   
 

  
 

Vedlagt følger rutiner for utleie av tildeling av kaiplass. Prisene fastsettes hvert år av havnestyret du 
kan finne den saken på SVK innsyn.  

 
  

 
Denne skal behandles i havnestyre 23. Nov og så i fmsk, websak 12/2615 dokument nr 2 som er 
besvarelse til Venstre og fmsk på et liknende spm.  

 
  

 
  

 
Med vennlig hilsen 

 



Kirkenes havnevesen 
 

  
 

Eivind Gade-Lundlie 
 

Havnesjef 
 

78 97 74 43 - 45 25 42 46 
 

  
 

Kirkenes Havn 
 

Porten til Barentshavet 
 

Veien til den Nordlige Sjørute 
 

 
 

  
 
  
 
--  
 
Med hilsen 
 
Pål K. Gabrielsen 
 
Using Opera's revolutionary e-mail client: http://www.opera.com/mail/ 
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Fra:   Nina C. Bordi Øvergaard  

Sendt: 20.11.2012  

Til:   Postmottak  

Kopi:    

Emne:  VS: Fjellhallen  

________________________________________________________________  
 
 
 Kan dere legge inn i sak 12/1855 
 
  
 
Fra: Nina C. Bordi Øvergaard  
Sendt: 20. november 2012 12:44 
Til: 'Aksel Emanuelsen' 
Kopi: Bente Larssen; Cecilie Hansen 
Emne: Fjellhallen  
 
  
 
Hei Aksel  
 
  
 
Her kommer svaret om fjellhallen.  
 
  
 
Nina  
 
  
 
Fra: Audun Andersen  
Sendt: 20. november 2012 12:37 
Til: Nina C. Bordi Øvergaard 
Emne: SV:  
 
  
 
Beklager men har vært bortreist noen dager og har ikke kunnet svare konkret før nå 
 
  
 
I budsjettfremlegget mitt for 2013 ligger Fjellhallen med disse tallene: 
 
  
 
Anlegg 7504 Barents Fjellhall: 
 
  
 
Sammendraget i budsjettfremlegget viser slike tall 
 



  
 
  
 
Budsjett 
 

2012 
 
Budsjett 
 

2013 
 
Utgifter 
 
1 605 250 
 
1 651 000 
 
Inntekter 
 
-370 500 
 
-478 000 
 
Kommunalt tilskudd 
 
- 434 750 
 
-258 000 
 
Leie undervisningslokale 
 
-400 000 
 
-445 000 
 
Tilskudd barn/unge 
 
-400 000 
 
-470 000 
 
Netto utgift/inntekt 
 
0 
 
  
 
  
 
Kommentarer: Stillingsbudsjettet er satt opp slik i tillegg til engasjementer: 
 
-   25 %           Daglig leder 
 
- 100 %           Driftsansvarlig 
 



-   25 %           Driftstekniker 
 
-   25 %           Servicemedarbeider 
 
-       Kommunal bruk av Kirkenes skole er 7 000 elever i året, noe som gir en brukerkostnad på kr. 445 
000,- årlig. 
 
  
 
-       Leie lokale lag og foreninger har 14 000 besøk i året, noe som gir en brukerkostnad på kr. 889 
000,- årlig 
 
  
 
-       Leie ved arrangementer er 5 000 besøk i året, noe som gir en brukerkostnad på kr. 317 000,- årlig 
 
  
 
Kostnad pr bruker i anlegget er kr. 63,- hvorav kr. 42,- er dekket av en eller annen form for kommunal 
overføring 
 
  
 
Direkte kommunalt tilskudd                                       14 % 
 
Kommunal leie (inkl. redusert hall-leie trening)         57 % 
 
Ordinær leie                                                              29 % 
 
  
 
I utgangspunktet ligger det en besparelse for kommunen på kr. 1.173.000,- på stegning av 
Fjellhallen budsjettmessig, men det ligger nok litt mer bak tallene en som så 
 
Jeg fordeler blant annet noe lønnsmidler til Fjellhallen som ikke lar seg kutte uten en mindre 
omstrukturering som vil ta noe tid. 
 
Det må også nevnes at en permanent stegning av Fjellhallen må gjøres i dialog med eksisterende 
brukere og brukere av andre anlegg som blir berørt i forhold til større press her. 
 
Her ligger også krav fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i forhold til at 
kommunen må ha tilgjengelig tilfluktsrom 
 
  
 
  
 
Med vennlig hilsen 
 
Daglig leder Audun Andersen 
 
Barentshallene Sør-Varanger KF 
 
Jernbaneveien 1, 9912 Hesseng 
 
aan@svk.no - tlf. 93051466 - www.barentshallene.no  



 
  
 
  
 
Fra: Nina C. Bordi Øvergaard  
Sendt: 16. november 2012 12:17 
Til: Audun Andersen 
Emne:  
 
  
 
  
 
Hei Audun  
 
  
 
Kan du svare på dette spørsmålet fra Arbeiderpartiet. 
 
  
 
Dersom en stenger Fjellhallen hvor stor blir besparelsen?   
 
  
 
  
 
Med vennlig hilsen  
 
  
 
Nina Bordi Øvergaard 
 
Økonomisjef  
 Sør-Varanger kommune  
 
-          En grensesprengende kommune - 
 
Vi er Engasjerte - Grensesprengende - Modige - Serviceorienterte - Tilgjengelige - Helhetstenkende 
 
  
 
Boks 406, 9915 Kirkenes  
Tlf. +47 78 97 74 00 mob. +47 922 02 456  
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Fra:   Nina C. Bordi Øvergaard  

Sendt: 20.11.2012  

Til:   Postmottak  

Kopi:    

Emne:  VS: Renter og avdrag på lån  

________________________________________________________________  
 
 
 Kan dere legge inn i sak 12/1855 
 
  
 
  
 
Fra: Nina C. Bordi Øvergaard  
Sendt: 20. november 2012 11:00 
Til: 'Eilif Johannesen. Air Service AS' 
Emne: SV: Renter og avdrag på lån 
 
  
 
Hei  
 
  
 
Kommunens rente i kommunalbanken ligger mellom 2,0 % og 2,2 %. I kommunekreditt mellom 3,0 % og 
3,5 % 
 
Skolelånet  har en rente på 3,1 % 
 
Vi har hoveddelen av låneporteføljen i kommunalbanken.  
 
  
 
Avdrag  
 
300 000 000/40 år =6,7 mill.kr pr år  
 
Maks avskrivningstid skolebygg er 40 år.  
 
  
 
Rente 3,0 %  
 
Overslag vel 9,0 mill.kr pr. år.  
 
  
 
Rente 4 % 
 
Overslag 12 mill.kr  
 
  



 
Kommunen har kun anledning til å serielån.  
 
  
 
Nina  
 
  
 
Fra: Eilif Johannesen. Air Service AS [mailto:Eilif.Johannesen@airservice.no]  
Sendt: 20. november 2012 10:29 
Til: Nina C. Bordi Øvergaard 
Emne: Renter og avdrag på lån 
 
  
 
Hei Nina, 
 
  
 
Hva er rentesatsen på kommunens lån? 
 
  
 
Og, hva utgjør renter og avdrag pr år på et lån på kr 300 000 000? 
 
  
 
Vennlig hilsen 
 
Eilif Johannesen 
 
Sør-Varanger Høyre 
 
  
 
  
 











 
________________________________________________________________  
 

Fra:   Elin P. Jakola  

Sendt: 16.11.2012  

Til:   Postmottak  

Kopi:  Nina C. Bordi Øvergaard  

Emne:  VS: ang. kostnader  

________________________________________________________________  
 
 
 Kan dere registrere denne inn i websak 12/ 1855 (budsjett 2013) 
 
  
 
  
 
Elin 
 
  
 
Fra: Elin P. Jakola  
Sendt: 16. november 2012 14:54 
Til: Mette Nødtvedt 
Emne: VS: ang. kostnader 
 
  
 
Hei  
 
Regnskapstallene pr 16.11.12 viser utgifter til vikarbyrå for 4,66 mill kroner. 
 
  
 
Kommunen har hatt utgifter til  Stenimed på i underkant av 15,0 mill kroner hittil i år. 
 
  
 
  
 
  
 
Med vennlig hilsen 
 
  
 
Elin Jakola  
Økonomikonsulent, Sør-Varanger kommune  
Telefon 78 97 75 53  
 
  
 
  
 
  
 



  
 
  
 
Fra: Mette Nødtvedt  
Sendt: 15. november 2012 15:17 
Til: Nina C. Bordi Øvergaard 
Emne: ang. kostnader 
 
  
 
 Hei  
 
  
 
Ber med dette om å få tilsendt et årlig kostnadsoverslag for  innleide vikarbyråer , samt kostnader ifb. 
Stenimed 
 
  
 
Mvh 
 
Mette Nødtvedt 
 
Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 
 
Tlf. 78977498/95022649 
 
mnd@svk.no  
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Bakgrunn: 
I vedtekt for Kirkenes havnestyre og Sør-Varanger kommunes havneadministrasjon, § 1 

ORGANISASJON OG FORMÅL, heter det: 

”Kirkenes havnevesen er en kommunal bedrift som eies av Sør-Varanger kommune og ledes av 

Kirkenes havnestyre. Havnebedriften skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver 

Sør-Varanger kommune har etter havne- og farvannsloven, og de bestemmelser som er gitt i medhold 

av denne loven. 

