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Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 08.06.2015

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 08.06.2015.
Til å signere møteboka velges:
1...
2…

Dokumenter i saken:
Møtebok fra Kvæfjord formannskaps møte 08.06.2015
K-sak 68/13 Endring i kommunestyrets reglement – pkt 3 Innkalling til møter
K-sak 3/13 Kommunestyrets reglement – oppdatering
Saksopplysninger
Det følger av kommuneloven § 15 at kommunestyret fastsetter regler om føring av møtebok. Regler
forføring av møtebok er senest behandlet i K-sak 3/13 Kommunestyrets reglement - oppdatering der det
framgår at reglene for møteavvikling også gjelder for andre kommunale utvalg.
I forarbeider til kommuneloven av 1992 er det gitt prinsipper for hva som bør føres inn i møteboka.
Lovproposisjonen påpekte som vesentlig at berørt organ kan innestå for det som er protokollert og at det
av den grunn sørges for at organet godkjenner møteboka etter hvert møte. Godkjenning kan skje på flere
måter, lokal praksis er at organet selv i neste møte godkjenner (eller forkaster) møteboka samtidig som to
medlemmer som tok del i det aktuelle møte velges til å gjennomgå og underskrive møteboka på organets
vegne, jf § 5 i reglementet.
Bestemmelsen kom inn i reglementet samtidig med vedtak om elektronisk føring av møtebok. Etter dette
skal både utvalgsmedlemmer og andre ha tilgang til møtebok via kommunens hjemmeside
www.kvafjord.kommune.no. Papirversjonen kan også fås ved henvendelse til servicekontoret.

Behandlingen av saker som lovhjemlet er unntatt offentlighet, tas ikke inn i den del av møteboka som er
åpent tilgjengelig.
Det er påpekt som ulempe at det kan være langt fram til neste møte, og at administrasjonen da kan nøle
med å iverksette et vedtak før man sikkert vet at det som er protokollert vil bli godkjent. En
godkjenningsprosedyre betyr imidlertid ikke at vedkommende organ har fri rådighet når det gjelder
møtebokas innhold. Vedtak som er gjort, kan ikke endres eller justeres kun ved senere endring av
møteboka. Om det er på det rene hvilket vedtak som ble truffet, kan administrasjonen sette det ut i livet.
Det er ikke innkommet merknader til møtebok for overnevnte møte i formannskapet.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Kommunestyret

Dag Sandvik
77023043

Møtedato
16.06.2015
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Sluttregnskap for investeringsprosjekt pr 31.12.2014

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kommunestyret viser til framlagt sluttregnskap for investeringsprosjektene
 014101 IKT-investeringer 2014.
 014102 Visma barnehage.
 014402 Kommunale veier - opprusting.
 014601 Grunnkjøp Hemmestad vannverk.
2. Kommunestyret tar sluttregnskapene for de nevnte investeringsprosjektene til orientering, og
godkjenner de framlagte prosjektregnskapene.

Dokumenter i saken:
K-sak 65/13 Kvæfjord kommunes budsjett og økonomiplan 2014 – 2017.
K-sak 21/14 Regnskap 2013 og finansiell rapportering pr 31.12.2013.
K-sak 22/14 Sluttregnskap for investeringsprosjekt pr 31.12.2013.
K-sak 24/14 Tertialrapport 1/2014.
K-sak 26/14 Budsjettregulering – grunnkjøp Hemmestad vannverk. Vei til vannverket.
K-sak 28/14 Kommunale veier – ekstraordinære opprustingstiltak.
K-sak 42/14 Tertialrapport 2/2014.
K-sak 49/14 Budsjettregulering – tiltak i investeringsbudsjettet.
Saksopplysninger
Et sluttregnskap for investeringsprosjektene er den endelige avrapportering av prosjektets utgifter og finansiering.
Det skiller seg ut fra løpende rapportering ved at disse kan være summariske oppstillinger over alle
investeringsprosjekter, mens sluttregnskapene er regnskap for hvert enkelt prosjekt.
Foruten å vedta sluttregnskapet, vil det også gjøres en vurdering av utgiftene opp mot den justerte
kostnadsrammen. Hvordan investeringsprosjektet endte i forhold til planene er en sentral beslutningsinformasjon.

Vurderinger
Det legges fram sluttregnskap for følgende prosjekt, jf. note 16 til kommunens regnskap for 2014:
Sluttregnskap pr 31.12.2014
Prosjekt:
014101 IKT-investeringer 2014
Utgifter
Investeringsutgifter
Prosjektspesifikk finansiering
Momskompensasjon
Tilskudd
Lån
Investeringsfond
Driftsmidler
Annen finansiering
Sum finansiering
K-sak 65/13, 42/14.

Kostnads rammer
Opprinnelig
Justert
1 100 000
797 000

Regnskap
304 686

-220 000

-158 000

-60 937

-880 000

-639 000

-243 749

-1 100 000
-

-797 000
-

-304 686
-

Avvik
492 314

492 314

Prosjektet hadde en justert kostnadsramme på kr 797 000, mens utgiften ble kr 304 686,
altså en besparelse på kr 492 314. Besparelsen skyldes at det høsten 2014 ble innført en begrenset
innkjøpsstopp, og ikt-investeringene ble utsatt til 2015.
Investeringen er finansiert med lån og momskompensasjon.
Sluttregnskap pr 31.12.2014
Prosjekt:
014102 Visma barnehage
Utgifter
Investeringsutgifter
Prosjektspesifikk finansiering
Momskompensasjon
Tilskudd
Lån
Investeringsfond
Driftsmidler
Annen finansiering
Sum finansiering
K-sak 42/14.

Kostnads rammer
Opprinnelig
Justert
101 000

-

-20 000

Regnskap
99 222

Avvik
1 778

-19 844

-81 000

-

-79 378

-101 000
-

-

-99 222
-

1 778

Prosjektet, som gjelder kjøp av et saksbehandlingssystem for barnehageadministrasjon, hadde en
kostnadsramme på kr 101 000. Kostnadene ble kr 99 222. Altså en besparelse på kr 1 778.
Kostnadene er finansiert med lån og momskompensasjon.
Sluttregnskap pr 31.12.2014
Prosjekt:
014402 Opprusting kommunale veier
Utgifter
Investeringsutgifter
Prosjektspesifikk finansiering
Momskompensasjon
Tilskudd
Lån
Investeringsfond

Kostnads rammer
Opprinnelig
Justert
1 000 000

Regnskap
1 094 907

-200 000

-200 000

-475 000
-325 000

-475 000
-

Avvik
-94 907

Driftsmidler
Annen finansiering
Sum finansiering
K-sak 28/14, 42/14.

-1 000 000
-

-

-675 000
419 907

-94 907

Prosjektet gjelder opprusting strekningen Kirkeveien - Bergsveien inkl. nye gatelys. Opprinnelig
bevilgning var kr 1 000 000. Kostnadene ble kr 1 094 907. Det vil si en merkostnad på kr 94 907.
Prosjektet har vært utført av Harstad kommune som en del av gjeldende samarbeidsavtale. Årsak til
overskridelsen skyldes påløpte kostnader knyttet til veilys. Disse var ikke tatt med i grunnlaget for gitt
bevilgning. Forutsatt finansiering var momskompensasjon, lån og bruk av investeringsfond.
Finansieringen sviktet med kr 325 000 som følge av manglende midler på investeringsfondet, noe som
har vært medvirkende til årets underskudd i investeringsregnskapet.
Sluttregnskap pr 31.12.2014
Prosjekt:
014601 Grunnkjøp Hemmestad vannverk
Utgifter
Investeringsutgifter
Prosjektspesifikk finansiering
Momskompensasjon
Tilskudd
Lån
Investeringsfond
Driftsmidler
Annen finansiering
Sum finansiering
K-sak 26/14.

Kostnads rammer
Opprinnelig
Justert
4 000

-

Regnskap
4 825

-4 000 -4 000
- -

Avvik
-825

-4 825
-

-4 825
-

-825

Prosjektet hadde en kostnadsramme på kr 4 000, mens utgiften ble kr 4 825.
Overskridelsen skyldes omkostninger knyttet til grunnkjøpet.

Administrasjonssjefen tilrår at kommunestyret godkjenner de avsluttede prosjektregnskapene.

Dag Sandvik
økonomisjef

Kvæfjord kommune
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Regnskap 2014 og finansiell rapportering pr 31.12.2014

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt regnskap for 2014, revisjonens beretning og
kontrollutvalgets vedtak, og godkjenner kommunens regnskap for 2014.
2. Kommunestyret vedtar at driftsregnskapets mindreforbruk (overskudd) med kr 555 737,43 settes av til
kommunens disposisjonsfond.
3. Kommunestyret vedtar at udekket kostnad i investeringsregnskapet (underskudd) med kr 492 240,09
dekkes inn i 2015 ved bruk av kommunens disposisjonsfond.
4. Kommunestyret vedtar budsjettregulering K-4/15 slik det framgår av vedlegg i saken.

Særtrykk:
Regnskap 2014.
Vedlegg:
KomRev Nord – revisors beretning av 15.4.2015.
Budsjettregulering K-4/15.
Dokumenter i saken:
K-sak 65/13 Kvæfjord kommunes budsjett og økonomiplan 2014 – 2017.
K-sak 7/14 Budsjettregulering – overformynderiets avslutning.
K-sak 21/14 Regnskap 2013 og finansiell rapportering pr 31.12.2013.
K-sak 22/14 Sluttregnskap for investeringsprosjekt pr 31.12.2013.
K-sak 24/14 Tertialrapport 1/2014.
K-sak 26/14 Budsjettregulering – grunnkjøp Hemmestad vannverk. Vei til vannverket.
K-sak 27/14 Lamhagan industriområde – eiendomsoverdragelser.
K-sak 28/14 Kommunale veier – ekstraordinære opprustingstiltak.
K-sak 42/14 Tertialrapport 2/2014.
K-sak 49/14 Budsjettregulering – tiltak i investeringsbudsjettet.

Saksopplysninger
Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap og balanseregnskap. I tillegg kommer
økonomiske oversikter og noter som belyser de enkelte sider av regnskapet nærmere. Driftsregnskapet
viser driftsinntektene og årets kostnader til den løpende drift. Investeringsregnskapet viser årets kostnader
vedr kommunens investeringsprosjekt og hvordan disse er finansiert. Balanseregnskapet viser
kommunens eiendeler og omløpsmidler, samt egenkapital og gjeld pr 31.12.2014. I tillegg til regnskapet
gis det også en beskrivelse av kommunens finansielle status ved siste årsskifte.
Regnskapet ble avlagt til revisjonen i henhold til Forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10 innen
fristen den 15.2.2015. Driftsregnskapet er gjort opp med et overskudd på kr 555 737,43.
Investeringsregnskapet viser en udekket kostnad (underskudd) med kr 492 240,09. Dette tilsier kostnader
som er påløpt, men hvor finansieringen ikke har vært tilstrekkelig til å dekke kostnadene.
Den etterfølgende revisjon av regnskapet har ikke medført endringer i resultatet. Revisjonsberetningen fra
KomRev Nord ble avlagt den 15.4.2015. Beretningen er en «rein» beretning uten forbehold og
presiseringer.
Driftsregnskapet:
Driftsinntektene utgjør 385 mill kr. Dette er en økning på 8 mill kr fra året før. Skatt på inntekt og
formue, rammetilskudd og andre generelle statstilskudd er de største inntektspostene. Det var en nedgang
i skatteinntektene fra året før med ½ mill kr. Ny inntekt i 2014 er eiendomsskatt på verker, bruk og
næring med kr 441 000.
Driftsutgiftene utgjør 386 mill kr, noe som tilsvarer en økning på 8 mill kr sammenlignet med 2013.
Brutto er driftsresultatet negativ med kr 747 000, og er en følge av at driftsutgiftene er høyere enn
driftsinntektene.
Eksterne finansinntekter er 5,5 mill kr. Dette er 3 mill kr mer enn året før, og er et resultat av mer utbetalt
aksjeutbytte. Eksterne finansutgifter er 13,5 mill kr, noe som er en ½ mill kr mer enn i 2013. Årsak til
høyere kostnader er i hovedsak renteutgifter knyttet til økt driftskreditt.
Netto driftsresultat er positiv med kr 765 000. Dette tilsvarer en resultatforbedring på 2,8 mill kr
sammenlignet med 2013 siden netto driftsresultat da var negativ med i overkant av 2 mill kr. Det er
inntektsført 3,7 mill kr som bruk av tidligere års avsetninger til bundne fond. Det kostnadsført kr 35 000
til finansiering av utgifter i investeringsregnskapet. Videre er det kostnadsført 1,047 mill kr til dekning av
tidligere års underskudd. Avsetning av ubrukte midler til bundne fond utgjør 2,8 mill kr. Samlet gir dette
årets regnskapsresultat på i overkant av ½ mill kr. Det er ikke avsatt midler til disposisjonsfondet. Det
gjenstår å dekke inn underskudd fra 2012 og 2013 med til sammen 7,5 mill kr.
Samlet sett har de frie inntektene korrigert for finanskostnader, avsetninger og overskudd, bidratt med
302,4 mill kr som er fordelt til drift. Dette er 6 mill kr mer enn tilsvarende fordeling i 2013. Inntektene er
fordelt slik til avdelingene:
RO0 Styringsorganer kr 2 634 000 (kr 150 000 mindre enn i 2013) – nedgang 5,4 %.
RO1 Fellesadministrasjon kr 24 492 000 (3,1 mill kr mer enn i 2013) – økning 14,6 %.
RO2 Kultur/oppvekst kr 98 776 000 (4,8 mill kr mer enn i 2013) - økning 5,1 %.
RO3 Helse/omsorg kr 158 458 000 (1,9 mill kr mindre enn i 2013) – nedgang 1,2 %.
RO4 Teknisk kr 17 972 000 (kr 156 000 mer enn i 2013) – økning 0,9 %.
Driftsresultatet for de enkelte avdelinger/rammeområder er som følger:
RO0 Styringsorganer – mindre forbruk kr 364 000 (tilsvarer 88 % av budsjettrammen).

RO1 Fellesadministrasjon – mer forbruk kr 211 000 (tilsvarer 101 % av budsjettrammen).
RO2 Kultur/oppvekst – mer forbruk kr 252 000 (tilsvarer 101 % av budsjettrammen).
RO3 Helse/omsorg – mindre forbruk kr 5 946 000 (tilsvarer 96 % av budsjettrammen).
RO4 Teknisk – mer forbruk kr 391 000 (tilsvarer 102 % av budsjettrammen).
RO6 Teknisk VAR-området – mer forbruk kr 109 000 (gjelder feietjeneste).
RO8 Frie inntekter/betjening av lån – mindre inntekt kr 4 791 000 (tilsvarer 98 % av budsjettrammen).
RO9 Intern finansiering – mer/mindre forbruk/inntekt kr 555 000 (tilsvarer årets overskudd).
Årets lønnskostnader inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift er 281 mill kr. Dette er 8 mill kr mindre enn hva
lønnskostnadene utgjorde i 2013. Lønnskostnadene utgjør 72,9 % av driftsinntektene. Tilsvarende for året
før var 76,4 %.
Pensjonskostnadene inkl. arbeidsgiveravgift er 47,6 mill kr. Dette inkluderer årets premieavvik med 20,8
mill kr og amortisert premieavvik fra tidligere år med 4,9 mill kr. Samlet premieavvik for alle år, som er
betalt men ikke kostnadsført i driftsregnskapet, utgjør 61,8 mill kr. Dette tilsvarer en økning fra 2013 med
15,4 mill kr.
Kommunens pensjonsmidler tilsvarer 696 mill kr, mens pensjonsforpliktelsene utgjør 878 mill kr.
Årsaken til at pensjonsforpliktelsen er større enn pensjonsmidlene skyldes at disse er regnet ut fra
forskjellige forutsetninger. Pensjonsforpliktelsen regnes ut fra forholdstall fastsatt av Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, mens pensjonsmidlene regnes ut fra grunnlagsrente fastsatt av
Finanstilsynet. Uavhengig av utregningsmåte er pensjonsforpliktelsen til enhver tid fullt ut
fondsfinansiert fra pensjonsleverandørens side.
Driftsresultat for selvkostområdene:
I henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets «Retningslinjer for beregning av selvkost for
kommunale betalingstjenester», kan kommunen framføre et overskudd eller underskudd fra
selvkosttjenesten til et senere år innenfor et tidsperspektiv på 3 – 5 år. Det betyr at et overskudd fra
tidligere år skal redusere gebyrgrunnlaget, og et underskudd skal øke gebyrgrunnlaget innenfor nevnte
tidsperspektiv. Resultatet for årets selvkostsektorer er slik:
Vannforsyning har et underskudd på 1,9 mill kr, som tilsvarer en dekningsgrad på 66 %. Underskuddet er
dekt inn med midler fra selvkostfondet, slik at dette utgjør nå kr 528 000.
Avløp/rensing har et overskudd på kr 383 000, som tilsvarer en dekningsgrad på 117 %. Overskuddet er
satt av til selvkostfondet, som nå er på kr 1 285 000.
Slamtømming har et underskudd på kr 77 000, som tilsvarer en dekningsgrad på 81 %. Underskuddet er
dekt inn med midler fra selskostfondet, slik at dette nå utgjør kr 1 028 000.
Renovasjon/miljøstasjon har et overskudd på kr 443 000, som tilsvarer en dekningsgrad på 110 %.
Overskuddet er satt av til selvkostfondet, som nå er på kr 2 350 000.
Feiertjeneste har et underskudd på kr 109 000, som tilsvarer en dekningsgrad på 85 %. Kommunen har
ikke selvkostfond for feiertjenesten, og underskuddet er derfor framført til inndekning over
gebyrgrunnlaget for kommende år.
Investeringsregnskapet:
Investeringsregnskapet viser et korrigert underskudd på kr 492 000 som innebærer manglende
finansiering av påløpte kostnader. Årsaken til dette var en budsjettert forutsetning om at en del av
investeringskostnadene skulle finansieres med midler fra investeringsfondet. Sviktende forutsetninger for
avsetning til fondet førte til at det ikke var tilstrekkelige midler på fondet til denne finansieringen.

Årets investeringer har vært mindre enn tidligere år, og utgjør 6 mill kr inkl. utlån, egenkapitalinnskudd
KLP, ekstraordinære avdrag på lån og avsetninger. Av investeringer i anleggsmidler er 98 % finansiert
med bruk av lån. Øvrige kostnader er finansiert med salgsinntekter fra anleggsmidler,
momskompensasjon, mottatte avdrag på utlån og bruk av tidligere års overskudd og avsetninger.
Investeringer i anleggsmidler utgjør 2,4 mill kr og fordeler seg slik på de enkelte avdelingene:
RO1 Fellesadministrasjon kr 941 000.
RO2 Kultur/oppvekst kr 340 000.
RO4 Teknisk kr 1 155 000.
Investeringene er knyttet til prosjekter innenfor IKT-infrastruktur, opprusting av opplevelsessted Nupen,
brannsikring Flesnes oppvekstsenter og Borkenes barnehage, etterarbeid Husby barnehage, boligfelt
Berg/Engen og opprustingstiltak kommunale veier.
Følgende investeringsprosjekt pågår og er ikke avsluttet pr 31.12.2014:
09608 Husby barnehage (oppfølgingsarbeid) – overskridelse kostnadsramme kr 967 000.
011401 Boligfelt Berg/Trastad – gjenstår kr 222 000 av kostnadsramme.
012103 IKT – fleksibel sonemodell – gjenstår kr 13 000 av kostnadsramme.
013301 Kveldro – universell utforming – gjenstår kr 365 000 av kostnadsramme.
013404 Nupen – opplevelsessted – gjenstår kr 443 000 av kostnadsramme.
013408 Nupen – gapahuk – gjenstår kr 0 av kostnadsramme.
014103 IKT – oppgradering ePhorte saksbehandlingssystem – overskridelse kostnadsramme kr 105 000.
014201 Flesnes oppvekstsenter – brannsikring – gjenstår kr 611 000 av kostnadsramme.
014202 Borkenes barnehage – brannsikring – gjenstår kr 227 000 av kostnadsramme.
014401 Utbyggingsområder næringsareal – gjenstår kr 378 000 av kostnadsramme.
Videre er 4 andre investeringsprosjekt avsluttet i 2014. For disse vil sluttregnskap legges fram som egen
sak for kommunestyret.
Balanseregnskapet:
Kommunens eiendeler består av anleggsmidler og omløpsmidler. Anleggsmidlene har en verdi på 949
mill kr, hvorav pensjonsmidler med 640 mill kr og faste eiendommer med 206 mill kr er de største
postene. Verdien av eiendeler har økt siste året med 96 mill kr.
Omløpsmidlene, som består av bankinnskudd, kortsiktige fordringer og premieavvik, utgjør 98 mill kr, og
tilsvarer en økning på 8 mill kr fra forrige år. Bankinnskudd og kortsiktige fordringer viser en nedgang
med 6,7 mill kr fra forrige år, mens premieavvik (betalt, men ikke kostnadsført pensjonspremie) viser en
økning på 15,4 mill kr.
Arbeidskapitalen består av omløpsmidler minus kortsiktig gjeld, og viser hva kommunen har av midler
for å dekke fortløpende betalingsforpliktelser med. Arbeidskapitalen er styrket siste året med kr 450 000,
og utgjør nå 6,8 mill kr. Det er positivt at arbeidskapitalen er styrket, men den utgjør allikevel knapt 2 %
av driftsinntektene. En sunn likvid situasjon for kommunen tilsier en arbeidskapital på ca. 10 % av
driftsinntektene, noe som tilsvarer 35 – 40 mill kr. Et økende premieavvik, underskudd på
driftsregnskapet og bruk av oppsparte fondsmidler de senere årene er årsakene til en svak arbeidskapital.
Dette har ført til at kommunen har vært nødt til å høyne grensen for driftskreditt fra 50 mill kr til 75 mill
kr i 2014. I praksis vil dette si at den kommunale driften betales med bruk av lån. Dette medfører
betydelige finansielle merkostnader i driftsregnskapet.

Kommunens egenkapital er styrket med 9 mill kr i 2014, og er fortsatt negativ med 90 mill kr.
Kommunen har ikke frie fond som disposisjonsfond og investeringsfond.
Langsiktig gjeld er 1 046 mill kr, hvorav pensjonsforpliktelser utgjør 878 mill kr. Lånegjeld utgjør 167
mill kr og er 5 mill kr mindre enn for et år siden. På den annen side er den kortsiktige gjelden i form av
driftskreditt økt tilsvarende siste året. Ved siste årsskifte var benyttet driftskreditt 39,3 mill kr.
Kommunens garantiansvar ovenfor andre selskap og institusjoner utgjør 10,5 mill kr, og tilsvarer en
reduksjon på kr 300 000 fra året før. Det største enkelttiltaket som det er gitt garanti for er
Kveøyforbindelsen AS med en gjenstående garanti på 6,5 mill kr. Garantien løper fram til 31.12.2041.
Kommunen har ikke hatt tap på løpende garantier siste året.
Av andre vesentlige forpliktelser kan nevnes avtalen med Troms fylkeskommune som gjelder
medfinansiering av Kveøyforbindelsen med til sammen 30 mill kr. Avtalen løper fram til 2041 og
betinger et årlig tilskudd fra kommunen til Troms fylkeskommune på 1 mill kr.
Rapportering finansforvaltning:
I henhold til kommunens finansreglement skal det rapporteres til kommunestyret om utviklingen av
kommunens finansielle midler. Status i den kommunale finansforvaltningen er pr 31.12.2014 slik:
Oversikt over plassering av likviditet

Ledig likviditet:
Ikke midler plassert
Sum

Saldo
1.1.2013

Saldo
1.1.2014

Saldo
1.1.2015

Rentesats Rentesats Rentesats
1.1.2013
1.1.2014
1.1.2015

0

0

0

0

0

0

21 320 785
43 841 946
0
0
0
16 275 256
-20 884 118
-51 061 579

21 192 688
46 412 653
0
0
0
22 513 434
-34 352 871
-49 380 451

18 988 047
61 857 360
0
0
0
17 947 820
-39 349 025
-52 608 610

9 492 290

6 385 453

6 835 592

Likviditet som inngår i arbeidskapital:
Kortsiktige fordringer
Premieavvik
Aksjer og andeler
Sertifikater
Obligasjoner
Sparebank 1 Nord-Norge, innskudd
Driftskreditt
Annen kortsiktig gjeld
Sum

1,58
3,15
-

1,43
3,63

1,49
3,46

Kommunen har ikke plassert midler i langsiktig finansiell aktiva.

Kommunen har ikke ledig likviditet. Kortsiktige fordringer har en nedgang på 2,2 mill kr til 18,9 mill kr.
Fordringer på staten er noe redusert, mens fordringer på kommuner/fylkeskommuner og private har økt
noe. Netto premieavvik pensjon har økt kraftig med 15,4 mill kr til 61,8 mill kr. Av bankinnskudd på 17,9
mill kr tilhører 17,6 mill kr øremerkede midler til bestemte formål. Renteinntekter fra disse innskuddene
tilfaller formålet, og ikke kommunen. Kommunens innskudd som fri likviditet utgjør kr 310 000.
Innskuddsrenten har økt med 6 rentepunkter siste året. Uttak av driftskreditt har økt med 5 mill kr til 39,3
mill siste året. Renten på driftskreditt har vært litt synkende i perioden med en nedgang på 17
rentepunkter. Annen kortsiktig gjeld har økt siste år med 3,2 mill kr til 52,6 mill kr.

Oversikt lånegjeld
Bank

Lånenr

Saldo
1.1.2013

Saldo
1.1.2014

Saldo
1.1.2015

R-sats
1.1.2013

R-sats
1.1.2014

R-sats
1.1.2015

Kommunalbanken
Investeringer 2002 - 3 mnd Nibor +0,40

20090659

1 521 900

1 461 020

1 400 140

2,10

2,08

1,98

Kvæfjordhallen 2003 - 3 mnd Nibor +0,40

20090660

3 044 930

2 925 510

2 806 090

2,10

2,08

1,98

Refinansiering 2004 - 3 mnd Nibor +0,40

20040525

30 483 110

29 354 110

28 225 110

2,10

2,08

1,98

Investeringer 2005 - 3 mnd Nibor +0,40

20090661

1 293 740

1 150 000

1 006 260

2,10

2,08

1,98

Investeringer 2007 - 3 mnd Nibor +0,40

20070489

11 902 500

11 109 000

10 315 500

2,10

2,08

1,98

Investeringer 2008 - 3 mnd Nibor +0,40

20090662

2 493 620

2 337 780

2 181 940

2,10

2,08

1,98

Investeringer 2011 - fast rente 3 år

20110741

17 880 960

17 135 920

16 390 880

3,07

3,070

1,80

Refin inv 2009/2010-fast rente 3 år

20120062

24 291 420

23 338 820

22 386 220

2,97

2,970

Investeringer 2012 - fast rente 3 år

20120451

13 220 000

12 691 200

12 162 400

2,59

2,590

2,58

Investeringer 2013 - 3 mnd Nibor +0,25

20130227

0

6 898 220

6 616 660

-

1,93

1,83

Investeringer 2014 - 3 mnd Nibor +0,40

20140621

-

0

0

2 324 000

106 132 180

108 401 580

105 815 200

15302661 2

1 209 600

979 200

748 800

Sum

1 209 600

979 200

748 800

83175026390

59 143 017

56 678 731

54 214 445

Sum

59 143 017

56 678 731

54 214 445

Sum

1,80

-

1,98

1,00

1,084

1,28

2,99

2,970

Husbanken
Kveldroveien 6 - 1996
KLP
Refin 2008 (KomKred) - fast rente

2,97

Formidlingslån:
Husbanken
Startlån 2008 - flytende rente

15319736 3

1 406 250

1 281 250

960 655

2,00

2,084

2,28

Startlån 2010 - flytende rente

15320428 4

1 275 000

1 175 000

1 075 000

2,00

2,084

2,28

Startlån 2011 - flytende rente

15320759 2

1 866 664

1 733 328

1 599 992

2,00

2,084

2,28

Startlån 2012 - flytende rente

15321064 6

2 000 000

1 866 664

1 733 328

2,00

2,084

2,28

Startlån 2014 - flytende rente

15 321 765

0

0

1 600 000

-

-

2,28

6 547 914

6 056 242

6 968 975

173032711

172115753

167747420

Sum
Sum lånegjeld

Kommunens lånegjeld er 167,7 mill kr og tilsvarer en reduksjon på 4,3 mill kr siste år. Lån til
investeringer i 2014 med kr 2 324 000 er tatt opp i Kommunalbanken. Et lån i Husbanken fra 2003 er
innfridd. I tillegg er det gjort nedtrekk på et annet lån i Husbanken med kr 228 000 som følge av
ekstraordinære innbetalinger fra låntakere som har startlån.
Av lånegjelden er 64 % tilknyttet faste rentebetingelser, mens 36 % er tilknyttet rentebetingelser mot 3
mnd NIBOR. Lån i Husbanken til videre utlån er knyttet til flytende rentebetingelser. Gjeldende
rentevilkår er innenfor finansreglementets rammebestemmelser for rentetilknytning. Fast rente har vist en
synkende tendens i 2014, og er nå lavere enn flytende rente som har vært stabil det siste året. Unntatt er
renteutviklingen i Husbanken hvor nivået har økt med 20 rentepunkter. Renten på lån med tilknytning mot
NIBOR har gått ned 10 rentepunkter til 1,98 %. To renteavtaler med fast rente har utløpt i 2014, og er
erstattet med nye renteavtaler for 3 år med fast rente på 1,80 %. Dette har gitt en redusert rentekostnad på
kr 492 000 pr år sammenlignet med forrige renteavtale. To andre fastrenteavtaler utløper i 2015. Her vil
nye renteavtaler blir framforhandlet. For øvrig vurderes refinansiering og alternativ rentetilknytning
fortløpende.

Vurderinger
Selv om regnskapet kommer ut med et lite overskudd i 2014, viser de underliggende regnskapstallene at
kommunens økonomi er svak. Brutto er driftsresultatet negativt og svakere enn i 2013. Årets driftsutgifter
er større enn driftsinntektene. På grunn at et større inntektsført aksjeutbytte i 2014 rettes dette noe opp og
bidrar til at netto driftsresultat er bedre enn året før. Driftsresultatet er allikevel langt lavere enn det som
er anbefalt fra Teknisk beregningsutvalg for kommunal økonomi (TBU).
Det gjenstår å dekke inn 7,5 mill kr av tidligere års underskudd. Av dette gjelder 2,4 mill kr underskuddet
fra 2012. Det vil si at kommunen ikke har klart å følge opp kommunestyrets vedtak i sak 34/13 som tilsa
at underskuddet skulle dekkes inn i regnskapet for 2014. Gjeldende regnskapsregler tilsier at underskudd
skal dekkes inn i løpet av 2 år etter regnskapsåret. Som en følge av at kommunen ikke får dekt inn
underskuddet fra 2012 i regnskapsåret 2014, fører dette til at kommunen er kvalifisert til fylkesmannens
ROBEK-liste (register om betinget godkjenning og kontroll). Oppføring her vil skje etter kommunestyrets
behandling av regnskapssaken for 2014.
Kommunens egenkapital er svekket ytterligere siste året. Det vil si at oppsparte fondsmidler fra tidligere
år er brukt opp, og kommunen har pr i dag ikke frie midler avsatt på disposisjonsfond eller
investeringsfond. Kommunens anstrengte økonomi har ført til at en ikke har vært i stand til å avsette
midler til frie fond slik som kommunestyret også forutsatte i sak 34/13. Denne negative utviklingen har
begrenset kommunens økonomiske handlefrihet i enda større grad enn tidligere.
En svak kommuneøkonomi bidrar også til å svekke kommunens betalingsevne. Store pensjonsutgifter,
underskudd på tidligere års drift, og det forhold at driftsutgiftene er større enn driftsinntektene, fører til at
kommunen må ha en stor driftskreditt for å klare de daglige betalingsforpliktelser. Derfor var det
nødvendig å øke driftskreditten fra 50 til 75 mill kr i 2014. Driftskreditten er blant de høyeste som er gitt
til norske kommuner i dag.
Rentenivået på kommunens låneporteføljer er historisk lave, og ligger i underkant av 2 %. Dette kommer
kommunens svake økonomi til gode på en måte. De økonomiske utfordringene ville ha vært betydelig
større hvis rentenivået hadde vært rundt 5 %. På den annen side kunne dagens lave rentenivå gitt
kommunen en unik anledning til å styrke sin egenkapital dersom de økonomiske utfordringene hadde
vært mindre enn hva tilfellet er.
Kommunens selvkostfond utgjør i overkant av 5 mill kr. Dette er abonnentenes penger, og bør betales
tilbake i form av lavere kommunale gebyrer i 2016.
Administrasjonssjefen vil for øvrig vise til årsberetningen for 2015, og tilrår at årets overskudd i
driftsregnskapet settes av til disposisjonsfond, og at årets underskudd i investeringsregnskapet dekkes inn
ved bruk av de avsatte midler på disposisjonsfondet.

Dag Sandvik
økonomisjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
51/15

09.06.2015
2015/20

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Merete Hessen
77023011

Møtedato
16.06.2015
19.06.2015

Årsmeldinger for 2014

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre tar administrasjonssjefens årsberetning og foreliggende årsmeldinger for 2014
til etterretning.

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.04.2015
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap tar administrasjonssjefens årsberetning for 2014 til etterretning. Årsberetningen
forelegges kommunestyret sammen med årsmeldinger for rammeområdene i juni, samtidig som
regnskapssaken.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 03.06.2015
Administrasjonssjefens innstilling
Levekårsutvalget i Kvæfjord tar foreliggende årsmelding for RO2 Kultur/oppvekst til etterretning.
Votering:
- Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 03.06.2015
Administrasjonssjefens innstilling
Levekårsutvalget i Kvæfjord kommune tar foreliggende årsmelding 2014 for Helse- og omsorgsavdelinga
til etterretning.
Votering:
- Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Særtrykt vedlegg:
Årsmeldinger for 2014
Dokumenter i saken:
Kvæfjord kommune 12.2.2015 Regnskap 2014
Kontrollutvalgets sak 15/2015 Kontrollutvalgets uttalelse om Kvæfjord kommunes årsregnskap for 2014
Saksopplysninger
Årsmeldinger for 2014 medregnet foreløpig versjon av Kommunebarometeret sendes i samlet særtrykk til
kommunestyrets medlemmer. Fra tidligere er også utsendt kommuneregnskapet for 2014. Årsmeldinger
for 2014 blir etter hvert også gjort tilgjengelig over www.kvafjord.kommune.no.
Administrasjonssjefens årsberetning og rammeområdenes årsmeldinger fremmes som én samlet sak for
formannskapet. Årsmeldingene må vurderes samtidig med regnskapssaken, som også forelegges
kontrollutvalget til uttalelse sammen med administrasjonssjefens årsberetning. Årsmeldingene med
etterfølgende politisk behandling inngår i grunnlagsdokumentene for høstens arbeid med nytt budsjett og
økonomiplan 2016-2019.
Årsmeldinger for RO2 Kultur/oppvekst og RO3 Helse/omsorg bygger på underliggende årsmeldinger fra
driftsenhetene. Disse kan bestilles ved henvendelse til henholdsvis kultur- og oppvekstsjefen eller helseog omsorgssjefen. For 2014 er det også i årsmeldingene for disse to rammeområdene inntatt en kortfattet
redegjørelse for internkontrolltiltak.
Som vedlegg til Årsmeldinger for 2014 inngår også foreløpig versjon av analysen Kommunebarometeret
2014, ført i pennen av ukeavisen Kommunal Rapport. Her sammenlignes tjenesteproduksjonen i
kommunene, i hovedsak ut fra foreløpige Kostra-tall for 2014. Kommunebarometeret er en rangering,
ikke en vurdering av om tjenestene fortjener stempel god nok eller ikke. For en vanlig kommune er det
naturlig å ende opp med omtrent like mange gode som dårlige plasseringer når Kommune-Norge
rangeres. Gode og dårlige plasseringer kan også være utslag av de lokale prioriteringer. Der man kommer
dårlig ut, kan det likevel være naturlig å anta at det kan være noe å hente på å se på hva de beste
kommunene gjør. Kvæfjord kommune kommer denne gangen ut på 4.plass i fylkesrangeringen og på
251.plass blant kommunene på landsbasis.
Når man skal se på utviklingen over tid for rangering i Kommunebarometeret, opplyser barometeret selv
at det er best å bruke tallene som er oppdatert til å samsvare med 2015-utgaven av barometeret, se
statistikken «Plassering justert for disponibel inntekt» på side 3 i foreløpig utgave av barometeret.
På noen områder preges naturlig nok omtalen i Kommunebarometeret av at det er ført i penn av personer
uten lokalkunnskap Kvæfjord utover det som fremkommer i statistikk. Men det er samtidig greit å få fram
en så vidt uhildet vurdering sett utenfra, framstillingen er derfor i sin helhet gjengitt slik som den er
foretatt av Kommunal Rapport. Hovedkonklusjonene i Kommunebarometeret 2014 er:






Skoleresultatene er i hovedsak omtrent middels. Målt mot samme trinn ellers i Skole-Norge er
nivået middels. Frafallet på videregående blant elever fra kommunen kjenner vi dessverre ikke.
En noe mer hjemmebasert eldreomsorg enn normalen. Kommunen oppgir nå at det ikke er plasser
avsatt til demente på sykehjem – er det riktig? Lite tid med lege og fysioterapeut på sykehjem.
God bemanning og veldig mange fristbrudd. Kvæfjord er ikke alene om en så dårlig kombinasjon.
Bemanningen i barnehagene ble litt bedre i fjor. Få assistenter er registrert med relevant
utdanning.
Korrigert netto driftsresultat var elendig i fjor, det oppsamlete underskuddet øker. Gjelda er lav.



Kostnadsnivået er høyt, spesielt innen pleie og omsorg – men også i grunnskolen.