Kirkenes havnevesen skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med trafikken i Sør-

Varanger kommunes havnedistrikt, samt forvalte Kirkenes havnekasses eiendommer og innretninger 

med sikte på en best mulig ressursutnyttelse. 

For å opprettholde og videreutvikle Kirkenes havn og havnens trafikkgrunnlag kan Kirkenes 

havnevesen engasjere seg i havnetilknyttet virksomhet som finnes hensiktsmessig og fordelaktig for 

havnevesenet”. 

I vedtektens § 3 om ”DAGLIG LEDELSE OG ADMINISTRASJON” delegeres på generell 

basis fullmakter til administrasjonen: 

”Den daglige ledelse og drift av Kirkenes havnevesen forestås av havneadministrasjonen med Sør-

Varanger kommunes administrasjonssjef som øverste ansvarlige. Administrasjonssjefen skal følge de 

retningslinjer og pålegg som gis av Kirkenes havnestyre.  

I saker som angår den daglige ledelse og drift av havnen kan havnestyret delegere sin myndighet til 

administrasjonssjefen. Administrasjonssjefen kan videredelegere sin fullmakt. Den daglige ledelse og 

drift av Kirkenes havnevesen omfatter ikke saker som etter Kirkenes havnevesens forhold er av uvanlig 

art eller stor betydning. Administrasjonssjefen eller den han/hun bemyndiger kan likevel treffe 

beslutning i slike saker dersom havnestyrets behandling ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for 

havnevesenet. I slike tilfeller skal havnestyrets leder snarest underrettes om  saken”. 

§ 6 omhandler ”HAVNESTYRETS VIRKSOMHET OG MYNDIGHET”. Her heter det: 

”Kirkenes havnestyre har det kommunale ansvaret for planlegging, utbygging og drift av Sør-

Varanger kommunes kaianlegg og havneinnretninger. Kirkenes havnestyre skal føre tilsyn med at 

kaianlegg og andre anlegg og innretninger samt arealer innen Sør-Varanger kommunes 

havnedistriktet er i forsvarlig stand, og at ferdselen på sjø og land innen ansvarsområdet ikke hindres 

eller vanskeliggjøres…….”  

Forskrift om bruk av og orden i havner, Sør-Varanger kommune, Finnmark, reguleres også 

havnestyrets og havneadministrasjonens myndighet og fullmakt. 
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Organisering av arbeidet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utleie av havneareal: 
Hovedbetingelsene for utleie av havneareal vedtas årlig av havnestyret i form av 

havneregulativ. Havneadministrasjonen kan som del av havnevesenets forretningsmessige 

virksomhet leie ut kai til fartøyer, areal og annen infrastruktur til lasting / lossing og lagring.  

Forespørsler om kortidsleie av havneareal behandles av havneadministrasjonen på 

foretningsmessig grunnlag. Følgende bestemmelser er fastsatt i havneregulativet: 

”Havnestyret kan godkjenne langtidsutleie av areal i havnen til skipsekspeditører, rederier og andre 

godstransportselskap. Avtaler kan ha løpetid på inntil 3 år av gangen. Dersom leietaker ønsker å føre 

opp permanente bygninger med relevans for hans virksomhet i havnen, skal det inngås ordinær 

festekontrakt, med innfestningssum og årlig festeavgift i henhold til kommunale satser i området. 

Fartøy eller rederi som har avtale med lokalt avfallsselskap gis mot et vederlag, hvis mulig, anledning 

til å plassere container(e) for formålet på anvist plass i havneområdet. 

Havneadministrasjonen kan tillate midlertidig oppstilling av stand, bod eller salgsbil på kaiers 

trafikkareal, ved anløp av passasjer- og cruisefartøy. Maksimalt tildelt areal pr. handlende er 20 m² 

(4x5 m). Havnevesenet anviser oppstillingssted. Likeledes kan havneadministrasjonen gi tillatelse til 

salg over kaifront av fisk, reker og andre sjøprodukter fra eget fartøy ved kommunens flytebrygger. 

Ved salgsvirksomhet over flere dager skal oppstillings-/liggeplassen tømmes og ryddes mellom 

salgsperiodene. Den handlende skal sørge for renhold og levering av alt avfall som kan henføres til 

virksomheten. Vilkår i henhold til kommunens torgforskrift. Tillatelse fra andre offentlige myndigheter 

må tiltakshaver selv sørge for. 

Når havneadministrasjonen tillater at aktiviteter som er relatert til festivaler, konkurranser, utstillinger 

el. lign. blir lagt til havneområdet, og dette medfører restriksjon på havnens godsbehandling eller 

blokkerer anløp, skal arrangøren betale vederlag for bruken. Havneadministrasjonen kan, på basis av 

forhåndssøknad fra arrangøren nedsette eller frafalle vederlaget”. 

 

Sør-Varanger kommunestyre 

Rådmann Sør-Varanger 

havnestyre 

Havneadministrasjon 
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Oversikt over areal for utleie: 

Omfanget av kommunes havneareal framgår av kommuneplanens arealdel. Skissene 

nedenfor viser hvorledes arealene forvaltes i praksis: 

Dypvannskaia, Hurtigrutekaia og industrikaia: 

 

 

Sentrumskaia: 

 

I tillegg er det areal i kaiområdene på Jakobsnes og Bugøynes. Disse bortfestes på grunnlag 

av saksbehandling i Plan- og byggesaksavdelingen. 
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Hvem gjør hva: 

Administrasjonens adgang til å forvalte arealene er regulert i havneregulativet og i 

ordensforskrifter for havner i Sør-Varanger kommune. Oppgaver og fullmakter er fordelt slik: 

-  Utleie av areal i inntil 12 mnd foretas av havneadministrasjonen. 

- Utleie av areal over 12 mnd besluttes av havnestyret. 

- Bortfeste og opsjon på areal behandles av plan- og byggesaksavdelingen, og 

besluttes av utvalg for plan- og næring. 

Kommunens sjøområde: 

 

Kirkenes er stamnetthavn, jf farledsforskriften. I skissen over er rødt område omfanget av 

hovedled og biled, Rød stiplet linje er hovedled, blå stiplet linje er biled. Hovedreglen er at 

Kystverket har forvaltningsansvaret for hovedled og biled fram til kaikant i stamnetthavner. 

Imidlertid er det gjort unntak for Kirkenes med at Kystverkets ansvarsområde er begrenset til 

utenfor det indre havneområdet, dvs nord for Sabelskjæret. 

 

Tildeling av kaiplass: 

Kaiene leies ut etter forretningsmessige prinsipper. Den daglige ledelse og drift av Kirkenes 

havnevesen er i hovedsak organisert med følgende arbeidsfordeling: 

- Daglig utleie av kaiplass  - utføres av havneinspektør 

- Daglig utleie av areal  - utføres av havnekaptein 

- Utleie av areal og kaiplass over 7 dager -  utføres av havnekaptein i samråd med 

havnesjef 

Kaiplass tildeles etter ”førstemann til mølla” prinsippet følges så frem det ikke foreligger 

andre instruks/avtale med hensyn til prioriterte trafikktype. Saker som etter Kirkenes 

havnevesens forhold er av uvanlig art eller stor betydning skal drøftes med havnesjef. 



Kirkenes Havnevesen – rutiner for tildeling av kaiplass og areal Side 7 
 

Mottaksplikt: 

Havnene har en generell mottaksplikt, jf havne- og farvannlovens § 39. Generelt gjelder at 

havnen har rimelig adgang til å beskytte seg mot forhold som kan true sikkerheten. 

Terskelen for å avvise et fartøy skal ikke være for høy. Med sikkerhet menes her: 

- fartøyet utgjør en fysisk fare for havnens installasjoner 
- andre fartøyer i havnen 
- samt personer og gods 

 

Med miljø menes: 

- et hvert miljøskadelig potensial ved fartøyet 
 

Ut fra dette forstås at fartøyet under alminnelige omstendigheter må gis adgang til å anløpe 

kaia. Dette innebærer: 

- legge til kai, laste, losse 
- få forsyninger om bord 
- benytte adgangen til vann og landstrøm 

 

Mottaksplikten gjelder bare i den utstrekning plassforholdene tillater det og gjelder så langt 

fartøyet ikke er til fortrengsel for eierens behov for egen bruk av havna.   Videre kan fartøy 

avvises hvis manøverfingsforholdene (i høyde, dybde og sidelengs) gjør det umulig å eller 

farefullt å ta imot fartøyet. Dette er knyttet til fartøyets egenskaper sammenholdt med havnas 

kapasitet.   