Administrativ gjennomgang i ettertid av foreløpig utgave av kommunebarometeret viste at vi
beklageligvis hadde gjort en feil ved at avmerkning av antall sykehjemsplasser for demente var falt ut ved
innrapporteringen, jfr. spørsmålet i andre kulepunkt ovenfor. Denne feilen er rettet opp og
innrapporteringen ble 13.04.15 korrigert.
Vurderinger
Det vises til omtale i årsberetningen med foreløpig behandling under F-sak 21/15, videre til foreliggende
årsmeldinger og til regnskapssaken med revisors beretning og kontrollutvalgets uttalelse i
kontrollutvalgsak 15/15 som konkluderer slik:
... ”Kontrollutvalget har merket seg at Kvæfjord kommunes regnskap for 2014 viser et regnskapsmessig
mindreforbruk/overskudd på kr 555.737.
Kontrollutvalget har også merket seg at administrasjonssjefen har avlagt årsregnskapet og årsberetningen uten vesentlige
feil, og det foreligger en revisjonsberetning uten merknader. Kontrollutvalget gir honnør til alle som har bidratt i jobben med å
nå slike resultater, blant annet avdelingene i kommunen som har vist god budsjettdisiplin i 2014.
Kontrollutvalget har for øvrig ingen merknader til Kvæfjord kommunes årsregnskap for 2014.”

Det tilrås at foreliggende årsmeldinger for 2014 tas til etterretning. Ut over dette står det politisk nivå fritt
å foreta tilføyelser eller presiseringer i innstillingen, som tillegg til årsmeldingene.
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NND's legat - regnskap og årsberetning for 2014

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt regnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2014.
2. Kommunestyret tar det framlagte regnskapet, årsberetning og revisjonsberetning til orientering, og
godkjenner NND’s legat sitt regnskap og årsberetning for 2014.

Vedlegg:
NND’s legat – regnskap og årsberetning for 2014.
Møtebok styret for NND’s legat – sak 1/2015 Regnskap og årsberetning for 2014.
KomRev Nord IKS – revisors beretning av 12.5.2015.
Saksopplysninger
Legatet har som formål å gi støtte til tiltak som kommer psykisk utviklingshemmede i Kvæfjord
kommune til gode gjennom bidrag til den enkelte, eller gjennom tiltak som kan føre til et bedre
tjenestetilbud til de funksjonshemmede. I henhold til legatets vedtekter § 6 skal regnskap, årsberetning og
revisjonsberetning legges fram for kommunestyret til behandling.
Styret har i 2014 hatt 1 styremøte og behandlet 33 saker. Av disse var en sak godkjenning av regnskap og
årsberetning for forrige år, mens de øvrige sakene gjaldt søknader om tilskudd til forskjellige formål. Det
ble utbetalt til sammen kr 394 000 i tilskudd til søkerne. Midlene gikk til formål som ferieturer for
utviklingshemmede, deltakelse i idrettsarrangement, fornyelse av en uteplass ved en boenhet og
opparbeidelse av gangsti til grillbu.
Plassering av legatets midler er ikke endret fra forrige år. Kapitalen er plassert i forskjellige fond, fast
eiendom og bank. Utviklingen i finansmarkedet har vært meget god i året som gikk. Dette har bidratt til
en avkastning på legatets midler med kr 381 000. Avkastningen tilsvarer 10,3 % av kapitalen.
Innskutt kapital i Harstad Eiendomsinvest AS har ikke gitt utbytte i 2014. Generalforsamlingen i
selskapet har vedtatt kun å tilbakebetale andeler av overkursfond med kr 60 000. Innskutt kapital i
selskapet utgjør nå kr 716 000. Av dette er kr 111 200 aksjekapital og kr 601 800 er overkursfond.

Resultatmessig viser regnskapet for 2014 et underskudd på drift med kr 10 000. Dette belastes legatets
egenkapital som nå utgjør kr 5 539 000.
Styret for legatet har i 2015 besluttet å avsette kr 200 000 til et bufferfond. Dette skal kunne benyttes til å
imøtekomme søknader om tilskudd i driftsår hvor den finansielle utviklingen ikke gir avkastning på
legatets midler.
Vurderinger
Legatet har hatt et godt driftsmessig år som følge av god avkastning på fondsmidler. Resultatet gir et godt
økonomisk grunnlag for å kunne imøtekomme søknader om tilskudd og utbetaling i 2015.
Plassering av legatets midler i aksjefond med forskjellig karakter av risiko kan i enkelte år medføre
mindre eller ingen avkastning på legatets midler. Det er derfor positivt at legatstyret har besluttet å avsette
kr 200 000 til et såkalt bufferfond. Med dette vil legatet ha midler i reserve dersom det skulle komme
dårligere økonomiske tider hvor avkastningen av legatmidlene vil bli mindre enn hva tilfellet er i dag.
Administrasjonssjefen tilrår at det framlagte regnskap og årsberetning for 2014 for NND’s legat
godkjennes.

Dag Sandvik
økonomisjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
2/15
53/15

04.05.2015
2012/658

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet
Formannskapet
Kommunestyret

Årsmelding for Eldrerådet i Kvæfjord 2014

Administrasjonssjefens innstilling
Årsmelding for Eldrerådet i Kvæfjord tas til etterretning.
Saksprotokoll i Eldrerådet - 12.05.2015
Administrasjonssjefens innstilling
Årsmelding for Eldrerådet i Kvæfjord tas til etterretning.
Votering:
- Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Årsmeldingen deles ut i møtet.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
12.05.2015
16.06.2015
19.06.2015

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

28.04.2015
2014/433

Saksnr
5/15
54/15

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Ungdomsråd
Formannskapet
Kommunestyret

Vivian Berg Gamst
77 02 31 96

Møtedato
12.05.2015
16.06.2015
19.06.2015

Årsmelding 2014 - Ungdomsrådet

Administrasjonssjefens innstilling
1. Årsmeldingen tas til etterretning.

Saksprotokoll i Ungdomsråd - 12.05.2015
Administrasjonssjefens innstilling
2. Årsmeldingen tas til etterretning.
Vedtak:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Dokumenter i saken:
Retningslinjer for ungdomsråd i Kvæfjord kommune
Vedlegg:
Årsmelding 2014 for ungdomsrådet
Saksopplysninger
I følge retningslinjer for ungdomsråd i Kvæfjord kommune, pkt 4, skal ungdomsrådet utarbeide
årsmelding for sin virksomhet innen 1.mai det påfølgende året.

Videre i pkt 4 står det at årsmeldingen kan for eksempel inneholde oversikt over ulike saker som er tatt
opp, informasjon om politiske tilbakemeldinger og en oversikt over hva ungdomsrådet eller har arbeidet
med.
Årsmeldingen kan skrives av møtesekretær eller av ungdomsrådet selv. Andre evalueringer gjort av
ungdomsrådet skal føyes til årsmeldingen, som forelegges kommunestyret.
Vurderinger
Det vises i sin helhet til vedlagte årsmelding.

Lars Tverseth
Kultur- og oppvekstsjef

Årsmelding 2014 for Ungdomsrådet
Medlemmer:
Lilly Helene Haugen – leder
Sander S Pedersen - nestleder
Trym H Marslett
Eirin Aders
Simen Dalsgård

Varamedlemmer:
Victoria Nicolaisen
Sofia Paulusma
Thomas Albrigtsen
Johanne Bjørback
Kristian Lindquist

Politisk kontaktperson er Linda Alise Karlsen.
Kultur- og oppvekstsjefen ved Vivian Berg Gamst ivaretar rådets sekretærfunksjon.
Rådet har i 2014 avholdt 4 utvalgsmøter, i tillegg flere arbeidsmøter.
Rådet har nå vært i funksjon i 2 år.
Rådet har dette året behandlet 16 saker.
Blant disse er samarbeidsmøte med to personer fra ungdomsrådet i Harstad. Dette møtet opplevdes som
nyttig utveksling av erfaringer og ideer for videre arbeid.
Videre har rådet laget egen aktivitetsplan for forrige år, noe som har vært ledende for saker rådet ønsket å
arbeide med.
Ungdomsrådet har sammen med frivilligsentralen avviklet et rusfritt arrangement på Fram. Videre
bestemte rådet å lage pressemelding da en familie bosatt på Borkenes mottak ble sendt ut av landet.
To av medlemmene i rådet deltok på Ungdommens Fylkesting i november 2014.
Ungdomsrådet var høringsinstans til forslag til budsjett og økonomiplan 2015-17. Her valgte rådet å støtte
forslag om å flytte elever fra mellomtrinnet ved Vik oppvekstsenter til Borkenes skole, begrunnet ut fra
både et sosialt og et økonomisk hensyn.
Det må nevnes at på alle møtene har flere medlemmer ikke møtt, og heller ikke meldt forfall. Møteplikten
bør få fokus når det velges nytt råd i 2015.

Lilly Helene Haugen
leder

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
2/15
55/15

02.06.2015
2015/160

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Råd for funksjonshemmede
Formannskapet
Kommunestyret

Årsmelding for råd for funksjonshemmede i Kvæfjord

Administrasjonssjefens innstilling
Årsmelding for Råd for funksjonshemmede tas til etterretning.

Dokumenter i saken:
Årsmelding for Råd for funksjonshemmede

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef

Ågot Hammari
77 02 33 43

Møtedato
11.06.2015
16.06.2015
19.06.2015

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
47/15
56/15

19.05.2015
2014/707

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Formannskapet
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
08.06.2015
16.06.2015
19.06.2015

Suppleringsvalg til Borkenes stemmestyre

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre finner ut fra begrensningsregelen med hensyn til valg til stemmestyre i
kommuneloven § 14 nr 4 og valgloven 9-3 nr 4 at Tor Egil Lund ikke lenger kan tjenestegjøre
som valgfunksjonær ved krets 4 Borkenes stemmestyre. Som nytt fjerde medlem til stemmestyret i
stedet for Lund utpekes: …
2. Kommunestyret viser til gjeldende delegeringsbestemmelser, punkt 42 Valgloven. Valgstyret gis
ut fra valgloven § 4-2 fullmakt til å forestå suppleringsvalg til stemmestyrene ved slik tilføyelse i
delegeringsbestemmelsene punkt 42.1: «… med unntak for at suppleringsvalg til stemmestyrer
ivaretas av valgstyret.»
Saksprotokoll i Formannskapet - 08.06.2015
Administrasjonssjefens innstilling
3. Kvæfjord kommunestyre finner ut fra begrensningsregelen med hensyn til valg til
stemmestyre i kommuneloven § 14 nr 4 og valgloven 9-3 nr 4 at Tor Egil Lund ikke lenger
kan tjenestegjøre som valgfunksjonær ved krets 4 Borkenes stemmestyre. Som nytt fjerde
medlem til stemmestyret i stedet for Lund utpekes: …
4. Kommunestyret viser til gjeldende delegeringsbestemmelser, punkt 42 Valgloven. Valgstyret
gis ut fra valgloven § 4-2 fullmakt til å forestå suppleringsvalg til stemmestyrene ved slik
tilføyelse i delegeringsbestemmelsene punkt 42.1: «… med unntak for at suppleringsvalg til
stemmestyrer ivaretas av valgstyret.»
Omforent forslag: Saken utsettes
Votering:
-Omforent forslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
-Saken utsettes

Ordføreren orienterte om:
 Sammensetningen av valgstyret
 Avtale med Harstad kommune om VTA-plasser
 Status gjennomføring av Imella-prosjektet ved oppføring av den skulpturelle
gapahuken Fundur
Møtet hevet kl 14.00

Referent: Merete Hessen

Rett utskrift:
Borkenes, 09.06.2015
Ruth-Lise H. Olsen

Dokumenter i saken:
K-sak 8/13 Valg til stemmestyrer
K-sak 50/12 Delegeringsbestemmelser
Saksopplysninger
Kvæfjord kommunestyre har under K-sak 8/13 i møte 19.2.2013 foretatt valg til stemmestyrer for
inneværende valgperiode. Som stemmestyre i krets 4 Borkenes ble valgt:
Stemmestyre krets 4 Borkenes
1 Anne Birgit Nilsen, Dalsnes (leder)
2 Harald Bjørn Gideonsen, Strand (nestleder)
3 Margith Vebostad, Borkenes
4 Tor Egil Lund, Haugen
5 Nina Ôztûrk Johansen, Borkenes
6 Anne-Hege Berg-Jensen, Borkenes
7 Sølvi Pettersen, Borkenes
8 Astrid Meyer, Borkenes
9 Roy Pedersen, Borkenes

Varamedlemmer
1 Turid Forn, Borkenes
2 Magne Hugo Nilsen, Borkenes
3 Robert Karlsen, Borkenes

Som det også var påpekt i saksframlegget til K-sak 8/13, ble på dette tidspunkt tatt inn en ny
begrensningsregel i kommuneloven § 14 nr 4 og valgloven §§ 8-2 og 9-3, hvoretter listekandidater ikke
lenger kan tjenestegjøre som stemmemottaker eller valgfunksjonær i valglokalene.
Tor Egil Lund står oppført som listekandidat på forslaget fra Sosialistisk Venstreparti til årets
kommunestyrevalg i Kvæfjord. Han kan dermed ikke lenger bekle overnevnte verv som fjerde medlem i
stemmestyret for Borkenes krets.

Kommunestyret har under K-sak 50/12 Delegeringsbestemmelser lagt til grunn at valg til stemmestyrer
fortsatt skal foretas av kommunestyret selv, selv om valgloven i § 4-2 legger til grunn at «kommunestyret
kan delegere oppnevningen av stemmestyrer til valgstyret.» Formannskapet er ellers utpekt til å ivareta
funksjonen som valgstyre.
Vurderinger
Tor Egil Lund kan ut fra oppføringen på listeforslaget fra Sosialistisk Venstreparti ikke lenger stå som
medlem i stemmestyret for Borkenes krets. Kommunestyret bør derfor inviteres til å forestå
suppleringsvalg av nytt fjerde medlem til dette stemmestyret.
Kommunestyret har under K-sak 50/12 Delegeringsbestemmelser videreført ordningen hvorved valg til
stemmestyrer fortsatt foretas av kommunestyret selv, selv om valgloven gir rom for at dette kan delegeres
til valgstyret. Delegeringsbestemmelsene punkt 42.1 ser slik ut:
«Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter valgloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter
og endringer i lov til formannskapet i egenskap av valgstyre. Delegeringen gjelder ikke § 4-2 (Stemmestyrer) og
avgjørelsesmyndighet som ellers ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jf
kommuneloven § 8 nr 3.»

Ved punkt 42.2 er tilsvarende videredelegert til administrasjonssjefen, avgrenset til enkeltsaker eller typer
av saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Det finnes gode grunner for at suppleringsvalg, slik som for denne saken, bør overlates til formannskapet
(i egenskap av valgstyre) blant annet for å sikre nødvendig framdrift i valgavviklingen. Det tilrås derfor at
kommunestyret delegerer suppleringsvalg til stemmestyrene til valgstyret, ved slik tilføyelse i
delegeringsbestemmelsene punkt 42.1.: «… med unntak for at suppleringsvalg til stemmestyrer ivaretas
av valgstyret.»

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
57/15

15.05.2015
2015/580

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
16.06.2015

Om forståelse av regler for folkevalgtes utgiftsdekning

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til at folkevalgte etter kommuneloven § 41 har rett til skyss-, kostog overnattingsgodtgjøring for reiser i forbindelse med vervet, dog slik at kommunestyret kan
fastsette regler om minste beløp og minste reiselengde med videre, blant annet for å unngå et stort
antall småregninger og ellers hensett at slike utgifter også kan ses mot møtegodtgjørelsen.
2. Kommunestyret finner at begrensningen i gjeldende regler for godtgjørelse og utgiftsdekning
punkt 2.4 om utbetaling av slike godtgjørelser etter det kommunale reiseregulativet, må oppfattes
dithen at reiseutgifter fra ordinært hjemsted og til ordinære utvalgsmøter i kommunen, med unntak
for direkte kontantutlegg ved bruk av allment tilgjengelig kollektivtransport så som buss eller
ferge, må ses mot møtegodtgjørelsen.
3. Kommunestyret vedtar slike tilføyelser i de gjeldende regler:
3.2: Medlemmer og møtende varamedlemmer som ved avtale med egen arbeidsgiver alternativt velger å ta ut
arbeidsfridager i tilknytning til kommunale møter og dermed uten å bli trukket i lønn, får utbetalt sin ordinære
daglønn fortsatt begrenset til inntil det beløp som tilsvarer ordførers daglønn pr møtedag, jf reglenes punkt 3.5
og 4.1. Arbeidsgiver må dokumentere at slik(e) arbeidsfridag(er) er tatt ut.
3.6: Krav om dekning av tap må framsettes løpende og senest slik at det kommer til belastning i det
regnskapsåret som kravet vedrører.

4. De øvrige underpunkter i punkt 3 videreføres med tilsvarende justering i nummerrekkefølgen.
Kommunestyret ber administrasjonssjefen foreta en samlet gjennomgang av reglene for
godtgjørelse og utgiftsdekning for folkevalgte tidlig i neste valgperiode.

Dokumenter i saken:
K-sak 52/14 Kvæfjord kommunes budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018
K-sak 13/07 Fastsetting av ordførerens godtgjøring
Kvæfjord kommune administrasjonssjefen rundskriv nr 2/1999 Regler for godtgjørelse til politikere mv i
Overå og Bernt: Kommuneloven med kommentarer (Kommuneforlaget) 6.utgave, 2014

Saksopplysninger
Denne saken har opphav i to konkrete og hittil uavklarte refusjonskrav, men gis av hensyn til den videre
behandling en generell og anonymisert form. Problemstillingene er for det første vurdering av et krav om
kjøregodtgjørelse etter kommunalt regulativ for kjøring fra eget hjemsted og til politiske utvalgsmøter på
Borkenes, for det andre forståelsen av et refusjonskrav opp mot reglene for godtgjørelse og utgiftsdekning
for folkevalgte, for det tilfelle hvor kravet ikke direkte gjelder trekk i lønn fra en arbeidsgiver men
derimot at vedkommende folkevalgte av hensyn til egen arbeidssituasjon har tatt ut arbeidsfridager på de
angjeldende møtetidspunkter og således ikke er blitt trukket i lønn.
Kommunestyret behandlet for vél 15 år siden flere saker omkring godtgjørelse til folkevalgte og andre
som tok del i utvalgsmøter, hvoretter regler for slike godtgjørelser ble samlet i eget rundskriv nr 2/1999
fra administrasjonssjefen. Med tillegg av at kommunestyret i K-sak 13/07 foretok en ny gjennomgang av
deler av de folkevalgtes arbeidsvilkår samt årlig fastsetting av godtgjørelser under budsjettvedtakene, har
disse reglene fortsatt den samme gyldighet.
De lokale regler har sitt formelle opphav i kommuneloven §§ 41-43:
§ 41. Dekning av utgifter og økonomisk tap.
1. Den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring for reiser i
forbindelse med vervet, etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret eller fylkestinget selv.
2. Tap av inntekt og påførte utgifter som følge av kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv erstattes opp til et visst beløp pr. dag,
fastsatt av kommunestyret eller fylkestinget selv. Det skal fastsettes ulike satser for legitimerte og ulegitimerte tap.
§ 42. Arbeidsgodtgjøring.
Den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på godtgjøring for sitt arbeid etter nærmere regler fastsatt av
kommunestyret eller fylkestinget selv.

§ 43. Pensjonsordning.
Kommunestyret og fylkestinget kan selv vedta å opprette eller slutte seg til en pensjonsordning for folkevalgte i kommunen eller
fylkeskommunen.
Kongen kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om slike pensjonsordninger.

Det heter i de lokale reglenes punkt 7: «Oppstår det tvilstilfeller, avgjøres disse av formannskapet, jf
kommuneloven § 42 og delegeringsbestemmelsene punkt 1.2». Henvisningen til delegeringsbestemmelsene er
ikke oppdatert for nye delegeringsregler av 2012, men har ellers den samme gyldighet. Det er tvilstilfelle
hva gjelder tolking som avgjøres av formannskapet, mens vedtak som i realiteten betyr en ny form for
utgiftsdekning fortsatt må fattes av kommunestyret selv.
I nu for lengst forgagne tider, var ombudsmannsideologien i formannskapslovene tuftet på prinsippet om
at kommunale tillitsverv var å betrakte som en samfunnsplikt borgerne måtte påta seg uten noen former
for lønn eller godtgjøring. Det var sågar et uttrykt lovvilkår at «… Verken Ordføreren eller nogen af de øvrige
Formænd maa for deres Forretninger tillægges Godtgjørelse af Communen, …»

De synspunkter denne ideologien ga uttrykk for, hadde en viss verdi for sin tid men kan ikke tillegges den
samme vekt i dag. Lovendringer anno 1980 tok noe nær et fullstendig oppgjør med denne ideologien, ved
å nedfelle det motsatte, nemlig et rettskrav om dekning av tap og utgifter i vervet, for de mest belastede
også en lovbestemt rett til godtgjøring for arbeidet som folkevalgt. Nåværende lov tar i overnevnte § 42
det samme utgangspunkt, bygget på at dersom folkevalgte skal kunne løse sine oppgaver på en
tilfredsstillende måte, kreves det at disse må nedlegge et betydelig arbeid med å tilegne seg kunnskaper
om de ulike saksområder. Ofte må de gi avkall på deler av sin fritid og forsømme sitt ordinære arbeid for

å delta i kommunale møter. I dag er den innlysende situasjon snarere at en tilfredsstillende godtgjøring vil
være en ikke ubetydelig faktor for å sikre forsvarlig og bredest mulig rekruttering til de folkevalgte verv.
Med basis i lovverket, tilligger det ellers kommunestyret selv å avgjøre hvor stor godtgjøringen skal være
og i hvilken form den skal fastsettes. Selv om det ikke er stilt opp de helt presise retningslinjer for denne
skjønnsutøvelsen, må det via nåværende lovs forarbeider legges til grunn at kommunestyret neppe kan
vedta ikke å yte seg selv godtgjøring, mens den enkelte representant derimot selvstendig vil kunne ta
stilling til om hun ønsker slik godtgjøring utbetalt.
Vurderinger
Det foreligger som nevnt for det første et krav om utbetaling av ordinær kjøregodtgjørelse til/fra ordinære
utvalgsmøter dog fra representanten også tilføyd et spørsmål om slik dekning skal finne sted? Lovens
utgangspunkt er altså dekning av utgifter og økonomiske tap. Kommunaldepartementet har likevel i eget
rundskriv nr H-12/80 lagt til grunn at dette ikke er til hinder for at kommunestyret kan fastsette regler om
minste beløp og minste reiselengde/reisetid for rett til slik godtgjøring, også for å unngå et stort antall av
småregninger.
En slik begrensning er tatt inn i de lokale reglene, som i punkt 2.4 presiserer: «Skyss- og kostgodtgjørelse
ytes etter bestemmelsene og satsene i det kommunale reiseregulativ». Administrasjonssjefen har i utdypende
omtale gitt i overnevnte internrundskriv vist til at «Det er i reglenes punkt 2.4 presisert at skyss- og
kostgodtgjørelse ytes etter det kommunale reiseregulativ, som sist er gjengitt i personalhåndboken pr 1.1.1999 fra
Kommunenes Sentralforbund, punkt 5.4.1 side 137. Oppgjør av reisegodtgjørelse skjer også etter framsatt krav fra
den det gjelder. Reisen skal foretas på den for kommunen hurtigste og billigste måte, når dette er forenlig med
utførelsen av oppdraget. Det må samtidig framholdes at det ikke kan settes en klar beløpsgrense oppad, da
folkevalgte etter loven skal gis dekning for de utgifter vedkommende har hatt i forbindelse med vervet.»

Sistnevnte henspeiler på uvant lange reiser, for eksempel tilknyttet studieopphold på et annet sted i landet.
Reiseregulativbestemmelsene i personalhåndboken er nå samlet i kapittel 10. Utgangspunktet (i 10.1 § 3)
er utgiftsdekning for tjenestereiser, med henvisning til bestemmelsene i Statens personalhåndbok (link
dit: https://lovdata.no/dokument/SPH/sph-2015) som i 9.2.2 § 2 Definisjoner under punkt a angir at reise
er: «Pålagte eller godkjente reiser av ikke fast karakter, og rutinemessige faste oppdrag som ikke trenger
godkjennelse av arbeidsgiver for hvert oppdrag.» det vil si at reiser «av ikke fast karakter» ekskluderer faste
jobbreiser mellom hjem og arbeidssted. I forbindelse med en fergestreik i 1992 la KS ellers til grunn at
den enkelte arbeidstaker har et selvstendig ansvar for egen transport til/fra arbeid.
Administrasjonssjefen ser at reiser til/fra innkalte kommunale utvalgsmøter ikke uten videre har samme
preg av «fast karakter» som kan legges til grunn for arbeidsreiser. Så lenge kommunestyret dog har valgt å
koble utbetaling av skyssgodtgjørelser til det kommunale reiseregulativet og derigjennom også reglene i
Statens personalhåndbok, må det likevel kunne legges til grunn at det, slik som Departementet har tolket
dette, kan anses å ha opphav i et ønske om å begrense den administrative oppfølgingen av «et stort antall
småregninger» fra representantene som ellers gjennom ulike faste godtgjøringer så som møtegodtgjørelse
og for noen også godtgjørelse for kontorhold, likevel må antas å oppebære dekning for utlegg av slik art.
På dette grunnlag kommer administrasjonssjefen til at begrensningen i de gjeldende reglenes punkt 2.4
må oppfattes dithen at utgifter til eget bilhold fra ordinært hjemsted og til ordinære utvalgsmøter i
kommunen må ses mot møtegodtgjørelse med videre, dog med den presisering at direkte kontantutlegg
ved bruk av allment tilgjengelig kollektivtransport etter regning likevel bør dekkes av kommunen.
Grunnlaget for denne saken er for det andre et refusjonskrav for tapt arbeidsfortjeneste, for det tilfelle
hvor kravet ikke direkte gjelder trekk i lønn fra en arbeidsgiver men derimot at vedkommende folkevalgte
av hensyn til egen arbeidssituasjon har tatt ut arbeidsfridager på de angjeldende møtetidspunkter og
således ikke direkte er blitt trukket i lønn. Gjeldende regler for dekning av tap tar i punkt 3 utgangspunkt i

utbetaling med inntil det beløp som tilsvarer ordførers daglønn pr møtedag gitt at det dokumenteres trekk,
det vil si i 2015 en øvre beløpsgrense med 2 676 kr pr møtedag som og må antas å innbefatte forhold som
eventuelle særskilte godtgjørelser, ulempestillegg eller feriepengetillegg, jf den entydige
regelformuleringen «utbetalt inntil det beløp som tilsvarer ordførers daglønn». Alternativt kan dette ta form av
refusjonskrav fra arbeidsgiver, det vil si når denne har foretatt lønnsutbetaling uten slikt trekk. Ellers kan
også ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil 400 kr pr møtedag, når det sannsynliggjøres at
der foreligger et tap.
I den aktuelle saken har en folkevalgt ved eget initiativ valgt å ta ut arbeidsfridager i tid sammenfallende
med de kommunale møter. En slik praksis kan for så vidt ha flere motiver som langt på vei må være
kommunen uvedkommende, men dette kan umiddelbart oppfattes krevende i forhold til at reglene for
dekning av tap må antas å være innrettet mot dekning av tap av arbeidsinntekt og ikke tap av fritid.
Den teknologiske utvikling som har vært etter at kommunens regler for folkevalgte siste gang ble vurdert,
har gjennomgående også påvirket vår innretning av arbeidsdagen. Administrasjonssjefen oppfatter i dette
perspektiv således at dagens aksepterte arbeidstidsordninger på flere vis har en mer fleksibel tilnærming
enn reglene for godtgjørelse la til grunn. Selv om dette isolert kan medføre en større arbeidsbelastning for
den berørte, vil det derfor i vår tid neppe være urimelig å oppfatte dette dithen at der i slike bestemmelser
også bør åpnes for å imøtekomme krav om dekning av tap der den folkevalgte som arbeidstaker har valgt
å innrette seg slik at refusjonskravet ikke direkte har opphav i tap av arbeidsinntekt, men derimot er
forankret i uttak av arbeidsfridager og dermed tap av fritid. Ut fra dokumentasjonshensyn bør det legges
til grunn at uttak av fridager kan dokumenteres av arbeidsgiver. Ordningen med dekning av refusjonskrav
fra arbeidsgiver (når der ikke er foretatt trekk i lønn) understøtter også en vurdering der dekning av tap
ikke direkte er koblet til lønnstrekk.
En slik endring må anses å komme under den lokale skjønnsutøvelse hva gjelder regelverkets utforming.
Administrasjonssjefen finner det imidlertid tvilsomt om en slik endring kan skytes inn under overnevnte
punkt 7 om å forelegge tvilstilfelle for formannskapet. Dette kan nok like gjerne ses som en ny form for
utgiftsdekning og der vedtaket dermed må fattes av kommunestyret selv, slik som kommuneloven § 42 så
vel som kommunens delegeringsregler legger til grunn.
Uten at dette har vært særskilt nedfelt i regelverket, har det vært tilstrebet en praksis der krav om dekning
av tap bør fremmes fortløpende og senest slik at det kommer til belastning i det regnskapsåret som kravet
vedrører. Ut fra så vel kontrollhensyn som regnskapsmessige forhold og selv om dette isolert sett går ut
over de generelle regler for foreldelse av betalingskrav, tilrås det at denne praksis også nedfelles særskilt i
de kommunale reglene.
På dette grunnlag foreslås det ut fra en samlet vurdering tilføyelse av nye punkter 3.2 og 3.6 i reglene for
godtgjørelse til folkevalgte slik (endringer og tilføyelser her med uthevet skrift):
REGLENE ENDRES FRA:
3

Dekning av tap

3.1 Medlemmer og møtende varamedlemmer av kommunale utvalg som har lønnsinntekt og blir trukket i lønn, får
utbetalt inntil det beløp som tilsvarer ordførers daglønn pr møtedag dersom det dokumenteres trekk. Alternativt
dekkes refusjonskrav fra arbeidsgiveren.
3.2 Selvstendig næringsdrivende får dekt tapt arbeidsfortjeneste med inntil det beløp som tilsvarer ordførers
daglønn. Tapet må sannsynliggjøres og krav må framsettes skriftlig.
3.3 Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil 400 kr pr møtedag, jf kommuneloven § 41 nr 2.

3.4 Med ordførers daglønn menes her 1/260-del fastsatt etter punkt 4.1.

… OG TIL:
3

Dekning av tap

3.1 Medlemmer og møtende varamedlemmer av kommunale utvalg som har lønnsinntekt og blir trukket i lønn, får
utbetalt inntil det beløp som tilsvarer ordførers daglønn pr møtedag dersom det dokumenteres trekk. Alternativt
dekkes refusjonskrav fra arbeidsgiveren.
3.2 Medlemmer og møtende varamedlemmer som ved avtale med egen arbeidsgiver alternativt velger å ta ut
arbeidsfridager i tilknytning til kommunale møter og dermed uten å bli trukket i lønn, får utbetalt sin ordinære
daglønn fortsatt begrenset til inntil det beløp som tilsvarer ordførers daglønn pr møtedag, jf reglenes punkt 3.5
og 4.1. Arbeidsgiver må dokumentere at slik(e) arbeidsfridag(er) er tatt ut.
3.3 Selvstendig næringsdrivende får dekt tapt arbeidsfortjeneste med inntil det beløp som tilsvarer ordførers
daglønn. Tapet må sannsynliggjøres og krav må framsettes skriftlig.
3.4 Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil 400 kr pr møtedag, jf kommuneloven § 41 nr 2.
3.5 Med ordførers daglønn menes her 1/260-del fastsatt etter punkt 4.1.
3.6 Krav om dekning av tap må framsettes løpende og senest slik at det kommer til belastning i det regnskapsåret
som kravet vedrører.

Avslutningsvis: gjennomgangen her viser etter administrasjonssjefens vurdering at reglene for dekning av
tap og utgifter samt godtgjøring til folkevalgte nærmest løpende må være under vurdering. Dagens regler
bygger i hovedsak på vedtak i kommunestyret av 1998. Dette tilsier at tiden igjen er inne for en samlet
gjennomgang, med sikte på at reglene for godtgjørelse og utgiftsdekning for folkevalgte kan forelegges
kommunestyret til vurdering tidlig i neste valgperiode.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

20.5.2015
2015/532

Saksnr
58/15

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Hanne Romarheim
77023326

Møtedato
16.06.2015
19.06.2015

Tertialrapport 1 2015

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til fremlagt tertialrapport 1/2015 og tar denne til etterretning.
2. Kommunestyret ber om at vesentlige avvik i forhold til vedtatte budsjettrammer dekkes inn med
nødvendige budsjettreguleringer.
3. Kommunestyret viser til søknad fra Kvæfjord menighet om tilleggsbevilgning på kr 110 000 for 2015.
Ut fra kommunens vanskelige økonomiske situasjon kan søknaden ikke imøtekommes. En ny
vurdering av søknaden gjøres i forbindelse med tertialrapport 2/2015.

Dokumenter i saken:
K-sak 14/15 Kvæfjord menighet – søknad om kommunal garanti.
K-sak 13/15 Budsjettekniske endringer i investeringsbudsjett 2015.
F-sak 39/15 Kvæfjord menighet – søknad om tilleggsbevilgning.
K-sak 6/15 Budsjettregulering driftsbudsjett 2015 – oppfølging av kommunestyrets budsjettvedtak.
K-sak 5/15 Budsjettregulering – husleie Frivillighetssentralen.
K-sak 52/14 Kvæfjord kommunes budsjett 2015 og økonomiplan 2015 – 2018.
Saksopplysninger
Tertialrapport nr 1/2015 gir en framstilling av kommunens økonomiske stilling pr. 30.04.15, det vil si ut
fra driften de fire første måneder av året. Rapporten presenterer budsjett og regnskap summert pr
rammeområde. Budsjett- og regnskapstallene er periodisert slik at åpenbare utgifter og inntekter som
tilhører årets fire første måneder er med i tallmaterialet. Ved framlegging av tertialrapporten i
formannskap og kommunestyre legges det til grunn at administrasjonssjefen, økonomisjefen og
avdelingssjefene gir utfyllende kommentarer til rapporten. Herunder med vekt på eventuelle korrigeringer
som ikke er tatt hensyn til, og som kan få betydning for forbruksutviklingen og driftsresultatet. På denne
måten prioriteres også en mer aktiv dialog med politisk nivå.
I forbindelse med behandlingen av budsjett 2015 vedtok kommunestyret i K-sak 52/14 en bevilgning til
Kirkelig fellesråd på kr 2 523 000. Av dette skulle kr 1 570 000 gå til drift av menigheten og kr 953 000
til drift av kirkegårdene.

I brev av 16.3.2015 søker Kvæfjord menighet kommunen om en tilleggsbevilgning på kr 110 000 til drift
av menigheten. I søknaden vises det til at menighetsrådet må redusere årets kostnader med kr 200 000 for
å gå i balanse. Det opplyses at dette ikke er mulig med mindre kjernevirksomheten til menigheten skal
reduseres i omfang. En følge av dette er at Kvæfjord menighetsråd vedtatt å redusere kirkevergestillingen
fra 80 % til 50 %. Dette vil gi en innsparing på kr 112 000. Kirkevergen er daglig leder av det kirkelige
fellesrådet i Kvæfjord. Det opplyses i søknaden at en reduksjon i stillingsstørrelse som nevnt vil gå ut
over mange sentrale funksjoner og arbeidsoppgaver som kirkevergen skal ivareta. Kvæfjord menighet
gjør oppmerksom på kommunens ansvar etter Kirkelovens § 15 til å dekke de lovpålagte utgifter som
menigheten har.
Vurderinger
RO0 Styringsorganer
Regnskapet viser en netto mindreutgift på kr 33 000. Dette tilsvarer et forbruk på 96 % av
budsjettrammen for perioden. Hovedgrunnen til avviket er mindre utgift på tapt arbeidsfortjeneste og
kontormateriell. Sistnevnte er relatert til ansvar 01221 – Valg. Endringer i valgsystem gjør at det som
tidligere ble belastet kontormateriell nå er gratis. Derimot er alle valgkurs som tidligere har vært i
nærheten flyttet til Oslo, og vi får økte utgifter på konto for kurs og reiser.
RO1 Fellesadministrasjonen
Regnskapet viser en merutgift på kr 305 000. Dette tilsvarer et forbruk på 104 % av budsjettrammen for
perioden. På lønn er overskridelsene på fast lønn, lønn hovedtillitsvalgt og arbeidsgiveravgift. Disse
postene skal budsjettreguleres i henhold til gjennomførte forhandlinger. Kjøp av varer og tjenester har et
merforbruk på kr 55 000. Her er det merforbruk på porto og IKT-utstyr. Overskridelser på
overføringsutgifter gjelder merverdiavgift som kompenseres under post 7 - Refusjoner. Salgsinntekter
viser en svikt på kr 43 000. Dette skyldes en mindreinntekt på forliks-/utleggsgebyr med videre.
Refusjoner har en merinntekt på kr 160 000, det meste av dette er momskompensasjon.
RO2 Kultur/oppvekst
Regnskapet viser en netto merutgift på kr 4 376 000. Dette tilsvarer 112,5 % av budsjettrammen for
perioden. På lønn er det et merforbruk på kr 2 537. Fast lønn skal budsjettreguleres i hht gjennomførte
forhandlinger. Vikarutgiftene er betydelige, over 1,3 mill kr mer enn budsjettert. Dette refunderes under
post 7 - Refusjoner. En del lønnsposter ble ikke med i opprinnelig budsjett, men har en tilleggsbevilgning
under post 14 - Overføringsutgifter. Kjøp av varer og tjenester har et merforbruk på kr 4 109 000. I all
hovedsak stammer dette fra kjøp fra andre (private)/tjenester som er kommunalt ansvar, med et
merforbruk på 3,5 mill. kr. Ellers skyldes overskridelser poster som skal budsjettreguleres i etterkant av
tertialrapporten. Overføringer har en mindreutgift på kr 330 000. Dette inkluderer tilleggsbevilgning til
lønnsposter som skal budsjettreguleres, men også et merforbruk på bidrag til livsopphold. Mindreinntekt
på salgsinntekter skyldes litt lavere barnehagebetalinger enn budsjettert. Refusjoner har en merinntekt på
kr 1 988 000 som stammer fra refusjon sykepenger og fødsels- og omsorgspenger.
RO3 Helse/omsorg
Regnskapet viser en netto mindreutgift på kr 385 000. Det tilsvarer et forbruk på 99 % av budsjettrammen
for perioden. Det er mindreforbruk på lønn på kr 599 000. Kjøp av varer og tjenester har et merforbruk på
kr 407 000. Dette skyldes hovedsakelig kjøp av matvarer, kjøp/leie/leasing transportmidler og
interkommunale tiltak. Merutgift på overføringer skyldes et sluttoppgjør på medfinansiering
sykehusopphold for 2014. Refusjoner har en merinntekt på kr 476 000. Dette gjelder i all hovedsak
refusjon sykepenger og fødsels- og omsorgspenger. Mindreinntekt på overføringsinntekter skyldes andre
statlige overføringer.