En tillatelse til kaiplass kan i normaltilfeller ikke tolkes dit hen at leietaker kan bruke 

kaiplassen slik at det kan oppstå unødig fare, skade eller ulempe for ferdselen eller 

fremkommeligheten. I prinsippet kan det derfor gis pålegg til den ansvarlige om å fjerne 

fartøyet i medhold av havne- og farvannsloven § 34 og/eller § 35.  Kirkenes havnevesen 

vurderer at faren eller ulempen behøver ikke være nært forestående. Også påregnelige 

fremtidige forhold rammes av forbudet. Faren må være realistisk. Fare kan true ferdsel, 

fremkommelighet eller annet. Skaden kan gjelde den handlende selv eller hans eget fartøy 

eller innretning. Både aktive og passive handlinger omfattes av farebegrepet. 

Det må være en forholdsmessighet mellom mulige skader og ulemper og de tiltak som den 

ansvarlige plikter å foreta. Det er den ansvarlige som har handleplikt for avbøtende tiltak.  

Dersom fartøy skades vil Kirkenes havnevesen kunne holdes ansvarlig dersom det påvises 

at havnevesenet har opptrådd klandreverdig.  

Hvem i havna har som kompetanse til å nekte anløp når vilkårene for dette er til stede beror 

på havnas organisering. Havnevesenets kompetanse i juridisk forstand § 14 for farvannet, § 

42 for havnebassenget. 

Skipssikkerhetsloven, kap 5, pålegger skipsfører / eier en rekke plikter. Mest relevant i denne 

sammenheng er ansvaret for at fartøyet anvendes på en forsvarlig måte påligger skipsfører 

og eier.  



Kirkenes Havnevesen – rutiner for tildeling av kaiplass og areal Side 8 
 

Forretningsmessig drift: 

Innenfor visse rammer driver Kirkenes havnevesen kaiutleie på kommersiell basis. Fartøy 

som anløper en havn skal betale vederlag for dette, jf HVL § 42 fjerde ledd. En bestilling og 

utleie av plass anses som forretningsmessig avtale mellom havna og eier av fartøyet. Havna 

kan la kommersielle behov og prioriteringer styre plasstildelingen. Hvis det er plass til bare 

ett fartøy så må havna kunne prioritere det fartøy som det er forretningsmessig gunstigst å ta 

i mot.  

Selv om det ikke finnes formell og generell ordning med forhåndsbetaling, må det kunne 

kreves forhåndsbetaling når det er begrunnet mistanke om at fartøyet mangler evne eller vilje 

til å betale for seg. Hvis et fartøy fra tidligere anløp har uoppgjorte krav mot seg, må vi 

antakelig kunne nekte anløp inntil disse er gjort opp. Dette kan forankres i alminnelige 

kontraktsrettslige regler. Økt kommersialisering, og finansiering på grunnlag av havneavgifter 

er avviklet i stor grad, gjør at vi må kunne benytte oss av kontraktsrettslige regler til 

beskyttelse av vår drift og økonomi.  

Dersom havna urettmessig nekter fartøy adgang kan havna etter omstendighetene pådra 

seg erstatningsansvar. Havnen hefter på objektivt grunnlag, dvs blir ansvarlig uten utvist 

skyld.  

En avtale om kaiplass anses oppsigelig dersom ikke annet fremgår av avtalen. 
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Kommunale kaianlegg: 
 

HURTIGRUTEKAIA 

 

Locode: 5054, posisjon:  breddegr. N 69.43,7   lengdegr. E 030.04,3 

Tekniske data: 

Lengde       104,0 m 

Bredde         11,0 m 

Dybde l.v.        6,0  m 

Belastning      4,0   tonn pr. m2 

Punktbelastning     70,0   tonn pr. m2 

Isps godkjent      port id 27002, nokkn-0001 

Kaitype:  

- Betongkai på pæle.  

- Utvendig betongskjørt.  

- Fendret med dumperdekk i tre rekker.  

Tjenester: 

- Vannfylling inntil –15 gr. C.  

- Renovasjon.  

- Mobilkran kan brukes.  

Forpliktelser: 

- Rutegående fartøy har prioritet. 

- Kaia er daglig opptatt i hurtigrutas anløpstid ( ca. Kl. 09:45—kl. 13:00 )  

- Norlines Kirkenes AS er agent for Norlines AS’ skip med ukentlige anløp. 

- ISPS - kai 

Krav til fartøy: 

- Anbefalt minimum fribord 3,5m.  

- Lavere fribord kan kompenseres med fastbygg på fartøyet som hindrer fartøyet å gå under 

fenderverket.  

- Vestkant har begrensninger av hensyn til fortøyning langs kaifront; dybde, lengde, høyde. 

- Er ikke egnet for fartøy med lengde under 15m. 
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INDUSTRIKAIA, 

 

 

Locode: 5054, posisjon:  breddegr. N 69.43,7   lengdegr. E 030.04,6 

Tekniske data: 

Lengde      120,0 m (+32 til dykdalb) 

Bredde      11,0   m 

Dybde l.v.       9,3   m 

Belastning       4,0   tonn pr. M2 

Punktbelastning    70,0   tonn pr. M2 

ISPS godkjent     port id 27002, nokkn-0007 

Kaitype:  

- Betongkai på pæle.  

- Utvendig betongskjørt.  

- Fendret med dumper-/lastebildekk i tre rekker.  

Tjenester: 

- Landstrøm 230 v og 400 v.  

- Vannfylling inntil –15 gr. C.  

- Renovasjon.  

- Bunkersstasjon Statoil.  

- Mobilkran kan brukes. 

Forpliktelser: 

- Bunkersanlegg til Statoil, tankbåter som losser og fartøy som bunkrer forsøkes prioritert.  

- Kirkenes Terminalen AS - fryseanlegg, fartøy som losser / laster fisk forsøkes prioritert. 

- Kirkenes Terminalen – agent for Eimskip med ukentlige anløp. 

- ISPS – kai. 

 

Krav til fartøy: 

- Anbefalt minimum fribord 3,5m. Lavere fribord kan kompenseres med fastbygg på fartøyet 

som hindrer fartøyet å gå under fenderverket.  

- Er ikke egnet for fartøy med lengde under 15m. 
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DYPVANNSKAIA 
 

 

Locode: 5053, posisjon:  breddegr. N 69.43,7   lengdegr. E 030.04,8 

Tekniske data: 

Lengde         94,0   m 

Bredde           11,0   m 

Dybde l.v.          13,8   m 

Belastning          7,0   tonn pr. M2 

Punktbelastning     100,0  tonn pr. M2 

ISPS godkjent      port id 27002, nokkn-0002 

Kaitype:  

- Betongkai på pæle.  

- Uten betongskjørt.  

- Fendret med dumperdekk i to rekker 

 

Tjenester: 

- Landstrøm 230 v og 400 v.  

- Vannfylling inntil –15 gr. C.  

- Renovasjon.  

- Mobilkran kan brukes.  

Forpliktelser: 

- Petroleumsrelatert aktivitet har prioritet. 

- ISPS - kai 

  

Krav til fartøy: 

- Anbefalt minimum fribord 4 m. Lavere fribord kan kompenseres med fastbygg på fartøyet 

som hindrer fartøyet å gå under fenderverket.  

- Er ikke egnet for fartøy med lengde under 20 m. 
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SENTRUMSKAIA 

 

Locode: nokkn, posisjon:  breddegr. N 69.43,8   lengdegr. E 030.02,4 

Tekniske data: 

Lengde       52,0   m 

Bredde        8,0   m 

Dybde l.v        6,2   m 

Belastning      4,0   tonn pr. M2 

Punktbelastning       70,0  tonn pr. M2 

Kaitype:  

- Betongkai på pæle. 

- Utvendig betongskjørt. 

- Fendret med dumper-/lastebildekk i tre rekker.  

Tjenester: 

- Landstrøm 230 v og 400 v.  

- Vannfylling. Temp.grense  –15 gr. C. 

- Renovasjon.  

- Mobilkran kan brukes.  

 

Forpliktelser: 

- Ingen 

Krav til fartøy: 

- Anbefalt minimum fribord 3,5m. 

- Lavere fribord kan kompenseres med fastbygg på fartøyet som hindrer fartøyet å gå under 

fenderverket. 

- Er ikke egnet for fartøy med lengde under 15m. 
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FLYTEBRYGGE VED SENTRUM 

 

Locode: nokkn, posisjon:  breddegr. N 69.43,8   lengdegr. E 030.02,4 

 

Tekniske data: 

Lengde       10   m 

Bredde        2,64   m 

Høyde         0,95   m 

Belastning      10  tonn  

 

Kaitype:  

- Flytebrygge i betong 

- Fendret med bildekk i en rekke.  

 

Tjenester: 

- Vannfylling. Temp.grense –15 gr. C. 

- Renovasjon.  

 

Forpliktelser: 

- Radius AS har leid en langside i 2012 

 

Krav til fartøy: 

- Er ikke egnet for fartøy over 10 meter 

- Det må tas forbehold om vær og vindforhold 
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JAKOBSNES KAI 

 

Locode: nokkn posisjon:  breddegr. N 69.44,0   lengdegr. E 030.06,5 

 

Tekniske data: 

Lengde       40,0   m 

Bredde       12,0   m 

Dybde l.v.         6,5   m 

Belastning        4,0   tonn pr. M2 

Punktbelastning     70,0   tonn pr. M2 

 

Kaitype: 

- Betongkai på pæle. 