RO4 Teknisk
Regnskapet viser en netto merutgift på kr 525 000. Det tilsvarer et forbruk på 107 % av budsjettrammen
for perioden. Kjøp av varer og tjenester har et merforbruk på kr 284 000, deriblant overskridelser på
vedlikehold egne anleggsmaskiner/-utstyr, strøm og snøbrøytingsavtaler. Merforbruk på overføringer
stammer fra merverdiavgift som kompenseres under 7-refusjoner.
RO6 Teknisk/VAR
Slik det ser ut i dag er det relativt stort avvik mellom regnskap og budsjett på kommunale avgifter
innenfor områdene vann og avløp. Mindreinntekten er i rapporten kompensert med bruk av fond, slik at
netto for rammeområdet blir null.
Frie inntekter
Regnskapet viser en svikt i inntekter på kr 104 000. Hele avviket finner vi i sin helhet under
overføringsinntekter. Det hefter usikkerhet ved skatteanslaget. Skatteinntektene er pr 1. tertial budsjettert
med kr 450 000 mer enn det KS Prognosemodell tilsier etter oppdatering for RNB (revidert
nasjonalbudsjett), men det er samtidig notert skatteinngang kr 131 000 høyere enn periodisert budsjett.
Det er derfor ikke grunnlag for umiddelbare endringer i skatteanslaget, som dog bør vurderes på nytt opp
mot tertial 2.
RNB beskriver omfattende svikt i løpende inntektsutjamning på landsbasis ut fra reduserte
skatteinntekter. Selv om dette så langt ikke har gitt lokale utslag, må det forventes svikt i
inntektsutjamningen utover i budsjettåret ut fra utviklingen på landsbasis. I oppfølgning av tertial 1 og
RNB foreslås derfor inntektsutjamningen nedjustert med kr 419 000, det vil si på linje med
inntektssvikten som så langt utgjør kr 140 000. Inntektsutjamningen bør gis ny vurdering i tilknytning til
tertial 2.
Eiendomsskatten ble av kommunestyret i K-sak 6/15 justert opp med kr 320 000 til kr 7 300 000. Dette
var ut fra utskrevet eiendomsskatt for 2015. I ettertid har det kommet inn en del klagesaker som i sum har
ført til at skattegrunnlaget er redusert noe. Dette kan bety at eiendomsskatten vil bli noe lavere enn det
som kommunestyret forutsatte. Vi kommer tilbake til en ny vurdering av dette i forbindelse med
tertialrapport 2/2015.
Integreringstilskuddet ved bosetting av flyktninger ble i K-sak 6/15 oppjustert til 9 mill kr, ut fra endret
bosettingstall. Det hefter usikkerhet ved integreringstilskuddet, og tertialrapporten viser en svikt på kr
200 000. På årsbasis kan det oppstå inntektssvikt med omkring 1 mill kr dersom bosettingen kommer ut
lik tidligere måltall.
Utbetaling av aksjeutbytte berøres ikke i tertial 1, men er i tilknytning til sak om budsjettilpasninger til
RNB nedjustert i tråd med nye tilbakemeldinger fra berørte selskaper. Årets inntektsføring av aksjeutbytte
er nedjustert med kr 1 538 000 fra opprinnelig vedtatt budsjett. Dermed unngås fjorårets negative
påvirkning på driftsresultatet som følge av svikt i aksjeutbyttet.
Intern finansiering
Ingen regnskapsmessige avvik.
Oppsummering og sammendrag
Tertialrapport 1 viser at kommunens løpende drift samlet har en netto merutgift på kr 4 063 000. Dette
fordeler seg slik:
 RO0 Styringsorganer netto mindreutgift kr 33 000.
 RO1 Fellesadministrasjonen netto merutgift kr 305 000.
 RO2 Kultur/oppvekst netto merutgift kr 3 547 000.







RO3 Helse/omsorg netto mindreutgift kr 385 000.
RO4 Teknisk netto merutgift kr 525 000.
RO6 Teknisk/VAR netto null.
Frie inntekter netto mindreinntekt kr 104 000.
Interne finasieringstransaksjoner netto null.

Det må legges til grunn at avvikene mellom budsjett og regnskap følges opp med budsjettreguleringer ut
fra budsjetteringsfullmaktene, om nødvendig også med framlegg for politisk nivå.
Søknaden om tilleggsbevilgning på kr 110 000 fra Kvæfjord menighet ble behandlet av Kvæfjord
formannskap i F-sak 39/15 hvor formannskapet fattet slikt vedtak:
«Kvæfjord formannskap ber administrasjonssjefen holde dialog med Kvæfjord menighet ved
menighetsrådet om søknaden, og at søknaden tas opp igjen ved behandling av tertialrapport 1/2015.»
Bakgrunnen for formannskapets vedtak var at en ønsket å vurdere søknaden om tilleggsbevilgning i lys
av kommunens økonomiske stilling pr 1. tertial 2015. Oppsummert viser den økonomiske status et netto
merforbruk så langt i år på ca. 4 mill kr. Fra tidligere år er det oppebåret underskudd på 7,5 mill kr som pr
i dag ikke er dekt inn over den kommunale driften. Dette vil føre til at fylkesmannen vil føre opp
Kvæfjord kommune på ROBEK-listen over kommuner med vanskeligstilt økonomi, etter
kommunestyrets behandling av regnskapet for 2014. Med denne situasjon som bakteppe kan ikke
administrasjonssjefen tilrå og imøtekomme søknaden om tilleggsbevilgning, men foreslår at søknaden
vurderes på nytt i forbindelse med framleggelsen av rapport for tertial 2/2015.
Når det gjelder likviditeten til kommunen, så er den per dags dato dårligere enn på samme tidspunkt i
2014. I fjor klarte vi å betale ned all kassakredittgjeld innen 3.april, i 2015 har vi så langt ikke vært på
plussiden på bankkontoen. Dette henger sammen med merforbruk 1.tertial, opparbeidet underskudd fra
tidligere år, samt at premieavviket økte med 15 millioner fra 2013 til 2014. I 2015 er kommunens limit på
kassakreditt 75 millioner kroner. Det gjøres en fortløpende vurdering på om dette er nok eller om det er
nødvendig å øke den ytterligere, slik det ser ut nå er det ikke nødvendig.
Investeringer
Vi presenterer her de pågående prosjekter, og hvordan de ser ut så langt i år i forhold til budsjett.
015101 IKT-investeringer 2015.
Et felles totalt IKT investeringsbudsjett pr 01.01.15 på kr 1 100 000. Så langt i år er det benyttet kr
236 000, der kr 139 000 gjelder prosjektet oppgradering ePhorte. Alt tyder på at hele budsjettrammen vil
bli benyttet i løpet av året.
015202 VAF-enheten / utskifting av rullestolbil.
Kjøp av en brukt rullestolbil ble dyrere enn forutsatt, prisen ble kr 499 000. Under
budsjetteringsprosessen ble det gjort en feil, og det ble forutsatt at prisen var kr 450 000 inkl. mva. Det er
imidlertid ikke mva på brukte biler. Avviket ble på kr 139 000.
015601 Salg av anleggsmaskin Hjulgraver CAT 316.
Det er solgt en hjulgraver for kr 350 000, og denne inntekten skal inn i investeringsregnskapet.
For øvrig jobbes det med innhenting av tilbud på prosjekter, og vi kommer tilbake i tertial 2 med en bedre
oversikt over hvordan investeringene ligger an da.

Dag Sandvik
økonomisjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

12.05.2015
2015/28
2015/27

Saksnr
59/15

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
16.06.2015

Budsjettregulering - personalforsikringer

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap vedtar slik budsjettregulering nr F-3/15 for tilpasninger til årets
personalforsikringskostnader som vist i vedlegg til saken.

Vedlegg:
Utfylt budsjettreguleringsskjema nr F-3/15
Dokumenter i saken:
Kvæfjord kommune administrasjonssjefen Forslag til budsjett 2015 økonomiplan 2015-2018
Kvæfjord kommune administrasjonssjefen rundskriv nr 1/2015 Budsjettrundskriv 2015
Saksopplysninger
Omfanget av de kommunale personalforsikringskostnader er hjemlet i lovverk og inngåtte tariffavtaler og
må således anses for å være lovpålagte kostnader. Det innhentes om lag én gang i valgperioden anbud på
slike forsikringer. Årets personalforsikringskostnader i Gjensidige Forsikring med 991 000 kr er fordelt
på en lang rekke av budsjettposter, til dels med små beløp. Betalingskravet er nedjustert med 53 000 kr ut
fra reduserte antallsoppgaver.
Utover de kostnader som direkte kan henføres til bestemte poster i årets budsjettet, som for eksempel
pasientskadeerstatning på budsjettkapittel 30011 Fellesutgifter, er internfordelingen i budsjettet foretatt
etter nøkkelen «Budsjettert fastlønn tilsatte og tillitsvalgte». Denne fordelingen kan summeres til
gruppelivsforsikringer 536 000 kr og yrkesskadeforsikringer 433 000 kr samt yrkesskade flyktninger,
barneulykke i skole/SFO og barnehage samt tjenestereiseforsikringer 22 000 kr. Kommunen har ikke
personalforsikringer utover de formelle minstekravene.
Avstemming av årets vedtatte budsjett mot de faktiske kostnader til personalforsikringer viser en del
avvik som trolig har utviklet seg over flere år. Disse bør korrigeres, både for inneværende budsjettår og
som grunnlag for mer treffsikker budsjettering i senere år.

Vurderinger
Det fremmes her forslag til budsjettregulering for tilpasninger av årets personalforsikringskostnader i tråd
med de faktiske kostnader. Vedlagte oppsett er omfangsrikt, men likevel avgrenset til konti med endring.
Ut fra avrundingen av beløp til hele 1000 kr i budsjettoppsettet, er det gjennomgående foretatt en del
forenklinger ved at der er kuttet i bruken av funksjoner ved budsjettering per ansvar, den løpende
regnskapsføringen må dog ivareta alle relevante funksjoner.
Korrigert for antatt reduserte årskostnader til overnevnte pasientskadeerstatningsordning med 25 000 kr,
viser avstemmingen at det gjennomgående er ført opp for små bevilgninger til personalforsikringer med
217 000 kr i 2015. Dette avviket er særlig stort (187 000 kr) innenfor RO2 Kultur/oppvekst.
Ettersom der i de ordinære budsjetter så langt mulig er beregnet en kompensasjon for lønnsveksten via
deflatoranslaget (jf senest administrasjonssjefens forslag til budsjett og økonomiplan 2015-2018 side 13
linje 65, der slike tillegg i 2015-budsjettet er summert til 9 135 000 kr), oppfatter administrasjonssjefen at
disse avvikene bør dekkes via de budsjetterte lønnsreserveavsetningene på de respektive rammeområder,
det vil si uten noen endringer i de budsjetterte nettorammer. Formannskapet er gitt fullmakt til å forestå
slike omfordelinger, som også må anses å være innenfor kommunestyrets budsjettforutsetning om at bruk
av lønnsreservemidler er forbeholdt «lønnsvekst og ikke til andre formål» som det for eksempel heter på
side 23 i budsjettforslaget.
Ut fra kravet om selvkost innenfor RO6 Teknisk/VAR som senest er nedfelt i særskilt punkt 10 i
kommunestyrets budsjettvedtak, legges det til grunn at avvikene innenfor selvkostområdene ses mot
justeringer i de samlede gebyrinntektene, ut fra beløpsomfang uten endringer i gebyrsatsene.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksframlegg

12.05.2015
2015/28

Saksnr
60/15

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
16.06.2015

Budsjettregulering - bilhold

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre vedtar slik budsjettregulering nr K-5/15 for tilpasninger til årets
bilholdkostnader som vist i vedlegg til saken.

Vedlegg:
Utfylt budsjettreguleringsskjema nr K-5/15.
Dokumenter i saken:
K-sak 6/15 Oppfølging av kommunestyrets budsjettvedtak
Kvæfjord kommune administrasjonssjefen rundskriv nr 1/2015 Budsjettrundskriv 2015
Saksopplysninger
Nye anbud på kommunale leiebiler i 2014 medførte relativt sett lavere kostnadsnivå enn gitt via tidligere
anbudsregimer. Nye leiebiler tas gradvis ut i løpet av tre år. Kommunen har også hatt en god utvikling på
bilforsikringer, ut fra aktive tiltak for kostnadsreduksjoner.
En budsjettgjennomgang opp mot arbeidet med årets første tertialrapport, viser et grunnlag for å redusere
årets samlede kostnader til bilhold med 174 000 kr, noe som også kan inngå i budsjetteringsgrunnlaget for
de etterfølgende år. Disse endringene fordeler seg slik:
RO1 Fellesadministrasjon
RO2 Kultur/oppvekst
RO3 Helse/omsorg
RO4 Teknisk
RO6 Teknisk/VAR
SUMMER

reduserte utgifter
reduserte utgifter
økte kostander
reduserte kostnader
økte kostnader
reduserte kostnader

-5 000 kr
-21 000 kr
+4 000 kr
-166 000 kr
+2 000 kr
-174 000 kr

Ut fra kravet om selvkost innenfor RO6 Teknisk/VAR som senest er stadfestet i særskilt punkt 10 i
kommunestyrets budsjettvedtak, må det legges til grunn at avvikene på selvkostområdene ses mot

justeringer innenfor gebyrinntektene, ut fra beløpsomfang dog uten endringer i gebyrsatsene. Korrigert
for dette, står vi tilbake med nettoreduksjon på de øvrige rammeområder med 176 000 kr, hvorav 167 000
kr alene innenfor budsjettkapittel 44032 Veier.
Vurderinger
Hensyntatt selvkostdekningen innenfor RO6 Teknisk/VAR, foreslås det at antatt nettoreduksjon i årets
kostnader til bilhold med 176 000 kr ses mot reduksjonen i årets aksjeutbytte som senest er omtalt i K-sak
6/15 Oppfølging av kommunestyrets budsjettvedtak. Budsjettopplegget tilsier så langt et ytterligere behov
for å redusere inntektsanslaget denne budsjettposten, administrasjonssjefen oppfatter således ikke at de
reduserte driftskostnader kan omfordeles til annen bruk i årets budsjett.
Det er gjennomgående lagt til grunn at bruk av drivstoff (med to skjønnsmessige unntak) er budsjettert lik
gjennomsnittsforbruket de tre siste år, vedlikehold er beregnet med noen få skjønnsmessige justeringer,
veiavgifter er satt lik årsavgiftene i 2015 og forutsatt at to-tre utskiftinger av leiebiler mot slutten av året
kan flyttes til 2016, bilforsikringer lik årets fakturering, leasingkostnader i tråd med inngåtte avtaler og
andre servicekostnader lik inngåtte avtaler. Det er tatt høyde for at samarbeidsavtalene med Harstad
kommune er bygget opp slik at drivstoff med videre for brann-/feieravtalen dekkes av Kvæfjord
kommune mens drivstoff for avtalen om kommunalteknikk dekkes av Harstad kommune. Det er ikke
foretatt oppdateringer for momskompensasjon, som er et nullsumspill innenfor de enkelte budsjettkapitler
uten betydning for nettokostnader utover det særs viktige i å sikre momskompensasjon ved rett kontering
i den løpende regnskapsføringen.
Overstående forslag betyr justering i nettoutgifter innenfor rammeområdene. Uavhengig av
beløpsstørrelse tilsier slike budsjettreguleringer ut fra de gitte fullmakter at saken må forelegges
kommunestyret til behandling.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

13.05.2015
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Budsjettregulering - eiendomsforsikringer

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre vedtar slik budsjettregulering nr K-6/15 for tilpasninger til årets
eiendomsforsikringskostnader som vist i vedlegg.

Vedlegg:
Utfylt budsjettreguleringsskjema nr K-6/15.
Dokumenter i saken:
K-sak 6/15 Oppfølging av kommunestyrets budsjettvedtak
Kvæfjord kommune administrasjonssjefen rundskriv nr 1/2015 Budsjettrundskriv 2015
Saksopplysninger
Det er foretatt en samlet oppdatering av kommunens eiendomsforsikringskostnader for året 2015, avstemt
mot budsjetteringsgrunnlaget. Tillagt ansvarsforsikringer med 98 000 kr og meglerhonorar som og utgjør
98 000 kr (meglerhonorar er også koblet til forsikring av biler og personal), utgjør disse
forsikringskostnadene 637 000 kr i 2015.
Gunstige skadeforløp over flere tidligere år har bidratt til et redusert premienivå, flere skadetilfeller enn
vanlig i løpet av 2014 og 2015 vil dog etter hvert virke inn i negativ lei. Budsjettavstemmingen viser et
grunnlag for å redusere årets samlede kostnader til eiendomsforsikringer med 38 000 kr, noe som også
kan inngå i budsjetteringsgrunnlaget for de etterfølgende år.
Ut fra kravet om selvkost innenfor RO6 Teknisk/VAR, må det legges til grunn at endringer innenfor
selvkostområdene ses mot justeringer innenfor gebyrinntektene, ut fra beskjedent beløpsomfang dog uten
endringer i de enkelte gebyrsatser. Korrigert for disse forhold, står vi tilbake med antatt nettoreduksjon
innenfor de øvrige rammeområder i 2015-budsjettet med 36 000 kr.

Vurderinger
Korrigert for selvkostkravet innenfor RO6 Teknisk/VAR, foreslås det at antatt nettoreduksjon i årets
kostnader til eiendomsforsikringer, ansvarsforsikringer og meglerhonorar med 36 000 kr ses mot behovet
for å redusere årets inntektsføring av aksjeutbytte fra Kvæfjord Eiendom og Hålogaland Kraft på
budsjettet kapittel 80421 Renteinntekter med videre, jf senest omtale i K-sak 6/15 Oppfølging av
kommunestyrets budsjettvedtak.
Vedlagte budsjettoppsett viser kun konti med endrede beløp og ikke samtlige forsikringskostnader i 2015.
Det foreliggende forslag til budsjettregulering betyr justeringer i nettoutgifter innenfor de enkelte
rammeområder sett i forhold til punkt 3 i kommunestyrets budsjettvedtak for 2015. Uavhengig av
(beskjedne) beløpsstørrelser, må slike budsjettreguleringer ut fra budsjettreguleringsfullmaktene derfor
forelegges kommunestyret til behandling.

Merete Hessen
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Budsjettregulering - tilpasninger til Revidert nasjonalbudsjett

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre vedtar slik budsjettregulering nr K-7/15 for tilpasninger til Revidert
nasjonalbudsjett 2015 som vist i vedlegg til saken. Kommunestyret ber administrasjonssjefen om å foreta
en ny vurdering av årets skatteanslag medregnet inntektsutjevningen i tilknytning til tertialrapport nr 2.

Vedlegg:
Utfylt budsjettreguleringsskjema nr K-7/15.
Dokumenter i saken:
K-sak 21/15 Interpellasjon – Eiendomsskatten i Kvæfjord
K-sak 13/15 Budsjettekniske endringer i investeringsbudsjett 2015
K-sak 6/15 Budsjettregulering driftsbudsjett 2015 – oppfølging av kommunestyrets budsjettvedtak
K-sak 52/14 Kvæfjord kommunes budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018
HLK 150515 10:16 aksjeutbytte HLK 2014
Kvæfjord Eiendom 150515 09:24 aksjeutbytte Kvæfjord eiendom
Fylkesmannen 13.5.2015 Økonomiinfo 2/2015: Kommuneproposisjonen 2016 og RNB 2015
Fylkesmannen 30.3.2015 Tilbakemelding på årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018
KS 150515 14:13 Ny prognosemodell på basis av kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett
KS Notat om revidert nasjonalbudsjett 2015 og kommuneproposisjonen 2016 fra interessepolitisk område
KS 300415 15:01 KS og alle forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio, YS K og Akademike
KLP 170415 14:47 vedr oppdaterte prognoser for 2015
Finansdepartementet 12.5.2015 Meld. St. 2 (2014-2015) Revidert nasjonalbudsjett 2015
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 12.5.2015 Prop. 121 S (2014-2015) Kommuneproposisjone
Saksopplysninger
Regjeringen la 12.5.2015 fram Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2015 og Kommuneproposisjonen 2016.
Kommuneproposisjonen beskriver hovedtrekkene i det økonomiske opplegget for kommunene i 2016, og
blir ikke nærmere omtalt i dette saksframlegget, som derimot har fokus på budsjettmessige justeringer for
året 2015 ut fra opplegget i RNB. Forslag i denne saken har til bakteppe en krevende budsjettsituasjon der

Kvæfjord kommune trolig står foran innmelding i registeret for statlig økonomisk tilsyn og kontroll
(ROBEK), ut fra manglende inndekning av merforbruket i 2012 og 2013, fordi inndekningsplanen i
økonomiplanen ikke holder det lovmessige kravet til framdrift i inndekningen av tidligere års merforbruk.
RNB beskriver samlet sett et svekket inntektsopplegg for kommunesektoren ut fra nedjustert skatteanslag
på landsbasis med 1,3 mrd kr i forhold til budsjettopplegget fra sist høst. Kostnadsveksten er samtidig
nedjustert med vél ¼ mrd kr, fordi deflator for 2015 er nedjustert med 0,1 prosentpoeng fra 3,0 til 2,9 %
gitt antatt lavere lønnsvekst i kommunene enn det som ble forutsatt i nasjonalbudsjettet. Nettoeffekten er
dermed vél 1 mrd kr i negativ lei for kommunene samlet sett.
For den som ønsker mer dypdykk på RNB og Kommuneproposisjonen vises det til følgende linker:
1. Fylkesmannens oversikt over de viktigste momentene i RNB 2015 og Kommuneproposisjonen for 2016:
http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMTR/JUSA/Kommune%c3%b8konomi/%c3%98konomi
info%20nr%202-2015%20Kommuneproposisjonen%202016%20og%20RNB%202015.pdf?epslanguage=nb
2. KS sitt notat fra interessepolitisk område om RNB og Kommuneproposisjonen:
http://www.ks.no/PageFiles/69704/RNB%20og%20Kommuneprop,%20notat%20IP.pdf?epslanguage=no
3. Finansdepartementet sitt framlegg av RNB:
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/meld.-st.-2-2014-2015/id2411584/
4. KMD sitt framlegg av Kommuneproposisjonen:
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/prop.-121-s-2014-2015/id2411026/

Et hovedelement for kommunene i RNB er reduserte skatteinntekter, denne gangen uvanlig nok med
forslag om delvis kompensasjon i form av økt rammeoverføring med 907,8 mill kr. Kompensasjonen
foreslås fordelt etter skatteandeler i 2014, justert for befolkningstall ved siste årsskifte. Isolert sett gir det
økt rammetilskudd til Kvæfjord kommune med 475 000 kr i 2015, men samtidig framstår korrigering i
innbyggertilskuddet i form av trekk ut fra mindre andel av landets samlede innbyggertall, med 376 000 kr.
I forlik på Stortinget mellom Venstre, KRF og regjeringspartiene den 1.6.2015 er rammeoverføringene til
kommunene økt med ytterligere 100 mill kr; gitt samme forholdsvise kommunefordeling betyr dette økt
rammetilskudd til Kvæfjord kommune med 52 000 kr.
Det innføres i løpet av 2015 et nasjonalt minstekrav til redusert brukerbetaling i barnehager ut fra
husholdningens samlede inntekt samt gratis kjernetid i barnehage for 4- og 5-åringer i lavinntektsfamilier.
Et beregningsteknisk anslag for de administrative merkostnader kompenseres via rammetilskuddet, for
Kvæfjord kommune anslått til 49 000 kr i 2015 og 65 000 kr i senere år, ut fra helårseffekt.
Kommunestyret vedtok under K-sak 52/14 budsjett og økonomiplan for 2015-2018. Et hovedfundament i
kommunens budsjettopplegg er inntektsrammene som ble skissert i statsbudsjettet sist høst. Det ble gitt en
omfangsrik beskrivelse av de frie inntekter i avsnitt 2 i administrasjonssjefens budsjettforslag (side 6).
Fylkesmannen har i sin tilbakemelding på budsjettvedtaket fokusert manglende framdrift i inndekningen
av opparbeidd underskudd med totalt 8 ½ mill kr for årene 2012 og 2013, hensett krav i kommuneloven §
48. Dette vil bety oppføring i ROBEK dersom det i endelig regnskap for 2014 ikke er foretatt inndekning
av alt av underskudd fra 2012 (3 508 602 kr). Fylkesmannen gir ingen kommentarer i forhold til våre
inntektsanslag for budsjettåret 2015.
Kommunestyret har under K-sak 6/15 Budsjettregulering driftsbudsjett 2015 - oppfølging av kommunestyrets
budsjettvedtak tatt utgangspunkt i budsjettvedtakets punkt 3 om antatt sviktende inntekter fra aksjeutbytte
og nedleggelse av Borkenes mottak for asylsøkere og flyktninger, hvortil kunnskap framkom så sent i året
at det ikke var mulig å ta tilbørlig hensyn til dette i budsjettforslaget. Kommunestyret vedtok i denne
saken inndekning av forventet inntektssvikt ut fra avvikling av mottaksdriften med 1,5 mill kr via redusert
aktivitetsnivå men og ut fra merinntekter ved økt måltall for bosetting av flyktninger fra 10 til 15 personer

pr år. Det ble videre innarbeidd redusert aksjeutbytte med knapt 1,6 mill kr, i hovedsak ved ytterligere
utsatt inndekning av underskuddet fra 2012 med 1 257 000 kr.
Dette tilsier at foreløpig regnskap for 2014 medregnet etterfølgende opplegg i budsjett og økonomiplan,
betyr inndekning av tidligere års regnskapsmessige underskudd fra 2012 og 2013 slik:
Regnskap 2014
Budsjett 2015
Økonomiplan 2016
Økonomiplan 2017

977 000 kr
1 844 000 kr
6 030 000 kr
2 073 000 kr
10 924 000 kr

Budsjettert inndekning er høyere enn tidligere års underskudd, fordi det i arbeidet med økonomiplanen og
budsjettet for 2015 ble forutsatt merforbruk også i 2014, mens foreløpig regnskap for 2014 derimot viser
et mindre overskudd. Selv om dette gir grunnlag for justeringer i inndekningsplanen, vil det formodentlig
ikke være rom for å unngå ROBEK-oppføring når endelig regnskap for 2014 forelegges kommunestyret.
Det ble i K-sak 6/15 påvist et grunnlag for å øke årets inntekter fra eiendomsskatt med 320 000 kr, ut fra
mer presis kunnskap om takstgrunnlaget enn det som sist høst var kjent under budsjettarbeidet. Årets
inntektsføring av eiendomsskatt er oppjustert til 7,3 mill kr. Sjablonmessig overført til økonomiplanen,
indikerer dette at inntektene fra eiendomsskatt i 2016 kan økes med knapt ½ mill kr, gitt videreføring av
planforutsetningen om skatteutskriving med 6 0/00 fra 2016 av. Dette kan vise seg å bli en krevende
forutsetning, ettersom kommunestyret ved behandlingen av en interpellasjon om eiendomsskatt i siste
møte anmodet om «at budsjett for 2016 blir gjort opp uten at eiendomsskatten økes fra dagens nivå».
Budsjettet for 2015 er vedtatt med ordinær kommuneskatt fra formue og inntekt med 56 660 000 kr samt
rammetilskudd medregnet den løpende inntektsutjevningen med 136 710 000 kr. De endelige tall for skatt
og inntektsutjevning for 2015 vil først foreligge i månedsskiftet januar/februar 2016, tallene er derfor
fortsatt beheftet med usikkerhet.
Vertskommunetilskuddet ble for 2015 opprinnelig beregnet til 105 100 000 kr. De endelige bevilgninger
via Helsedirektoratet tilsier slikt tilskudd med 105 081 600 kr.
Vurderinger
Det er ut fra en lokal vurdering, ført opp skatt fra alminnelig formue og inntekt med 56 660 000 kr i 2015.
Dette er i overkant av beregninger ut fra KS Prognosemodell, som sist høst isolert sett tilsa 55,9 mill kr
og etter RNB justert til knapt 55,3 mill kr for Kvæfjord kommune. Utviklingstall innenfor årets første
tertial tilsier at det lokale inntektsanslaget for skatt så langt er holdbart, noe som blant annet kan ses mot
et høyt innslag av offentlig tilsatte der lønnsutviklingen for en stor del er forutsigbar, videre ut fra samme
at den lokale sysselsettingsutviklingen så langt er mindre konjunkturutsatt og dermed bedre enn
ledighetstallene på landbasis og til sist også ved at kommuneskatten relativt sett utgjør en mindre andel av
kommunens samlede frie inntekter enn det som ellers er vanlig. Disse faktorene tilsier at budsjettanslaget
på kommuneskatt innenfor ettårsperspektivet bør være mindre sårbart enn for kommunesektoren samlet
sett. Hensett den usikkerhet som fortsatt hefter ved tallene så vel som en krevende budsjettsituasjon, tilrår
administrasjonssjefen ut fra dette at der videreføres et uendret inntektsanslag med 56 660 000 kr.
Som et apropos til debatten rundt nivå på eiendomsskatten: det er i Kommuneproposisjonen 2016 tatt inn
en tabell 2.5 som viser kommunenes frie inntekter som prosent av landsgjennomsnittet av slike inntekter
pr innbygger, for bedre sammenligning korrigert for variasjoner i beregnet utgiftsbehov (om utgiftsbehov;
se blant annet budsjettforslaget for 2015 side 7). Tabellen viser korrigerte frie inntekter i 2014 for Kvæfjord
kommune før eiendomsskatt og konsesjonskraft-/hjemfallsinntekter med 107 % av landsgjennomsnittet
(gjennomsnitt for Troms 106 %) og medregnet eiendomsskatt og konsesjonskraft-/hjemfallsinntekter med

103 % (gjennomsnitt for Troms 107 %). Tabellen synliggjør at kommunene både på landsbasis og enda
mer utpreget for de øvrige kommunene i Troms, i 2014 i større grad tok ut inntekter fra eiendomsskatt
enn det Kvæfjord kommunestyre la til grunn. Vurdert mot 2014 har dermed Kvæfjord kommune et større
potensiale for å ta ut eiendomsskatt enn kommunesektoren generelt, noe av dette ser vi utslag av i 2015.
Som nevnt ovenfor, ble årets inntekter fra eiendomsskatt i K-sak 6/15 økt med 320 000 kr, til 7,3 mill kr.
Eiendomsskatteprosjektet har i sin framdrift trukket veksler på oppmålingsenheten ved teknisk kontor, via
interne prioriteringer også slik at ordinært oppmålingsarbeid er nedprioritert. Dette vil gi en inntektssvikt
for gebyrinntektene fra kart- og oppmålingsarbeider, som derfor foreslås nedjustert fra 350 000 kr til
150 000 kr.
Avstemming av årets rammetilskudd mot prognosemodellen etter framlegget av RNB, tilsier svikt i den
løpende inntektsutjevningen med drøyt 400 000 kr i forhold til kommunens budsjett for 2015 dvs nær opp
til den kompensasjon for skattesvikt som ligger i RNB. Når kompensasjonen for reduserte skatteinntekter
på landsbasis i hovedsak blir spist opp av trekket ut fra de oppdaterte befolkningstallene, bør den samlede
inntektsføringen av rammetilskudd i 2015 beregningsteknisk nedjusteres fra 136 710 000 til 136 652 000
kr. En nedjustering med 0,04 % blir av så marginalt omfang at administrasjonssjefen ut fra usikkerheten
som fortsatt hefter ved den løpende inntektsutjevningen, på det nåværende tidspunkt ikke tilrår noen
endringer i samlet budsjettert rammetilskudd utover en oppjustering av rammetilskuddet til 116 819 000
kr, og en ditto nedjustering av inntektsutjevningen til 19 891 000 kr.
En slik nedjustering til 19 891 000 kr utgjør redusert inntektsutjevning med 419 000 kr sett mot vedtatt
budsjett. Tertialrapporten antyder isolert sett redusert inntektsutjevning i årets fire første måneder med
140 000 kr. Dette ser umiddelbart tilforlatelig ut. Gitt at skattesvikten på landsbasis holder fram, kan dette
imidlertid vise seg å bli en mer krevende inntektsforutsetning. Ut fra usikkerheten som hersker for
kommunesektorens samlede skatteinntekter, bør den løpende inntektsutjevningen derfor undergis en
fornyet vurdering i tilknytning til tertialrapport nr 2.
Det foreslås at inntektsføringen av vertskommunetilskuddet oppdateres i tråd med Helsedirektoratets
endelige beregning, til 105 082 000 kr.
Det er i kommunens budsjettopplegg for 2015 innarbeidd styrking av rammeområdenes løpende drift lik
deflatoranslaget for pris- og lønnsvekst fra 2014 til 2015 med 3,0 %, tilsvarende 9 135 000 kr. Beløpet
kan leses ut av administrasjonssjefens forslag til budsjett for 2015, tabell 4 linje 65 (side 13). Deflator er i
RNB nå korrigert til 2,9 % ut fra antatt lavere lønnsvekst. Det foreslås ut fra budsjettsituasjonen at
styrkingen av budsjettene blir nedjustert tilsvarende til 2,9 % i tråd med oppdatert deflator, summert til
8 830 000 kr. Dette betyr innstramminger i årets driftsbudsjetter med 305 000 kr; her tatt ut ved
forholdsvise kutt i de budsjetterte reserveavsetninger til å møte lønnsveksten i 2015.
KS meldte 30.4.2015 om enighet med alle forhandlingssammenslutningene om årets tariffoppgjør. Det
gis ikke nye lønnstillegg ut over det partene ble enige om i fjor. Det anbefalte resultatet skal behandles i
partenes styrende organer i løpet av mai, det er imidlertid god grunn til å anta at lønnsdannelsen i 2015 i
hovedsak vil skje i tråd med beregningene som ligger til grunn for anslaget for deflator i RNB.
For første gang på flere år, gir lønnsveksten grunnlag for å anta at innbetalingene av reguleringspremier
til pensjonsordningene blir lavere enn prognostisert. Dette faller i tid sammen med at kommunen ut fra
den pågående pensjonsstriden med KLP i 2014 ved eget initiativ reduserte innbetalingene med 1 630 000
kr, noe som også blir vurdert for 2015. Dette tilsier lavere premieinnbetalinger i 2015; det direkte utslaget
på årets kostnadsføring i budsjettet er i skrivende stund ikke avklart men isolert sett vil det bety en bedret
likviditetssituasjon for kommunen. RNB gir ellers ingen positive tilbakemeldinger i forhold til pensjoner,
etter som Regjeringen så langt på generelt grunnlag nøyer seg med å «understreke at kommuner og

fylkeskommuner har et selvstendig ansvar for pensjon, som er en del av lønns- og avtalevilkårene i
kommunesektoren.»

Det er som nevnt tidligere lagt inn kompensasjon via rammetilskuddet for administrative merkostnader på
barnehageområdet i 2015 med 49 000 kr. Administrasjonssjefen finner ikke å kunne tilrå at disse midlene
skal tas inn i årets drift, delvis ut fra den generelle budsjettsituasjonen dernest også ut fra at et slikt beløp i
seg selv kun gir grunnlag for en svært beskjeden stillingsressurs. Dette tilsier i prinsippet at det merarbeid
som utløses på området, i stedet må håndteres via internadministrative effektiviseringstiltak.
Som nevnt ovenfor, er årets inntektsføring av aksjeutbytte fra Hålogaland Kraft og Kvæfjord Eiendom via
K-sak 6/15 redusert fra 3 mill kr til vél 1,4 mill kr. I tilknytning til saker om oppdaterte kostnader til
bilhold og eiendomsforsikringer, er det foreslått ytterligere nedjusteringer med drøyt 200 000 kr, til
1 211 000 kr. Ny oppdatert informasjon fra de to selskapene tilsier at utbetalingene av aksjeutbytte i 2015
kan påregnes med 1 462 000 kr. Administrasjonssjefen tilrår at dette tas inn i denne budsjettreguleringen.
Ut fra kravet til inndekning av tidligere års merforbruk så vel som realismekravet i kommuneloven § 46,
foreslås avslutningsvis at årets inndekning av tidligere års merforbruk føres opp med 2 182 000 kr, mot
opprinnelig 3 101 000 kr i vedtatt budsjett, senere nedjustert i K-sak 6/15 til 1 844 000 kr. Dette betyr at
der i løpet av 2014 og 2015 samlet legges opp til inndekning av 3 159 000 kr av underskuddet fra 2012,
som samlet utgjorde 3 508 602 kr. Det står etter dette til rest inndekning av merforbruk fra tidligere år
med 5,4 mill kr, noe som den vedtatte økonomiplanen i sin inndekningsplan i sin helhet gir rom for i 2016
og uten å trekke veksler på 2017-budsjettet.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

09.06.2015
2015/28

Saksnr
63/15

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
16.06.2015
19.06.2015

Budsjettregulering - Nupen-prosjektene

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre vedtar slik budsjettregulering nr K-8/15 som vist i vedlegg til saken, for
finansiering av Nupen-prosjektene over budsjettet for 2015.