- Utvendig betongskjørt. 

- Fendret med dumperdekk i to rekker.  

 
Tjenester: 

- Mulighet for tilknytting landstrøm 400 v. 
- Vannfylling fra slange på dagtid, inntil –15 gr. C. 
- Renovasjon.   
- Mobilkran kan brukes. 

 

Forpliktelser: 

- Villa Arctic AS har leid kai og areal i langtids kontrakt. 

- Kan brukes til andre fartøy etter avtale med leietaker. 

 

Krav til fartøy: 

- Er ikke egnet for fartøy med lengde under 15m. 

- Anbefalt minimum fribord 3,5m. Lavere fribord kan kompenseres med fastbygg på fartøyet 

som hindrer fartøyet å gå under fenderverket. 
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NYE BETONGKAIA, KIRKENES   EIER HAVNEVESENET 

 

Locode: nokkn posisjon:  breddegr. N 69.43,7   lengdegr. E 030.01,9 

 

Tekniske data: 

Lengde        119,0   m 

Bredde          20,0   m 

Dybde l.v.           8,7   m 

Belastning           4,0   tonn pr. M2 

Punktbelastning        70,0   tonn pr. M2 

 

Kaitype: 

- Betongkai på pæle. 

- Utvendig betongskjørt. 

- Fendret med dumperdekk i to rekker.  

 

Tjenester: 
- Verftskai til Bergengroup KIMEK 
- Mulighet for tilknytting landstrøm 400 V. (vannfylling fra slange på dagtid inntil –15 gr. C) 
- Renovasjon.   
- Mobilkran kan brukes. 

 

Forpliktelser: 

- Bergengroup Kimek har leid kaia, regulert i egen i langtidskontrakt. 

 

Krav til fartøy: 

- Anbefalt minimum fribord 3,5m. 

- Lavere fribord kan kompenseres med fastbygg på fartøyet som hindrer fartøyet å gå under 

fenderverket. 

- Er ikke egnet for fartøy med lengde under 15m. 
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BUGØYNES:  ALMENNINGSKAIA  

 

Posisjon:  breddegr. N 69.58,0   lengdegr. E 029.39,3 

 

Tekniske data: 

Lengde             40,0   m 

Bredde             11,0   m 

Dybde l.v.        1,8-3,5   m 

 

Kaitype:  

- Trekai på stolper. 

- Utvendig kledd med trematerialer vertikalt.  

- Fendret med lastebildekk i tre rekker.  

 
Tjenester: 

- Kaikran 0,5 tonn. Krever sertifisert bruker. 

- Mulighet for vannfylling fra fiskemottaket ved kaia. 

- Mulighet for levering av avfall, etter avtale. 

- Mottak for spillolje fra fiskebåter, etter avtale. 

 

Forpliktelser: 

- Kaia benyttes av fartøy som leverer råstoff til bedriftene ved kaia (og til kjøretøy). 

- Lasting og lossing av utstyr til fartøy. 

 

Krav til fartøy: 

- Anbefalt minimum fribord 1,5m. 

- Lavere fribord kan kompenseres med fastbygg på fartøyet som hindrer fartøyet å gå under 

nederste fenderrekke. 
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FLYTEBRYGGE I BUGØYNES: 

 

Posisjon:  breddegr. N 69.58,0   lengdegr. E 029.39,3 

 

Tekniske data: 

Lengde             60   m 

Bredde             2,60   m 

Høyde        0,50 m 

Dybde l.v.        1,8-3,5   m 

 

Kaitype:  

- Flytebrygge i betong 

- Fendret med bildekk i en rekker.  

 

Tjenester: 

- Landstrøm 230 V. 

 

Forpliktelser: 

- Kaiplasser er leid ut til lokale fiskefartøy 

 

Krav til fartøy: 

- Mindre fartøy i næringsaktivitet. 
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LANABUKT KAI: 

 

Posisjon:  breddegr. N 69.44,5   lengdegr. E 030.27,8 

 

Tekniske data: 

Lengde             Mangler data 

Bredde             Mangler data 

Høyde        Mangler data 

Dybde l.v.        Mangler data 

 

Kaitype:  

- Betongkai på trestolper. 

-  Fendret med tre puter og pe- rør  

Tjenester: 

- Ingen 

 

Forpliktelser: 

- Bakareal er leid ut til Villa Arctic AS 

- Servicebygg eies og drives Jarfjord Bygdelag 

 

Krav til fartøy: 

- Mindre fartøy i næringsaktivitet 

- Kan være vær utsatt ved vindretning N, NV, 
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FLYTEBRYGGE I SOLDATBUKTA, I KIRKENES: 
 

Tekniske data: 

Lengde        10   m 

Bredde         2,64   m 

Høyde          0,95   m 

Belastning       10  tonn  

 

Kaitype:  

- Flytebrygge i betong 

- Fendret med bildekk i en rekke.  

 

Tjenester: 

- Ingen 

 

Forpliktelser: 

- Kirkenes Båtforening forvalter kaia. 

 

Krav til fartøy: 

- Er ikke egnet for fartøy over 10 meter 

 

For ytterligere informasjon om kommunens kaianlegg kan havnevesenet kontaktes: 

Havneadministrasjon: 

Tlf: +47 78 97 74 44 

Epost: havnevesenet@svk.no 

Havnevakta: 

Tlf.  +47 41 45 49 92,  

Faks  +47 78 97 75 89.  

VHF havnekanal -12  
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Forskrift om bruk av og orden i havner, Sør-Varanger kommune, Finnmark.  

Fastsatt av Sør-Varanger kommunestyre 30. november 2006 med hjemmel i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og 
farvann § 16 fjerde ledd. Stadfestet av Kystdirektoratet 10. januar 2007 med hjemmel i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner 
og farvann § 10 første ledd, jf. delegeringsvedtak 15. oktober 2002 nr. 1162.  

Forskriften trer i kraft 1. februar 2007.  

Kap. I. Havnedistriktet og havnemyndighetene  

§ 1-1. (virkeområde)  

       Forskriften her gjelder for Sør-Varanger havnedistrikt med mindre annet er 
bestemt i de enkelte paragrafer.  

       Om et tiltak krever tillatelse fra statlig myndighet etter lov om havner og farvann 
eller forskrifter gitt i medhold av denne lov, er det ikke nødvendig med tillatelse etter 
forskriften.  

§ 1-2. (havnestyret)  

       Som kommunens styringsorgan har havnestyret ansvaret for, og oppsyn med all 
bruk av og virksomhet i havnedistriktet. Havnestyret fører kontroll med 
havneadministrasjonens virksomhet.  

§ 1-3. (havneadministrasjonen)  

       Havneadministrasjonen utøver den kommunale havnedriften. 
Havneadministrasjonen har det daglige tilsyn i havnedistriktet, og skal påse at havne- 
og farvannsloven samt forskrifter, enkeltvedtak og andre avgjørelser truffet i medhold 
av denne loven blir etterlevet.  

       Under utøvelsen av sine tilsyns- og håndhevelsesoppgaver skal 
havneadministrasjonens tjenestemenn bære uniform i de tilfeller havnestyret finner 
det nødvendig, og ha tjenestebevis. Dette skal vises av tjenestemenn som ikke 
bærer uniform når det forlanges.  

§ 1-4. (vedtak om bruk av sjø- og landområder)  

       Havnestyret kan nedlegge forbud mot bruk eller sette vilkår for bruk av sjø- og 
landområdene i havnedistriktet dersom:  

- nyttetrafikken blir hindret  

- fartøyers ferdsel innen havnedistriktet blir vanskeliggjort  

- havnevirksomheten på land blir hindret  

- visse bruksformer helt eller delvis utelukker hverandre  

- vedtatte planer for bruken gjør dette nødvendig  

- bruken kan volde fare eller skade.  
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       Begrensningene skal ikke være større eller vare lengre enn det som er 
nødvendig.  

       I kurante tilfeller kan havneadministrasjonen nedlegge forbud eller sette vilkår 
som nevnt i foregående ledd. Det samme gjelder når det ikke er tid til å sammenkalle 
havnestyret før et nødvendig vedtak treffes.  

§ 1-5. (vilkår)  

       Til enhver tillatelse etter forskriften her kan havnestyret eller 
havneadministrasjonen fastsette vilkår.  

§ 1-6. (unntak)  

       Havnestyret og havneadministrasjonen kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra 
forskriften.  

§ 1-7. (delegering)  

       Havnestyret kan gi utfyllende bestemmelser til forskriften.  

§ 1-8. (sikkerhetskontroll)  

       Havnestyret eller havneadministrasjonen kan iverksette undersøkelse av 
personer og gods som befinner seg i havnedistriktet når hensynet til sikkerheten i 
skipsfarten krever det. Dette reduserer ikke det ansvar rederen har etter 
sjøfartslovgivningen.  

§ 1-9. (straff)  

       Overtredelse av forskriften her straffes med bøter etter havne- og farvannsloven 
§ 28.  