Vedlegg:
Utfylt budsjettreguleringsskjema nr K-8/15.
Dokumenter i saken:
Kvæfjord kommune administrasjonssjefen Notat 20150605 FUNDUR – Gapahuk Nupen
Kvæfjord kommune 16.12.2010 Søknad om tilskudd over statsbudsjettet kapittel 551 post 60 til prosjektet
F-sak 98/14 Nupen/IMELLA/Fundur
F-sak 95/10 Nupen-prosjekt: opprusting av opplevelsessted
Saksopplysninger
Denne saken er avgrenset til oppfølging av orientering gitt i tilknytning til formannskapets møte 8.6.2015,
om oppfølging av de to Nupen-prosjektene, dvs (1) opprustning av opplevelsessted og (2) oppføring av
gapahuken FUNDUR. Disse håndteres både faktisk og formelt sett som to atskilte tiltak, etter at
gapahuken er trukket ut som eget prosjekt uavhengig av den øvrige opprustning av opplevelsesstedet som
for en stor del nå er fullført.
Det er i forslaget til kommunebudsjett for 2015 (side 19) vist til at det i investeringsbudsjettet for 2015 er
ført opp 250 000 kr til å fullføre gapahuken i Nupen-prosjektet. Tiltaket er forutsatt fullfinansiert ved
eksterne midler og ved bruk av fondsmidler. Så vel kostnadsramme som finansieringsplan har en tid vært
under press, og må revideres dersom tiltaket skal fullføres.
I søknad av 16.12.2010 om tilskudd over statsbudsjettet kapittel 551 post 60 til prosjektet Rute 69 grader
nord Opprusting av opplevelsessted Nupen ble det utarbeidd et samlet kostnadsoverslag omhandlende begge
prosjektene og summert til 1,2 mill kr. Justert til dagens pengeverdi tilsvarer dette 1,28 mill kr.

Mens selve opplevelsesstedet langt på vei er fullført, gjenstår i store trekk arbeidet med gapahuken etter
at formannskapet under F-sak 98/14 av 8.12.2014 bevilget 35 000 kr til egenandel i Fundur-prosjektet og
forutsatt at ytterligere 30 000 kr skulle «innarbeides i 2015, samt grunnarbeid før montering.»
Etter innhenting av tilbud på grunnarbeider med videre arbeider i tilknytning til montering av gapahuken
Fundur kan anslaget på kostnader medregnet 10 % til usikre faktorer og 5 % til egen prosjektledelse,
oppsummeres slik:



Prosjekt 013404 Nupen – opprusting av opplevelsessted
Prosjekt 013408 Nupen – gapahuk

769 544 kr
598 483 kr
1 338 027 kr

Kostnadsbildet ligger noe, men ikke betydelig, over det prisjusterte anslaget fra 2010, sakens mange
usikre momenter tatt i betraktning. Av dette er 804 544 kr finansiert over tidligere års budsjetter og
regnskap, blant annet ved forhåndsuttak i 2013 med 320 000 kr av særskilt tilsagn om tilskudd med
600 000 kr over statsbudsjettet. For dette tilsagnet løper siste frist for ferdigstillelse til 15.11.2015.
Dette tilsier at der gjenstår finansieringsbehov over 2015-budsjettet med 533 483 kr. Årets budsjettbevilgning med 250 000 kr må justeres for:

, gitt avsetning
innvilget tilskudd

Vurderinger

Birger Bjørnstad
Rådgiver

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

20.05.2015
2015/7

Saksnr
64/15

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
16.06.2015

Fjordfolk under Møysalen - søknad om tilskudd til turbok Vandringer under Møysalen

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap finner at foreliggende søknad fra Ragnhild Sandøy/Fjordfolk under Møysalen blir
å avslå. Som grunngiving vises det til vurderinger i administrasjonssjefens saksframlegg. Vedtaket kan
påklages som enkeltvedtak etter forvaltningslovens regler, innen tre uker fra vedtaket er gjort kjent for
søker eller annen med klageinteresse.
Vedlegg:
Prosjektplan
Dokumenter i saken:
Ragnhild Sandøy 240415 13:37 søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond
Kvæfjord kommune 200415 11:35 søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond
Ragnhild Sandøy 160215 18:31 Søknad om tilskudd fra næringsfondet til Turboka Vandringer under Møy
F-sak 8/15 Næringsfondet – budsjettramme 2015
Kvæfjord kommune administrasjonssjefen rundskriv nr 4/2009 Strategisk næringsplan
Saksopplysninger
Det foreligger søknad fra Ragnhild Sandøy/Fjordfolk-under-Møysalen om tilskudd fra næringsfond med
40 000 kr til utgivelse av turboka Vandringer under Møysalen. Søknaden kan ut fra sitt flerkommunale
tilsnitt trolig vurderes mot den regionale andelen av næringsfondet.
I tillegg til en prosjektplan som synliggjør samlet kostnadsramme med 600 000 kr hvorav finansiering i
form av «gaver og tilskudd lokalt» med 250 000 kr, er søknaden slik:
«Gullesfjorden er en av de vakre fjordene Møysalen rundt, og Løbergbukta og Sørdalen er en av hovedinnfallsportene til
fjellheimen rundt Møysalen. Vernemyndighetene har en av sine hovedtavler med informasjon om Møysalen nasjonalpark i
Løbergbukta.
I 2014 hadde vi kontakt og samarbeid med bedrifter i Langvassbukta, Botn, Eide og Gullholm. Vi tillater oss å invitere
Kvæfjord kommune med og søker om kr 40.000 til utgivelse av turboka Vandringer under Møysalen.
Denne spesielle boka skal være et dypdykk på Hinnøya fra Sigerfjorden og sørover, inkludert Gullesfjorden. Boka skal åpne

opp lavterskel løyper og perler i nærturområdene. Selvsagt skal noen viktige symbolområder med. .
Fjordfolkprosjektet er med i KMDs verdiskapingsprogram, og er også med i Turskiltprosjektet i Nordland. Det er etablert
løypegrupper som arbeider med skilting av stier og severdigheter rundt i bygdene. Stiene og severdighetene som skal skiltes
skal med i turboka. På den måten er bygdefolk og grunneiere med i hele konseptet og produksjonen.
Reiseliv og opplevelser er satsingsområde i kommunene. Det ansees som relevant å utvikle et variert turtilbud for turister, noe
som vil komme både store og små bedrifter innen dagligvare, servering, overnatting, turistguiding, transport, mm til gode.
Boka vil profilere fjordbygdene og fjellheimen som reisemål og vil med sannsynlighet kunne styrke turismen i regionen som
sådan.
2015 er Friluftslivets år, og ei turbok vil være et viktig bidrag i informasjonsarbeidet for kommunene og lag/foreninger knyttet
til friluftsliv og folkehelsearbeid. Derfor vil det være ekstra hyggelig at kommunen er samarbeidspartner og med i spleiselaget.
Vi tillater oss å søke støtte fra næringsfondet kr 40 000.
Det vises til vedlagte prosjektplan med kontaktinformasjon. Så håper vi på positiv behandling.»

Vurderinger
Administrasjonssjefen oppfatter at foreliggende søknad til dels kan vurderes mot næringsplanens
satsingsområde «Reiseliv, kultur og opplevelser» som også fokuserer Indre Gullesfjord som regionalt
trafikknutepunkt.
Der er etter hvert utgitt noen tilsvarende beskrivelser av Møysalen med tilliggende områder, både i
bokform som «Fra Møysalen til Elgens fot», lokalbasert film v/Leif Skoglund jf
www.polarvideo.no/moysalen-vilt-og-vakkert og andre nettlinker som www.utpaatur.net/turInfo.php? og
www.minetoppturer.com/123304638. Ingen av disse er støttet av midler fra næringsfondet i Kvæfjord
kommune.
Ved siden av at der forefinnes en del beslektet materiell fra tidligere, vil administrasjonssjefen ut fra
selskapets mer perifere tilknytning til Kvæfjord kommune ikke tilrå at der gis tilskudd over
næringsfondet.
Dersom formannskapet i egenskap av næringsutvalg likevel finner helt eller delvis å ville imøtekomme
søknaden, bør det ut fra søknadens innretning 1) forutsettes tilsvarende bidrag fra de øvrige berørte
kommunene Hadsel, Lødingen, Sortland og Vågen for 2) derigjennom å kunne yte tilskudd via regional
del av fondsmidlene framfor kommunale midler, hvor budsjettrammene p.t. er langt mer krevende å
forholde seg til, også ut fra nedfelte føringer i F-sak 8/15 Næringsfondet – budsjettramme 2015.
Korrigert for vedtatte men hittil ikke utbetalte tilsagn, står der nå til disposisjon 313 000 kr innenfor de
regionale satsingsmidlene. Vesentlige deler av dette er dog påregnet å inngå i senere vurdering av
fullfinansiering av Nupen-prosjektet.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

29.05.2015
2015/7

Saksnr
65/15

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
16.06.2015

Etablering av kvæfjordportalen-Visit Kvæfjord - søknad om tilskudd fra næringsfond

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser til foreliggende søknad av 19.5.2015 om tilskudd til etablering av
kvæfjordportalen «Visit Kvæfjord».
2. Formannskapet finner søknaden å være godt avstemt med satsingsområder, mål og veivalg i
kommunens strategiske næringsplan og vil derfor bevilge tilskudd til slik etablering i form av
bagatellmessig støtte med 40 000 kr, om mulig slik at dette finansieres via de regionale
satsingsmidler. Dette tilsagnet står ved lag i inntil 3 år, utbetaling skjer ellers mot dokumentasjon
omkring hvilken organisasjon som skal stå for drift av portalløsningen.
3. Formannskapets vedtak kan påklages som enkeltvedtak etter forvaltningslovens regler innen tre
uker fra det er gjort kjent for søker eller annen med formell klageinteresse.
Vedlegg:
Næringsforeningen 19.5.2015 Etableringen av kvæfjordportalen-Visit Kvæfjord
Dokumenter i saken:
F-sak 59/14 Nydyrkingsprosjektet – kommunal involvering
F-sak 24/14 Harstadregionens næringsforening – tilskudd til harstadregionen.no
Kvæfjord kommune administrasjonssjefen 6.7.2009 Rundskriv nr 4/2009 – Strategisk næringsplan
Saksopplysninger
Det foreligger søknad om økonomisk støtte fra næringsfondet med 40 000 kr til etablering av
kvæfjordportalen «Visit Kvæfjord». Det er i søknaden også lagt til grunn et månedlig inntektsbidrag fra
kommunen med 1 000 kr. Søknaden gir god beskrivelse av tiltaket og gjengis derfor i vedlegg.
Kommunestyret har vedtatt strategisk næringsplan i 2009. Formannskapet har under F-sak 59/14 vedtatt
at arbeidet med ny næringsplan medregnet landbruksplan stilles i bero, prolongert næringsplan er
tilgjengelig på kommunens hjemmeside via link:
http://www.kvafjord.kommune.no/images/stories/dokumenter/strategisknaeringsplan_2009.pdf.

Et av seks satsingsområder i næringsplanen er «Reiseliv, kultur og opplevelser». Mål og skisserte veivalg
under satsingsområdet har flere sammenfallende formuleringer med foreliggende søknad.
Kommunen har fra tidligere vært involvert i en portalløsning som dels kan ses å være av sammenfallende
art, ved at formannskapet under F-sak 24/14 tiltrådte at kommunen for 2014 inngikk i et regionsamarbeid
om drift av web-portalen www.harstadregionen.no, med utbetaling av tilskudd 15 000 kr fra regionale
næringsfondsmidler til Harstadregionens næringsforening (HRNF). Den tidsavgrensing som ble lagt inn i
vedtaket og tatt inn som fotnote i avtalen med HRNF, er ikke tilstrekkelig ivaretatt i 2015 hvorved der i
første omgang også er betalt slikt tilskudd for 1.halvår 2015.
Vurderinger
Administrasjonssjefen oppfatter at beskrivelsen av kvæfjordportalen «Visit Kvæfjord» er godt avstemt
med de prioriterte satsingsområder i kommunens næringsplan. En slik oppfølging synes også å være en
naturlig progresjon i forhold til det utviklingsarbeidet som fra tidligere er iverksatt av initiativtakerne til
denne webportalen.
Erfaringer med deltakelse i liknende portalløsninger tilsier at lokal forankring, kunnskap og engasjement
bør være en styrke for portalens relevans og aktualitet. Administrasjonssjefen vil således i forhold til
overnevnte deltakelse i portalløsningen www.harstadregionen.no, gjøre gjeldende at den inngåtte avtale
for Kvæfjord kommune var avgrenset til å gjelde for året 2014. Ut fra denne web-portalens avgrensing til
i hovedsak å omfatte linker til kommunen(e)s hjemmeside(r), legger vi til grunn at deltakelse i dette
portalsamarbeidet kan avsluttes.
Det tilrås at kommunen yter tilskudd over næringsfondsmidlene med 40 000 kr slik som omsøkt, om
mulig slik at dette hentes fra de regionale satsingsmidler. Et årlig driftstilskudd med 12 000 kr slik som
skissert i søknaden kan ut fra regelverket ikke finansieres over næringsfondets midler, men må i stedet
vurderes som en ordinær budsjettbevilgning fra kommunen, første gang i tilknytning til arbeidet med
2015-budsjettet. Slik støtte kan også finansieres innenfor den etablerte støtteordning for lag og foreninger
over kommunale kulturmidler.
Foreliggende søknad har avslutningsvis en henvisning til at administrasjonssjefen «har vært aktivt med i
startfasen og kjenner prosessen». Administrasjonssjefen ser ikke at dette i seg selv bør reise spørsmål
omkring habilitet i saksbehandlingen opp mot reglene i forvaltningsloven § 6, da utgangspunktet i loven
er om der foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til en persons upartiskhet.
Administrasjonssjefens forhold til saken går ikke utover involveringen som det ellers vil være naturlig å
utvise fra ordfører, administrasjonssjef eller annen berørt kommunal tjenestemann i forhold til de ulike
initiativ innenfor næringsutviklingsarbeidet.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

VEDLEGG

Kvæfjord kommune
Næringsfondet

Kvæfjord 19.5.2015

Etableringen av kvæfjordportalen-Visit Kvæfjord.
Kort prosjektbeskrivelse og søknad om økonomisk støtte fra næringsfondet.
Bakgrunn
Kvæfjord har i dag ingen samlet presentasjon av nærings- og reiseliv, kulturtilbud eller aktiviteter i lag
og foreninger. Derfor er det vanskelig for folk utenfra og for bygdas innbyggere å finne fram til de
produkter, tilbud og opplevelser som finnes i bygda. Om man googler Kvæfjord på nett kommer
Kvæfjord kommunes hjemmeside opp. Denne har et annet formål enn vi her snakker om.

Kvæfjordportalen- Visit Kvæfjord.
Nettverket Kvæfjord på Menyen og lokale nærings og kulturaktører har derfor tatt initiativet til å
skape en Kvæfjordportal , Visit Kvæfjord, som skal presentere en samlet oversikt over tilbudene i
Kvæfjord. Inkludert i dette er:
-Bygdas bedrifter og næringsliv.
-Lag og foreninger.
-Kultur og opplevelsestilbud.
-Arrangementer og festivaler.

Formålet med portalen
Kvæfjordportalen Visit Kvæfjord skal bidra til å:
-synliggjøre Kvæfjord utad,
-øke besøk og antall gjester til bygda.
-bedre informasjon til bygdas egen befolkning.
-hindre kollisjoner i tid mellom arrangement i bygda.
Ut fra oversikter vil det bli lagt linker til hjemmesider som gir dypere informasjon om enkeltbedrifter
og arrangements. Det er målet å få til en ordning med en administrator som har ansvaret for å
oppdatere tilbudene og holde portalen aktuell.
Initiativtakere.
Bak initiativet står næringsnettverket Kvæfjord på Menyen, arrangementene Austerfjordtreffet,
Flesnes i Fest, Kvæøydagene og næringsforeningen i Kvæfjord. Kvæfjord kommune er med i
prosessen. Det samme er Rå videregående skole.
Organisering og framdrift.
Arbeidet blir organisert i et prosjekt som skal ha ferdig et førsteutkast innen utgangen av juni. Ut fra
dette førsteutkastet vil det bli arbeidet videre for å:
-utvikle portalen til et tjenlig redskap for å synliggjøre bygda utad og skape interesse for å besøke
Kvæfjord.
-finne et eierskap og en organisasjonsform som er representativt for bygdas nærings-og kulturliv.

-skape en økonomisk plattform for en levende portal gjennom å etablere en abonnementsordning
for bedrifter og foreninger og arrangører og se på mulighetene for salg av reklame som en del av
driftsgrunnlaget.
-skape en redaksjon som styrer innhold og utvikling av portalen i stort.
-gjøre avtale med en administrator som står for daglig drift.
Økonomi.
For utviklingsperioden. 1.4 -1.12. 2015
Inntekter.
Egeninnsats og kontanter fra eierne:
Egeninnsats i arbeid 80 t. a kr 300,Tilskudd fra kommunalt næringsfond:

kr 12 500,kr 24 000,kr 40 000,-

Inntekter totalt.

kr 64 000,-

Utgifter
Kjøp av tjenester til lay out og produksjon:
Kartleggings og utviklingsarbeid:
Studiereiser og kurs
Informasjonsvirksomhet
Møter, adm. og diverse.

kr 25 000,Kr 15 000,Kr 10 000,kr 10 000,Kr 4 000,-

Sum utgifter

kr 64 000,-

Fininsiering av drift
Driften skal finansieres gjennom en abonnementsordning, salg av reklame og et mindre offentlig
tilskudd. En ser for seg et årlig bidrag på kr 1000,- for bedrifter, kr 500,- for foreninger og et månedlig
tilskudd på kr 1000,- fra Kvæfjord kommune. I tillegg vil det bli arbeidet med salg av reklame for
aktuelle produkter og arrangementer. Årlige driftsutgifter antas å ligge et sted mellom kr 50 000,- og
100 000,-.
Søknad om etableringsstøtte til næringsfondet.
Det vises til budsjett og finansieringsplan ovenfor. Store deler av arbeidet i etableringsfasen vil
basere seg på frivillig innsats fra initiativtagerne. Det vil imidlertid være nødvendig å kjøpe tjenester
for teknisk utforming, design og redaksjonell kompetanse. Vi tillater oss derfor å søka næringsfondet
om et tilskudd på kr 40 000,- for delvis dekning av etableringskostnadene. Etableringsperioden vil i
realiteten gå fram til årsskiftet 2015-16. Men vi har avtalt en intens arbeidsperiode i mai og juni med
sikte på å få fram et førsteutkast før sommerferien.
Vi står til rådighet med ytterligere informasjon om dette skulle være ønskelig. Vi viser ellers til at Merete Hessen har vært aktivt
med i startfasen og kjenner prosessen.
Med vennlig hilsen.
Næringsforeningen

Austerfjordtreffet

Flesnes i fest

Kvæfjord på Menyen

Frank Jansen

Børge Jentoftsen

Birger Holand

Knut Erik Høiby

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

29.5.2015
2015/316

Saksnr
66/15

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Dag Sandvik
77023043

Møtedato
16.06.2015
19.06.2015

Fylkeskommunale institusjoner - søknad om fritak for eiendomsskatt 2015

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til søknad fra Troms fylkeskommune om fritak for eiendomsskatt 2015
for fylkeskommunale eiendommer.
2. Kommunestyret vedtar å avslå søknaden om fritak for eiendomsskatt 2015 for eiendommene gnr 54
bnr 1, gnr 57 bnr 228, gnr 58 bnr 13, gnr 58 bnr 42.