Kap. II. Fortøyning, opphold i havnen m.m.  

§ 2-1. (fortøyning, oppankring mv.)  

       Havneadministrasjonen kan bestemme om, hvor og på hvilken måte et fartøy 
kan fortøye ved kommunens anlegg. Fortøyning må ikke skje i bærende 
konstruksjonsdel for kai, bygning eller annen innretning. Havneadministrasjonen kan 
pålegge bruk av fortøyningsassistanse ved anløp til kommunalt anlegg.  

       Fortøyninger, varp eller spring, må ikke uten tillatelse plasseres i eller utsettes 
over farled, eller stenge adkomsten til kaier, arealer eller på annen måte hindre 
ferdselen.  

§ 2-2. (karantene m.m.)  

       Fartøyer som går i utenriks fart eller kommer fra områder med farlige 
smittsomme sykdommer, skal straks etter fortøyning ved kai ta de nødvendige 
forholdsregler for å hindre at skadedyr kommer i land, etter havneadministrasjonens 
nærmere bestemmelser.  

       Fartøyer som ankommer til havnen med karanteneflagg eller som beordres 
undergitt karantene, skal ankre på anvist ankerplass hvor fartøyet skal bli liggende 
inntil det gis ordre eller tillatelse til å gå til en annen ankrings- eller fortøyningsplass.  
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       Anvisning av eller ordre eller tillatelse til å gå til annen ankerplass eller 
fortøyningsplass gis av kommunens helsemyndigheter gjennom 
havneadministrasjonen.  

§ 2-3. (flytting av fartøyer)  

       Havneadministrasjonen kan bestemme at et fartøy skal flyttes eller fjernes, 
dersom hensynet til trafikkforholdene eller havnens drift gjør dette nødvendig, eller 
det er fare for skade.  

       Fartøyer med største lengde over 20 meter skal alltid ha tilgjengelig, tilstrekkelig 
mannskap for å kunne utføre havneadministrasjonens pålegg etter første ledd med 
mindre havneadministrasjonen bestemmer annet. Havneadministrasjonen kan 
bestemme at dette også skal gjelde mindre fartøyer.  

§ 2-4. (taubåtassistanse)  

       Havneadministrasjonen kan pålegge et fartøy bruk av taubåt dersom dette er 
nødvendig av sikkerhetsmessige grunner eller av hensyn til den øvrige ferdsel.  

§ 2-5. (bruk av propell og maskineri)  

       Fartøy må ikke under opphold ved kai, bruke propell, herunder sidepropell, før 
umiddelbart før fartøyet skal gå. Under manøvrering til eller fra kai, skal det utvises 
forsiktighet slik at propellvannet ikke forårsaker skade på andre fartøyer eller 
havneanlegg. Det samme gjelder andre typer fremdrifts- og manøvreringsmidler.  

       Hjelpemaskineri som forstyrrer arbeidsforhold og omgivelser kan 
havneadministrasjonen pålegge stoppet.  

       Under opphold ved kai er bruk av fremdriftsmaskineri som forstyrrer omgivelsene 
forbudt.  

§ 2-6. (dekking av utløpsåpninger)  

       Under opphold ved kai skal fartøyer forsvarlig avstenge utløpsåpninger som 
vender mot kaien eller mot andre fartøyer i den utstrekning det er nødvendig for at 
spillvann, damp e.l. ikke skal være sjenerende eller volde fare.  

§ 2-7. (røykutvikling)  

       Fartøyer i havnen må ikke forårsake sot eller røykutvikling som kan være til 
unødig sjenanse eller medføre skade.  

§ 2-8. (støyende arbeid o.l.)  

       Havneadministrasjonen kan forby rustbanking eller annet støyende arbeide på 
fartøyer i havnedistriktet.  

Kap. III. Bruk av kommunens havnearealer og havneanlegg  

§ 3-1. (virkeområde med definisjon)  

       Bestemmelsene i dette kapittel gjelder havnearealer og havneanlegg som eies 
eller disponeres av kommunen eller av selskap og sammenslutning der kommunen 
eier 50% eller mer, her benevnt kommunens havnearealer og havneanlegg. Som 
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havnearealer og havneanlegg regnes enhver bygning, innretning eller land- og 
sjøareale som brukes til havneformål.  

§ 3-2. (adgang til kommunens havnearealer og havneanlegg)  

       Havneadministrasjonen kan begrense eller forby adgangen til kommunens 
havnearealer og havneanlegg.  

§ 3-3. (bruk av kommunens havnearealer og havneanlegg)  

       Enhver må rette seg etter de bestemmelser og pålegg som 
havneadministrasjonen gir i forbindelse med bruken av kommunens havnearealer og 
havneanlegg.  

       Kommunens havnearealer og havneanlegg må ikke uten 
havneadministrasjonens tillatelse brukes til virksomheter som faller utenom havnens 
normale aktiviteter.  

§ 3-4. (handel, fabrikkdrift, lagring o.l.)  

       Kommunens havnearealer og havneanlegg må ikke uten tillatelse fra 
havneadministrasjonen brukes til handel, produksjon, auksjoner, 
omsetningsvirksomhet, lagring av varer o.l.  

       Likeledes må ikke kommunens havnearealer brukes til friluftstilstelninger o.l. som 
opptar stor plass eller medfører sammenstimling av mennesker, uten tillatelse fra 
havneadministrasjonen.  

§ 3-5. (lossing, lasting og transport)  

       Lossing, lasting og transport må skje forsvarlig slik at kommunens havnearealer 
og havneanlegg ikke påføres skader. Varer må ikke slepes på kai uten bruk av ruller 
eller traller og heller ikke styrtes fra kjøretøy, jernbanevogn eller fartøy uten forsvarlig 
underlag.  

§ 3-6. (tungt godshåndteringsutstyr)  

       Ved bruk av tungt godshåndteringsutstyr må grensene for belastning bestemt for 
arealet eller anlegget ikke overskrides.  

§ 3-7. (frist for utførelse av laste- og lossearbeid)  

       Havneadministrasjonen kan fastsette en rimelig frist for når lasting eller lossing 
skal være ferdig utført.  

§ 3-8. (lagring av losse- og lastemateriell)  

       Losse-, laste- og transportmateriell skal etter bruk fjernes eller settes bort på det 
sted havneadministrasjonen anviser.  

§ 3-9. (oppbevaring av varer o.l.)  

       Intet må opplegges på kommunens kaier, lager eller arealer uten 
havneadministrasjonens tillatelse. Varer som tillates opplagt, skal oppta minst mulig 
areal. Disse må ikke komme nærmere kaikant enn 1 meter og nærmere kran eller 
jernbanespor enn 1,4 meter. Adkomsten til lager, fartøyer, fortøyningsinnretninger, 
innretninger av betydning for sikkerheten eller landingstrapper må ikke sperres.  
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       Varer o.l. skal fjernes snarest mulig etter endt lossing og senest innen 48 timer, 
hvis havneadministrasjonen ikke tillater dem opplagt i lengre tid. 
Havneadministrasjonen kan flytte varene for eierens regning og risiko, når forholdene 
gjør det nødvendig.  

       Kommunen er ikke forpliktet til å inngjerde eller føre tilsyn med opplagte varer på 
sine kaier, lager eller arealer.  

§ 3-10. (ut- eller ompakking av varer)  

       Utpakking eller ompakking, bearbeiding o.l. som forurenser eller er til hinder for 
ferdselen eller arbeidet i havnen, er ikke tillatt på kommunens havnearealer og 
havneanlegg uten tillatelse fra havneadministrasjonen.  

§ 3-11. (fjerning av avfall)  

       Den som har benyttet havnearealer eller havneanlegg til lossing eller lasting, 
plikter å fjerne avfall, emballasje, rester av last o.l. så snart som mulig etter at lossing 
eller lasting er avsluttet og senest innen arbeidstidens slutt eller til den tid 
havneadministrasjonen bestemmer. Avfall mv. må kun anbringes på anvist sted.  

§ 3-12. (fjerning av kjøretøy)  

       Kjøretøyer som er parkert i strid med parkeringsforbud eller på en slik måte at 
det er til ulempe for havnevirksomheten, kan fjernes av havneadministrasjonen for 
eierens regning og risiko.  

§ 3-13. (varsel om skade)  

       Den som har forårsaket skade på kommunens havnearealer, havneanlegg eller 
innretninger, plikter snarest mulig å melde dette til havneadministrasjonen.  

Kap. IV. Forskjellige bestemmelser  

§ 4-1. (vrak mv. som kan volde fare eller skade)  

       Vrak, synkeferdige fartøyer eller gjenstander som kan volde fare eller skade, må 
ikke føres inn i havnedistriktet uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen.  

§ 4-2. (sikring av fartøyer og gjenstander)  

       Fartøyer og gjenstander må sikres slik at de ikke kan komme i drift eller på 
annen måte volde fare eller skade. Dersom fare eller skade likevel skulle oppstå, 
plikter eieren eller den ansvarlige straks å iverksette nødvendige tiltak for å hindre 
eller begrense faren eller skaden.  

§ 4-3. (bruk av offentlige arealer til plassering av fartøyer m.m.)  

       Uten tillatelse fra havneadministrasjonen må fartøyer eller gjenstander ikke 
plasseres på kommunale havneanlegg og havnearealer. Det samme gjelder for 
plassering på andre kommunale og offentlige arealer med mindre plasseringen er 
kortvarig.  

§ 4-4. (overlastede fartøyer)  
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       Havneadministrasjonen kan nekte overlastede eller ikke sjødyktige fartøyer å 
forlate kai eller fortøyning, samt beordre slike fartøyer til nærmeste land eller kai.  

§ 4-5. (passering av flytende arbeidsredskaper m.m)  

       Ved passering av mudderapparater, dykker- og arbeidsprammer, flåter o.l., eller 
hvor det pågår anleggsarbeid i og ved sjøen, skal det vises særlig aktsomhet. 
Passerende må om nødvendig holde godt unna og redusere hastigheten til minste 
styrefart slik at det ikke oppstår bølgeslag eller annen fare for skade.  

§ 4-6. (isbryting)  

       Utenfor de alminnelige benyttede skipsleiene, må ingen bryte råk eller lage 
annen åpning i isen som kan volde fare eller ulempe, uten at det er innhentet 
tillatelse fra havneadministrasjonen.  

       Havneadministrasjonen avgjør hva som kan regnes som alminnelig benyttet 
skipslei.  

§ 4-7. (dykkerarbeid m.m.)  

       Dykkerarbeid skal ikke finne sted uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen.  

       Dykkerarbeid skal markeres med det internasjonale signalflagg « A » eller med 
tilsvarende merket skjerm. Om natten skal markeringen være belyst.  

       Bestemmelsen gjelder ikke der dykking av sikkerhetsmessige årsaker eller for å 
berge verdier, må skje før tillatelse er gitt. I slike tilfeller skal det snarest mulig foretas 
merking som nevnt i denne bestemmelsens annet ledd, og gis melding til 
havneadministrasjonen om dykkingen.  

§ 4-8. (bruk av eksplosive varer)  

       Eksplosive varer skal ikke brukes før det er gitt tillatelse fra 
havneadministrasjonen.  

Kap. V. Supplerende bestemmelser  

§ 5-1. (forbud mot bruk av sidepropell) ......  

§ 5-2. (ferje- og fløttmannstrafikk)  

       Innen havnedistriktet skal ingen drive ervervmessige ferje-, fløttmannstrafikk eller 
rutetrafikk uten havnestyrets tillatelse. Bestemmelsen her gjelder ikke når det kreves 
tillatelse fra annen myndighet.  

§ 5-3. (registrering av slepebåter, lektere o.l.)  

       Den som disponerer losjiskip, lektere, slepebåter, vannbåter, bunkersbåter, 
verkstedbåter eller produksjonsfartøyer som bare skal anvendes innenfor 
havnedistriktet skal, innen utgangen av januar hvert år, melde fra til 
havneadministrasjonen for registrering og gi de opplysninger havneadministrasjonen 
ber om. Fartøyer av denne art som tas i bruk innen havnedistriktet i løpet av året, 
skal innen 8 dager etter at de er tatt i bruk meldes til havneadministrasjonen.  
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       Dersom fartøy nevnt i foregående ledd ikke er påført registreringsnummer, kan 
det tildeles et nummer av havneadministrasjonen som også bestemmer hvordan 
nummeret skal påføres fartøyet. Det registeret havneadministrasjonen fører etter 
denne bestemmelse skal være offentlig.  

§ 5-4. (passering av broer, kanaler mv.) ......  

§ 5-5. (tillatelse til anlegg og innretninger)  

       Ingen må innen havnedistriktet legge ut faste eller flytende anlegg eller 
innretninger slik som f.eks. flåter, kiosker, husbåter, losjiskip, fortøyningsinnretninger, 
merker, bøyer o.l. uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen. Dette gjelder ikke 
dersom tiltaket er kortvarig og ikke vil være til ulempe for ferdselen eller andre 
brukere av området.  

§ 5-6. (vesentlige hindringer eller ulemper for ferdselen)  

       Når bruk av farvann kan skape vesentlige hindringer eller ulemper for den 
alminnelige ferdsel, skal det gis melding til havneadministrasjonen om bruken senest 
24 timer før den iverksettes.  

       Havneadministrasjonen kan kreve at bruken ikke må skje uten tillatelse.  

§ 5-7. (arrangementer)  

       Arrangør eller ansvarlig for regattaer, båtstevner, fritidsbåtsamlinger eller andre 
arrangementer som kan være til ulempe for nyttetrafikken skal hvis mulig senest åtte 
dager før arrangementets begynnelse gi melding til havneadministrasjonen.  

       Havneadministrasjonen kan kreve at arrangementet ikke må skje uten tillatelse.  

§ 5-8. (dykking)  

       Dykking må ikke finne sted i følgende områder uten etter tillatelse fra 
havneadministrasjonen:  

a) I Kirkenes indre havneområde avgrenset av rette linjer fra:  

1. Ellenhavnsnesset (posisjon 69° 46,80′ N, 30° 03,16′ Ø) til Reinøylykta (posisjon 69° 

47,28′ N, 30° 06,43′ Ø),  

2. Saunesset (posisjon 69° 47,11′ N, 30° 10,53′ Ø) til Sildkroknesset (posisjon 69° 

47,13′, 30° 10,91′ Ø),  

3. Langøra (posisjon 69° 42,47′ N, 30° 05,70′ Ø) til Langnesset (posisjon 69° 42,43′ N, 

30° 06,55′ Ø), og  

4. Strømmen bru vest (posisjon 69° 42,02′ N, 29° 55,78′ Ø) til Strømmen bru øst 

(posisjon 69° 42,02′ N, 29° 55,80′ Ø).  

b) Innenfor en avstand på 200 meter fra hurtigbåtkaier, kaier i fiskerihavner og andre 

kommunale og private kaier som benyttes regelmessig av nyttetrafikk.  
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       Havneadministrasjonen kan midlertidig forby dykking i andre områder, samt til 
enhver tid trekke gitt tillatelse tilbake.  

       Bestemmelsen her gjelder ikke der dykking av sikkerhetsmessige årsaker eller 
for å berge verdier må skje før tillatelse er gitt. I slike tilfeller skal det snarest mulig 
gis melding til havneadministrasjonen om dykkingen.  

§ 5-9. (motorisert ferdsel) ......  

§ 5-10. (luftputefartøyer) ......  

§ 5-11. (seilbrett)  

       Seilbrett må ikke brukes i følgende områder uten etter tillatelse fra 
havneadministrasjonen:  

a) I samtlige småbåthavner.  

b) Innenfor en avstand på 200 meter fra hurtigbåtkaier, kaier i fiskerihavner og andre 

kommunale og private kaier som benyttes regelmessig av nyttetrafikk.  

§ 5-12. (luftfartøyer) ......  

§ 5-13. (opplag)  

       Fartøyer med største lengde over 20 meter, og som skal ligge i opplag i over en 
måned, skal meldes til havne administrasjonen, som kan kreve at opplag ikke kan 
skje uten tillatelse.  

       Havneadministrasjonen kan forlange et opplagt fartøy flyttet eller fjernet.  

       Denne forskrift gjelder ikke fartøyer som omfattes av statlige forskrifter om 
opplag.  

§ 5-14. (forbud mot visse typer motorisert ferdsel) .....  

Kap. VI. Avsluttende bestemmelser  

§ 6-1. (opphevelse)  

       Fra det tidspunkt forskriften her trer i kraft oppheves tidligere forskrifter gitt i 
medhold av lov 24. juni 1933 nr. 8 om havnevesenet § 8 bokstav b og § 56 og 
forskrift 16. mars 1993 nr. 252 om bruk og orden i havner, Sør-Varanger kommune, 
Finnmark.  

§ 6-2. (overgangsbestemmelser)  

       Tiltak det kreves tillatelse til etter disse forskrifter, og som allerede var foretatt 
uten tillatelse etter tidligere gjeldende lovgivning og forskrifter, kan kreves omgjort 
med 3 måneders varsel. Dersom det ikke er mulig å varsle eieren av anlegg eller 
innretning, kan disse fjernes uten varsel.  

 

 

Databasen sist oppdatert 17. okt 2012 



 
________________________________________________________________  
 

Fra:   Nina C. Bordi Øvergaard  

Sendt: 16.11.2012  

Til:   Postmottak  

Kopi:    

Emne:  VS: Spørsmål rundt eiendomsskatt og utleie  

________________________________________________________________  
 
 
 Kan dere legge dette inn i sak 12/1855 
 
  
 
Nina  
 
  
 
Fra: Nina C. Bordi Øvergaard  
Sendt: 16. november 2012 12:27 
Til: 'Pål K. Gabrielsen' 
Kopi: Bente Larssen 
Emne: VS: Spørsmål rundt eiendomsskatt og utleie 
 
  
 
Hei Pål  
 
  
 
Til spørsmål om havner og utleie;   
 
  
 
Vedlagt følger rutiner for utleie av tildeling av kaiplass. Prisene fastsettes hvert år av havnestyret du kan 
finne den saken på SVK innsyn.  
 
  
 
Denne skal behandles i havnestyre 23. Nov og så i fmsk, websak 12/2615 dokument nr 2 som er 
besvarelse til Venstre og fmsk på et liknende spm.  
 
  
 
  
 
Med vennlig hilsen 
 
Kirkenes havnevesen 
 
  
 
Eivind Gade-Lundlie 
 
Havnesjef 



 
78 97 74 43 - 45 25 42 46 
 
  
 
Kirkenes Havn 
 
Porten til Barentshavet 
 
Veien til den Nordlige Sjørute 
 
  
 
  
 









      Skogfoss 15. november 2012  

 

Rådmann 

 

 

Spørsmål til budsjett det ønskes svar på. 

 

Dersom en stenger Fjellhallen hvor stor blir besparelsen?   

Full nedleggelse av bassenget i Bjørnevatn besparelse? 

Hvor mye utgjør 1 % timetall skoler? 

Hvor mye utgjør 1 % driftsbudsjett alle virksomheter? 

 

 

 

Sør-Varanger Arbeiderparti 

Aksel Emanuelsen 



 
________________________________________________________________  
 

Fra:   Nina C. Bordi Øvergaard  

Sendt: 16.11.2012  

Til:   Postmottak  

Kopi:    

Emne:  VS: Dokument1  

________________________________________________________________  
 
 
 Kan dere legge dette inn i budsjettsaken 12/1855. Det er ikke unntatt offentlighet.  
 
  
 
Nina  
 
  
 
Fra: Aksel Emanuelsen  
Sendt: 16. november 2012 08:07 
Til: Nina C. Bordi Øvergaard 
Emne: Dokument1 
 
  
 
Hei Nina? 
 
Har avklart med Bente at jeg kan stille disse spørsmålene til deg. 
 
Jeg kommer innom sener i dag, så om det er mulig å finne svar på spørsmålene blir jeg fornøyd. 
 
Aksel 
 



 
________________________________________________________________  
 

Fra:   Maria Lavoll  

Sendt: 15.11.2012  

Til:   Postmottak;Tove 

Alstadsæter;mstiansen@trollnet.no;smcelius@gmail.com;kuwik@frisurf.no;ema-ask@online.no;pkg@vara
nger.org;knut.mortensen@trollnet.no  

Kopi:    

Emne:  Bugøynes Omsorgsenter.  

________________________________________________________________  
 
 
 Hei. 
 
Vi har på vegne av Bugøynes Helselag fått i oppgave å sende ut dette brevet. 
 
Ha en fin dag! 
 
Med vennlig hilsen 
Maria Christine H. Lavoll 
Regnskapsfører  
MultiReg Bugøynes AS 
maria@multireg.no <mailto:maria@multireg.no> 
 
Tlf: 78 99 03 69/78 99 03 70 
Fax: 78 99 03 89 
Mob: 458 33 221 
 
Dersom du ikke er rette mottaker av denne mailen, vennligst slett den og gi oss tilbakemelding om feilen. 
 



 
________________________________________________________________  
 

Fra:   Nina C. Bordi Øvergaard  

Sendt: 14.11.2012  

Til:   Postmottak  

Kopi:    

Emne:  VS: Budsjett 2013-2016  

________________________________________________________________  
 
 
 Kan dere journalføre denne som svar på brev 12/1855-14 
 
  
 
Nina  
 
  
 
Fra: Nina C. Bordi Øvergaard  
Sendt: 25. oktober 2012 14:46 
Til: 'Pål K. Gabrielsen' 
Kopi: Bente Larssen 
Emne: SV: Budsjett 2013-2016 
 
  
 
Hei Pål 
 
  
 
Sør-Varanger skal omtaksere innen utgangen av år 2014 slik at nye takster gjøres gjeldene fra og med 
2015. Jeg vil redegjøre for i budsjettet hvilke alternativer vi har. Foreløpig står alle takstene som i budsjett 
2013 som for 2012.  
 
  
 
Rådmannen vil også redegjøre for utvidelse av eiendomskatteområdet til å gjelde hele kommunen i 
budsjettet, men dette vil også ha virkning først fra 2015, muligens vi kan klare 2014, men det må jeg 
komme tilbake til. 
 
  
 
Du skriver at du har sendt inn andre spørsmål til budsjettet. Kan ikke se å ha mottatt disse ?  
 
  
 
Nina  
 
Fra: Pål K. Gabrielsen [mailto:pkg@varanger.org]  
Sendt: 25. oktober 2012 13:54 
Til: Bente Larssen; Nina C. Bordi Øvergaard 
Kopi: Postmottak 
Emne: Budsjett 2013-2016 
 
  



 
Hei 
 
I forbindelse med budsjettarbeidet forespør jeg følgende. 
 
  
 
Eiendomsskatt 
 
Tidligere i år var det i media om at det ville komme en endring i forbindelse med utregning av den enkelte 
innbyggers eiendomsskatt samt hvor raskt den kunne innføres. 
 
  
 
Er dette innført og i så tilfelle hva er de nye tallene (inntekter/utgifter mm). 
 
  
 
Eller er det som før og slik at tallene som ble gitt ut i fjor trengs kun å forskyves med 1 år? 
 
  
 
Etterspør også svar på tidligere sendte spørsmål. 
 
--  
 
Med hilsen 
 
Pål K. Gabrielsen 
 
Gruppeleder 
 
Sør-Varanger SV 
 
Using Opera's revolutionary e-mail client: http://www.opera.com/mail/ 
 



 
________________________________________________________________  
 

Fra:   Nina C. Bordi Øvergaard  

Sendt: 14.11.2012  

Til:   Postmottak  

Kopi:    

Emne:  VS: SV: Spm - ang. kommune analysen fremført for kommunestyret  

________________________________________________________________  
 
 
 Kan dere legge dette inn i budsjettsaken acos 12/1855.  
 
  
 
Nina  
 
  
 
Fra: Nina C. Bordi Øvergaard  
Sendt: 16. oktober 2012 12:51 
Til: 'Pål K. Gabrielsen' 
Kopi: Bente Larssen; Elin P. Jakola 
Emne: SV: SV: Spm - ang. kommune analysen fremført for kommunestyret 
 
  
 
Hei igjen  
 
  
 
Når det gjelder kjøp av vikartjenester skjer dette utelukkende i pleie og omsorgstjenestene.  
 
  
 
Det er flere forhold som påvirker dette:  
 
-          Tilgangen på fagutdannede vikarer i Sør-Varanger er liten (vil presisere at vi kun kjøper 
fagkompetanse fra vikarbyrå).  
 
-          Kravene til arbeidsmiljøloven er innskjerpet og er nok nå i større grad gjenstand for tilsyn slik at 
overtidsbruken av egne ansatte og vikarer er betydelig skjerpet inn de senere årene.  
 
-          Brukernes omsorgsbehov og tjenestebehov er endret  
 
-          Fortsatt høyt sykefravær, men det jobbes med  
 
  
 
Jeg vil presisere at virksomhetslederen ser det som absolutt siste utvei å bruke vikarbyrå, men særlig i 
sommermånedene er dette en nødvendighet for at turnusene skal gå opp. Vi har en desentralisert 
omsorgstjeneste som krever mange fagutdannede sykepleier hele døgnet for å fylle alle tjenestestedene 
med forsvarlig og ansvarlig kompetanse.   
 
  
 



Nina  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
Fra: Pål K. Gabrielsen [mailto:pkg@varanger.org]  
Sendt: 16. oktober 2012 12:34 
Til: Nina C. Bordi Øvergaard 
Kopi: Bente Larssen; Elin P. Jakola 
Emne: Re: SV: Spm - ang. kommune analysen fremført for kommunestyret 
 
  
 
Hei 
 
Takker for raskt svar. 
 
Av ditt svar er min forståelse slik: 
 
- Innleie fra vikarbyråer skjer ikke i andre virksomheter enn pleie og omsorg. 
 
  
 
Er da videre analyse av dette grunnet den økende innleien av vikarer slik: 
 
- fravær grunnet sykdom er økende i pleie og omsorgstjenesten slik at behov for innleie er økende. 
 
- effektiviteten er på vei ned 
 
- flere omsorgs- og pleietrengende 
 
- eller annet? 
 
  
 
Hva er fakta her? 
 
  
 
mvh 
 
Pål K. Gabrielsen 
 
Gruppeleder 
 
Sør-Varanger SV 
 
  
 
  
 



  
 
  
 
  
 
  
 
On Tue, 16 Oct 2012 11:48:35 +0200, Nina C. Bordi Øvergaard <Nina.Bordi@sor-varanger.kommune.no> 
wrote: 
 

  
 

Hei Pål  
 

  
 

Forstår jeg spørsmålet ditt riktig ønsker du å se på midlertidig ansettelser og deltidsstilinger sett opp 
mot kjøp av vikarer, altså uønsket deltid innefor omsorgstjenestene ?  

 
  

 
Når det gjelder kjøp av vikarbyråtjenester kjøper vi kun fagpersonelle til omsorgstjenestene. Dette vil 
si sykepleiere i all hovedsak, men enkelte ganger kan vi leie inn hjelpepleiere (dette er sjeldnere) 
dersom Vacant ikke har sykepleier å tilby.  

 
  

 
Bakgrunnen for at vi kjøper inn sykepleierkompetanse er at vi ikke får "fylt" opp vaktene med egne 
fagfolk, sykepleiere. Dette kan være som følge av sykdom, permisjoner eller ferie. Det er alltid slik at 
vi først prøver å fylle opp alle vaktene med egne fagfolk, men hvis virksomhetsleder ser at dette ikke 
er mulig må vi kjøpe vakten. Det skal være ansvarlig sykepleier på alle vaktskift på alle de forskjellige 
tjenestestedene. Dessverre ser vi at vi for 2011 og 2012 har måtte kjøpe en del vakter fra Vacant.  

 
   

 
Pr i dag har vi en ledig sykepleierstilling på Wesselborgen. Utover dette er alt besatt.   

 
Vi har nesten ingen deltidsansatte sykepleierstillinger. De få vi har er det etter ansattes ønske.  

 
  

 
  

 
Med vennlig hilsen  

 
  

 
Nina Bordi Øvergaard 

 
Økonomisjef  
Kommunevåpen til outlooksignaturSør-Varanger kommune  

 
-          En grensesprengende kommune - 

 
Vi er Engasjerte - Grensesprengende - Modige - Serviceorienterte - Tilgjengelige - Helhetstenkende 



 
  

 
Boks 406, 9915 Kirkenes  
Tlf. +47 78 97 74 00 mob. +47 922 02 456  

 
  

 
         

 
Fra: Pål K. Gabrielsen [mailto:pkg@varanger.org]  
Sendt: 15. oktober 2012 14:22 
Til: Postmottak; Bente Larssen 
Kopi: Ellen Brunvoll; Eriksson Merete; Hanne Greiner; Jo Jørstad; Padkjaer Kirsten; SteigbergElin; 
Uchermann Arnt 
Emne: Spm - ang. kommune analysen fremført for kommunestyret 

 
  

 
Hei 

 
I forbindelse med presentasjon hvor det ble vist blant annet et sterkt økende innleie av personell fra 
vikarbyrå ønsker jeg at følgende spørsmål blir besvart. 

 
  

 
1 - Hva er statistikken/tallene (gjerne grafisk fremstilt) hva gjelder antall midlertidige ansettelser og 
ikke 100% stillinger over samme periode. 

 
  

 
  

 
--  

 
Med hilsen 

 
Pål K. Gabrielsen 

 
Gruppeleder 

 
Sør-Varanger SV 

 
Using Opera's revolutionary e-mail client: http://www.opera.com/mail/ 

 
  
 
--  
 
Med hilsen 
 
Pål K. Gabrielsen 
 
Using Opera's revolutionary e-mail client: http://www.opera.com/mail/ 
 



                SØR-VARANGER KOMMUNE     
ØKONOMIAVDELINGEN 

 

 
 

Mottakere: 
 Bente Larssen    
Ordføreren    
 

 

 
 

 

 
Vår ref.:  
Saksnr.: 12/1855/22 

Dato: 
12.11.2012  

   

Saksbehandler: 
Nina Bordi Øvergaard 

Telefonnr.:  
 78 97 75 4178 97 75 85 

Epostadresse saksbehandler: 
nina.bordi@sor-varanger.kommune.no 

 

 

NOTAT:  
FONDSOVERSIKT PR.12.NOVEMBER 2012 
 
Fondsoversikt pr.12 november 2012 

Disposisjonsfond 24 996 mill.kr   

Bundne driftsfond 46 603 mill.kr  

Ubundne investeringsfond 58 833 mill.kr  

Bundne investeringsfond 12 713 mill.kr  

 
 
Disposisjonsfond består av følgende:  
  
(tall i 1000) 

Driftsfond 13 923 

Beredskapstiltak  689 

Solenga 403 

Avsetning tidligere års mindreforbruk 373 

Kompetansesenteret 63 

Jernbandeprosjektet 50 

Felles opplæringsmidler barnehage 86 

Kabelferge Neiden  75 

Naturforvaltning jeger og fisk  24 

Islegging  15 

Eierandel IKAF 113 

Energi og klimaplan 138 

Sansehage 109 

Til dekning budsjett 2 105 

Avsetning stabilisering/omstrukturering  5 000 

Bolyst  50 

Kirkenes nye sykehus  1 000 



Musikkbinge Bjørnevatn  330 

Partnerskap folkehelse  250 

 

Allerede vedtatte disponeringer av disposisjonsfond kan vedtas omdisponert av 
kommunestyret. Frie midler som kan benyttes uten omdisponering er 13,9 mill.kr  
 

Når det gjelder ubundne investeringsfond er deler av dette bundet opp i 
momsrefusjon og skal tilbakeføres investeringsprosjektene. Disponible midler her 
utgjør 23,9 mill.kr. 
 
Bundne investerings- og driftsfond kan ikke benyttes eller omdisponeres.   
 
 
 
Nina Bordi Øvergaard 
økonomisjef 
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                                      SØR-VARANGER KOMMUNE          
             ØKONOMIAVDELINGEN 

 

Postadresse: Telefonnr.: Telefaksnr.: Bankgiro: www.svk.no  
Boks 406 
9915 KIRKENES 

Sentralbord 
78 97 74 00 

78 97 76 83 4930.13.83281 postmottak@svk.no  

 

 

Knut Mortensen 
 

 

 

     

 

 
Vår ref.:  

Saksnr.: 12/1855/54 

Deres ref.: Dato: 

27.11.2012 

Saksbehandler: 
Nina Bordi Øvergaard 

Telefonnr.:  
 78 97 75 41 

Epostadresse: 
postmottak@svk.no  

 

 

SPØRSMÅL ANGÅENDE BUDSJETT 2013 
 

SPØRSMÅL ANGÅENDE BUDSJETT 2013 - LØNN 
 
I budsjettfremlegget for 2012, Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012 – 2015, er følgende 
sagt 
angående lønn: 
 
(For 2012): 
”Det er budsjettert med lønnsøkning på i overkant av 5 %, eller 21 mill. kr., som skyldes naturlig 
lønnsøkning og overheng … 
Det er videre avsatt en sentral pott til å møte lønnsoppgjøret for 2012, på 6,7 mill. kr, beregnet ut fra 
nasjonale prognoser.” 

 
Budsjett 2013 
Lønnsutgifter er budsjettert i 2012: 446 576 
Budsjett 2013 : 469190 
Økning fra 2012 på i overkant av 5 %. 
Allerede i 2012 – budsjettet var lønnsøkning for 2012 lagt inn (også sentral pott på 6,7 mill), 
etter det jeg kan se. 

 
Spørsmål –  

Hvordan fremkommer lønnsøkningen i 2013?  
 
Lønnsbudsjettet for kommunen fremkommer slik:  
Pr. august 2012 overføres fra lønnssystemet alle lønnsopplysninger for alle fastansatte i 
faste hjemler og fordeles etter utgiftssted. Lønnen pr. august er etter lønnsoppgjør 2012 noe 
som vil gi korrekt lønn for inngangen til 2013. 
 
I tillegg er det budsjettert med en avsetning til det lokale lønnsoppgjøret i 2012 som får 
helårsvirkning for 2013 med 3,6 mill.kr. Det  lokale lønnoppgjøre ble sluttført innen utgangen 
av oktober og det viste seg at oppgjøret vil ha en årslønnsvirkning for 2013 på vel 4,2 mill.kr 
altså er denne avsetningen allerede for liten til å dekke dette lokale oppgjøret.  

http://www.svk.no/
mailto:postmottak@svk.no
mailto:postmottak@svk.no
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Hva er iberegnet i de 5 %? Hvor mye utgjør overheng 2012 – 2013? 
Når vi har kjørt ny lønn på alle ansatte i kommunen med oppgjøret for 2012 som grunnlag 
viser det en økning på vel 5 %. 
 
I saksfremlegget står: ” Faktiske opplysninger- ” Lønnsoppgjøret for 2012 er innarbeidet i 
virksomhetenes driftsbudsjetter. Det er avsatt midler til lokalt lønnsoppgjør 2012. 
Lønnsoppgjør 2013 er ikke innarbeidet i konsekvensjustert budsjett. 

 
Spørsmål – 
Er det rimelig med en lønnsvekst på 5 % i 2013 fra budsjett 2012, hvis ikke 
lønnsøkning i 2013 er innarbeid? 

 
Lønnsveksten fremkommer som et resultat av lokale og sentrale forhandlinger. Hva 
resultatet blir av forhandlingene 2013 er foreløpig usikkert, men rådmannen har ikke 
innarbeidet dette mellomoppgjøret i sitt budsjett. Dette er det opplyst om i 
budsjettdokumentet.  
 
Vi budsjetter alltid med den lønnen som hver enkelt ansatt har pr. budsjettertingstidspunkt 
dvs med lønnsoppgjør for inneværende år (2012) som får helårsvirkning for året etter (2013).  
 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
økonomisjef 
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