Dokumenter i saken:
Troms fylkeskommune – søknad av 29.4.2015 om fritak av eiendomsskatt 2015.
K-sak 21/15 Interpellasjon - eiendomsskatten i Kvæfjord.
K-sak 17/15 Søknader om fritak eiendomsskatt – institusjoner, lag og foreninger.
K-sak 16/15 Fritak eiendomsskatt knyttet opp mot Frivillighetsregisteret.
K-sak 7/15 Søknad om fritak for eiendomsskatt – grendehus, idrettsanlegg.
K-sak 52/14 Kvæfjord kommunes budsjett 2015 og økonomiplan 2015 – 2018.
K-sak 51/14 Fylkeskommunale institusjoner – søknad om fritak av eiendomsskatt 2014.
K-sak 50/14 Kommunens eiendomsskattevedtekter – revisjon av gjeldende vedtekter.
K-sak 65/13 Kvæfjord kommunes budsjett 2014 og økonomiplan 2014 – 2017.
Saksopplysninger
Kommunestyret vedtok i sak 52/14 at det skulle skrives ut eiendomsskatt for 2015 på alle faste
eiendommer i hele kommunen. Kommunestyret vedtok også at det ikke skulle gis generelle fritak for
eiendomsskatt i 2015. Promillesatsen skulle være 4 promille.
Utskriving av eiendomsskatt ble kunngjort i lokalavisene og på internett i slutten av februar 2015.
Skatteliste ble lagt ut til gjennomsyn og skattebrev ble sendt skattyterne med 6 uker klagefrist. Det
innkom ikke klage fra Troms fylkeskommune på den utskrevne eiendomsskatten.
I sak 7/15 vedtok kommunestyret fritak for eiendomsskatt for alle grendehus og idrettsanlegg i
kommunen. Bakgrunnen for dette vedtaket var at denne type eiendommer eies av lokale lag og foreninger
og driftes av disse. Kostnader til å drifte og ivareta slike bygg er ofte basert på dugnadsinnsats og

inntekter fra frivillig arbeid. Kommunestyret var av den formening at slike verdiskapende engasjement i
lokalmiljøet kom i tillegg til kommunens eget tjenestetilbud, og bidro til å gagne kommunen og dens
innbyggere på en positiv måte.
I sak 17/15 vedtok kommunestyret fritak for eiendomsskatt for eiendommer knyttet til institusjoner, lag
og foreninger. Også i denne saken la kommunestyret en vesentlig vekt på at eiendommene tilhørte lag og
foreninger hvor arbeid og drift er basert på frivillig innsats. Arbeidet som gjøres har en allmennyttig verdi
som ivaretar en viktig samfunnsfunksjon som kommunen selv ikke kan ivareta.
Troms fylkeskommune har tidligere søkt om fritak av eiendomsskatt for 2014. I sak 51/14 vedtok
kommunestyret å avslå søknaden om fritak. Begrunnelsen for avslaget var at kommunestyrets intensjon
med å innføre eiendomsskatt var å styrke kommunens svake økonomi. Et fritak ville bidra til å svekke
denne intensjonen.
I medhold av eiendomsskatteloven § 7a, søker Troms fylkeskommune i brev av 29.4.15 om fritak for
eiendomsskatt 2015 for følgende eiendommer:
Gnr 54 bnr 1 – Rå videregående skole.
Gnr 57 bnr 228 – Rå videregående skole.
Gnr 58 bnr 13 – Kvæfjord tannklinikk.
Gnr 58 bnr 42 – Oscars vei 7, Paviljong 5.
Utskrevet eiendomsskatt for disse eiendommene utgjør til sammen kr 146 800.
Fylkeskommunen begrunner søknaden med at drift av videregående skole og tannklinikk er en sosial
oppgave som er samfunnsgagnlig.
Vurderinger
Kommunestyret har i sitt budsjettvedtak i sak 52/14 ikke forutsatt at det skal gis noen generelle fritak for
eiendomsskatt i 2015, slik eiendomsskatteloven gir anledning til. De fritakene som er gitt i sakene 7/15 og
17/15 er begrunnet med at dette gjelder lokale lag og foreninger som driver et samfunnsnyttig arbeid
basert på dugnad og frivillig innsats, og som kommer kommunen og dens innbyggere til gode i tillegg til
kommunens eget tjenestetilbud.
Hver enkelt eiendom forutsettes vurdert av kommunestyret selv om det er gjort et generelt fritaksvedtak
tidligere. I k-sak 65/13 vedtok kommunestyret i medhold av eiendomsskatteloven § 7b å frita bygninger
med historisk verdi for eiendomsskatt i 2014. I kommunestyrets vedtak om eiendomsskatt for 2015 ligger
det underforstått at det ikke gis et generelt fritak etter eiendomsskatteloven § 7a og 7b.
Kommunestyret plikter neppe å vurdere en søknad om fritak hvis kommunestyret har truffet et generelt
vedtak om at fritak ikke skal innrømmes. Kommunestyret har heller ingen plikt til av eget tiltak å vurdere
spørsmål om fritak. Eiendommer som tidligere har vært fritatt, kan pålegges eiendomsskatt etter samme
sats som gjelder for øvrig.
Fritak etter eiendomsskatteloven § 7a stiller krav om direkte eierskap til eiendommen. Det er ikke
tilstrekkelig med disposisjonsrett. Troms fylkeskommune er eier av de eiendommer det søkes fritak for.
Fritak kan ikke innrømmes hvis bruken av eiendommene bidrar til en konkurransevridning i forhold til
bruken av private eiendommer. Det er tilstrekkelig at fylkeskommunen i sin øvrige aktivitet tar sikte på å
gagne kommunen, men det er en begrensning i dette dersom fritak vil medføre en konkurransevridning i
forhold til private foretak. Administrasjonssjefen vurderer det som tvilsomt at et fritak vil føre til en
konkurransevridning i dette tilfelle.

Et fritak etter § 7a stiller krav til virksomheten om at denne må gagne kommunen. De aktuelle
eiendommene det søkes fritak for vil ofte kunne karakteriseres som samfunnsgagnlige, men dette er i seg
selv ikke et vilkår for adgangen til å frita. Å gi fritak til fylkeskommunale institusjoner som driver
virksomhet som kan oppfattes som samfunnsgagnlige, åpner muligheten for at eiendommer tilhørende
private stiftelser eller institusjoner som også kan oppfattes som samfunnsgagnlige, kan søke om å få fritak
for eiendomsskatt etter § 7a.
Finansdepartementet har i ulike brev uttalt hvilke eiendommer som kan fritas etter eiendomsskatteloven §
7a etter en konkret helhetsvurdering. Fylkeskommunale skoler og sykehus er to av flere eksempler på
eiendommer som er nevnt i denne forbindelse, men disse eksemplene er tilfeldige ut fra hvilke
henvendelser som er gjort til departementet.
Kommunestyrets intensjon med innføring av eiendomsskatt var å styrke kommunens svake økonomi.
Kommunen har i dag et udekket underskudd i regnskapet fra 2012 og 2013 på til sammen 7,5 mill kr.
Vedtatt budsjett for 2015 gir meget stramme budsjettrammer. Samtidig viser den kommunale driften for
1. tertial 2015 et bekymringsfullt merforbruk.
Administrasjonssjefen er av den oppfatning at med dagens økonomiske situasjon som bakteppe, må det
legges et strengt regime til grunn for i det hele tatt å kunne gi fritak for eiendomsskatt. Generelt må flere
hensyn tale for en slik vurdering, herunder at hensynet til likebehandling kan bli utfordret ved fritak. Det
kan for eksempel tenkes flere eiendommer som er samfunnsgagnlige eller allmennyttige, og der fritak for
noen men ikke for andre, over tid kan gi mer tilfeldige utslag og en uheldig praksis. Dette har også vært
en del av grunnlaget for kommunestyrets vurdering i sak 52/14, ved ikke å gi et generelt fritak etter
eiendomsskatteloven § 7a.
Administrasjonssjefen tilrår ut fra dette at søknaden fra Troms fylkeskommune om fritak for
eiendomsskatt i 2015 avslås.

Dag Sandvik
økonomisjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

09.06.2015
2015/18

Saksnr
67/15

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
16.06.2015

Om kommunalt eierskap med særlig vekt på forholdet til Kvæfjord Eiendom AS

Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.04.2015
Administrasjonssjefens innstilling
1.
2.

3.

Kvæfjord kommunestyre viser til sine tidligere vedtak om vurdering av den kommunale eierskapspolitikken,
med særlig vekt på kommunens forhold til Kvæfjord Eiendom AS.
Kommunestyret legger til grunn at aksjeselskapet Kvæfjord Eiendom AS videreføres og utvikles som
kommunens redskap for en effektiv eiendomsforvaltning i Kvæfjord, basert på de nuværende
selskapsvedtekter og ellers innenfor aksjelovgivningens rammer. I tråd med kommunestyrets vedtak under
behandlingen av budsjett og økonomiplan 2015-2018, bes administrasjonssjefen om å iverksette prosesser
for etablering av forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsavtaler med Kvæfjord Eiendom på deler av de
bygninger som brukes i kommunale kjerneoppgaver.
Kommunens involvering i andre selskaper bør skje slik som omtalt i foreliggende saksframlegg, herunder
slik at ordføreren utpekes som kommunens representant til overordnede styringsorganer. På dialogbaserte
eiermøter representeres kommunen av ordføreren og administrasjonssjefen.

Ola Danielsen ba formannskapet vurdere hans habilitet da han er styremedlem i styret for Kvæfjord Eiendom AS.
Han fratrådte mens formannskapet behandlet spørsmålet. Formannskapet erklærte han habil og han tiltrådte igjen.
Karin Eriksen ba om punktvis avstemming.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling pkt 1 vedtatt med 6 mot 1 stemme
-Administrasjonssjefens innstilling pkt 2 vedtatt med 6 mot 1 stemme
-Administrasjonssjefens innstilling pkt 3 enstemmig vedtatt

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.04.2015
Formannskapets innstilling
1.
2.

3.

Kvæfjord kommunestyre viser til sine tidligere vedtak om vurdering av den kommunale eierskapspolitikken,
med særlig vekt på kommunens forhold til Kvæfjord Eiendom AS.
Kommunestyret legger til grunn at aksjeselskapet Kvæfjord Eiendom AS videreføres og utvikles som
kommunens redskap for en effektiv eiendomsforvaltning i Kvæfjord, basert på de nuværende
selskapsvedtekter og ellers innenfor aksjelovgivningens rammer. I tråd med kommunestyrets vedtak under
behandlingen av budsjett og økonomiplan 2015-2018, bes administrasjonssjefen om å iverksette prosesser
for etablering av forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsavtaler med Kvæfjord Eiendom på deler av de
bygninger som brukes i kommunale kjerneoppgaver.
Kommunens involvering i andre selskaper bør skje slik som omtalt i foreliggende saksframlegg, herunder
slik at ordføreren utpekes som kommunens representant til overordnede styringsorganer. På dialogbaserte
eiermøter representeres kommunen av ordføreren og administrasjonssjefen.

Ola Danielsen, medlem av styret i Kvæfjord Eiendom AS, ba om å få sin habilitet i saken vurdert. Det samme gjorde
Wiggo Grønlund, som tilsatt og tillitsvalgt i selskapet. Til sist ba selskapsstyrets varamedlemmer Johan Helge Elde
og Karin Eriksen om tilsvarende vurdering.
Disse fire fratrådte men kommunestyret behandlet habilitetsspørsmålet. Administrasjonssjefen orienterte særskilt om
forvaltningslovens habilitetsbestemmelser, herunder også om formannskapets behandling av saken.
Kommunestyret fant enstemmig at representantene Danielsen og Grønlund var å anse som inhabile, mens Elde og
Eriksen ble funnet habile. Representantene Elde og Eriksen tok deretter plass i møtet, og det var nå 21
stemmeberettigede til stede.
Karin Eriksen (SP) foreslo (Forslag 1):
Punkt 1 som innstillingen
Punkt 2 Det nedsettes en tverrpolitisk gruppe med ordfører som leder, og med 1 repr. fra hvert parti som får
som mandat å gå gjennom sakskomplekset, herunder gjennomgang av de kommunestyrefattede vedtak
helt tilbake til junimøtet 2011. Gruppe trekker inn den fagkompetanse som er nødvendig, og avgir innstilling
til formannskapet med tanke på endelig behandling i kommunestyremøtet i desember 2015.
Punkt 3 som innstillingen, men med følgende endring i siste setning: På dialogbaserte eiermøter
representeres kommunen av ordfører, administrasjonssjefen og en repr. fra opposisjonen.
Asbjørn Hessen (V) foreslo (Forslag 2):
Saken sendes tilbake til formannskapet for ny vurdering, med henblikk på en mulig endring av selskapsform
til kommunalt foretak.
Votering:
- Forslag 2 vedtatt med 16 mot 5 stemmer.
Vedtak:
Saken sendes tilbake til formannskapet for ny vurdering, med henblikk på en mulig endring av selskapsform til
kommunalt foretak.

Vedlegg:
Kvæfjord Eiendom AS 9.6.2015: Konsekvens omdanning aksjeselskap (AS) til kommunalt foretak (KF)
Dokumenter i saken:
K-sak 15/15 Om kommunalt eierskap med særlig vekt på forholdet til Kvæfjord Eiendom AS
F-sak 43/15 Ordinær generalforsamling i Kvæfjord Eiendom AS
Saksopplysninger
Kommunestyret vedtok under K-sak 15/15 å sende sak om det kommunale eierskapet med særlig vekt på
forholdet til Kvæfjord Eiendom AS «tilbake til formannskapet for ny vurdering, med henblikk på en mulig
endring av selskapsform til kommunalt foretak».

Administrasjonssjefen vil peke på at denne saken omtalte kommunens forhold til 10 ulike selskaper og
ikke kun Kvæfjord Eiendom AS, hvortil benyttet organisasjonsformene gjensidig selskap, aksjeselskap og
interkommunalt selskap. Selv om kommunen i de fleste sammenhenger er å betrakte som minoritetseier,

tok saksframlegget til orde for en mer gjennomgående avklaring av involveringen på flere fronter, for
eksempel ved drøfting av forholdet til attføringsvirksomhetene under Inko AS.
Fokus under den politiske behandlingen så vel som i kommunestyrets vedtak, har i all hovedsak vært på
Kvæfjord Eiendom AS. Kravet om nye vurderinger i forhold til selskapsformene aksjeselskap eller
kommunalt foretak er i seg selv en omfangsrik bestilling og der administrasjonen ikke alene besitter
kompetanse til å gi en tilstrekkelig belysning av de forhold som berøres. Som påpekt i framlegget til
K-sak 15/15, ble det under vurderinger av eiendomsforvaltningen i 2000 innhentet en ekstern
konsulentvurdering og hvor tilsvarende bistand av i dag trolig kan prissettes til mellom 250 000 og
450 000 kr.
Ut fra dette har administrasjonssjefen som et første grep i sakens videre oppfølging, anmodet Kvæfjord
Eiendom AS selv om å se på de rent skattemessige konsekvenser ved en avvikling av aksjeselskapet til
fordel for etablering av kommunalt foretak, ut fra at selskapet innenfor sin løpende virksomhet må anses å
inneha betydelig kompetanse på aksjelovgivningens forpliktelser.
Tilbakemeldingen fra Kvæfjord Eiendom AS gjengis i vedlegg. Kortversjonen av denne vurderingen er at
en avvikling av aksjeselskapet og overføring av eiendommer til et nytt selskap må antas å utløse
skatteplikt på gevinster av salget og dermed skatteinnbetaling til statskassen med mellom 11 og 140 mill
kr, avhengig av hvilken markedsverdi som legges til grunn og blir godkjent av skattemyndighetene.
Det tilhører sakens opplysning at Kvæfjord Eiendom AS har fått kontrakt på ny mottaksdrift på Trastad.
Denne reåpnes fra 17.8.2015 og med 150 ordinære plasser og opsjon på ytterligere 60 plasser i drift, dvs
med tilnærmet samme rammeomfang som mottaket som nylig ble avviklet på ettervinteren.
Vurderinger
Administrasjonssjefen pekte i framlegget til K-sak 15/15 på at der er flere økonomiske sammenhenger
som må underlegges et kritisk blikk før eventuell avvikling av aksjeselskapet og hvor det på det ingen
måte er gitt hvorledes sluttregningen vil falle ut for kommunen. Tilbakemeldingen fra Kvæfjord Eiendom
er et innspill i denne sammenheng, i seg selv av et omfang som tilsier at dette bør kunne bringes fram for
politisk nivå uavhengig av en mer omseggripende gjennomgang av saken. I forhold til sistnevnte påpekte
administrasjonssjefen i tilknytning til generalforsamling i selskapet 8.6.2015 at «ut fra kapasitetshensyn så
vel som sakens kompleksitet og hensynet til en forsvarlig saksutredning, <er> en kommet til at slike vurderinger er
så vidt krevende at saken først kan ferdigstilles til kommunestyrets første møte til høsten, planlagt til 6.oktober».

Denne vurderingen av en fullverdig oppfølging av vedtaket under K-sak 15/15 er fortsatt gyldig. Det er
også nærliggende å anta at en utvei blir at slik gjennomgang eventuelt må bygge på ekstern bistand. I så
fall må administrasjonssjefen komme tilbake til spørsmålet om bevilgning av midler til en slik vurdering.
I forhold til innspillet fra Kvæfjord Eiendom AS, vil administrasjonssjefen anta at mye kan tale for aksept
for bruk av takstgrunnlaget ved eiendomsbeskatningen som basis for vurderinger av markedsverdi. Gitt
skattemyndighetenes bifall, synes dette isolert sett å kunne utløse en skatteplikt summert til 21 ½ mill kr.
Selv om Kvæfjord Eiendom AS på mange måter finansielt sett står seg bedre enn kommunen, kan slike
innbetalinger trolig bare fullfinansieres ved utsalg av deler av bygningsmassen til tredjemann. Slike
skattemessige virkninger har forøvrig også vært del av bakteppet ved tidligere fusjoner med Kvæfjord
Utvikling AS, Kvæfjord Utbyggingsselskap AS og Borkenes Servicebygg ANS, dog med andre
dimensjoner enn det som eventuelt kan utløses ved en realisasjon av morselskapets samlede verdier.
Administrasjonssjefen vil ut fra dette be formannskapet vurdere om saken (1) bør sendes tilbake til
kommunestyret for behandling med grunnlag i overstående samt framlegget til K-sak 15/15 eller (2) om
der skal iverksettes et arbeid med sikte på totale konsekvensavklaringer ved endring av selskapsform fra
aksjeselskap til kommunalt foretak.

I forhold til alternativ (1) er det administrasjonssjefens vurdering at foreliggende bør være et tilstrekkelig
grunnlag for å fatte vedtak i samsvar med det som må anses å være det minst ytterliggående alternativet
sett opp mot nåsituasjonen, også samsvarende med formannskapets innstilling under F-sak 35/15:
1. Kvæfjord kommunestyre viser til sine tidligere vedtak om vurdering av den kommunale
eierskapspolitikken, med særlig vekt på kommunens forhold til Kvæfjord Eiendom AS.
2. Kommunestyret legger til grunn at aksjeselskapet Kvæfjord Eiendom AS videreføres og utvikles som
kommunens redskap for en effektiv eiendomsforvaltning i Kvæfjord, basert på de nuværende
selskapsvedtekter og ellers innenfor aksjelovgivningens rammer. I tråd med kommunestyrets vedtak under
behandlingen av budsjett og økonomiplan 2015-2018, bes administrasjonssjefen om å iverksette prosesser
for etablering av forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsavtaler med Kvæfjord Eiendom på deler av de
bygninger som brukes i kommunale kjerneoppgaver.
3. Kommunens involvering i andre selskaper bør skje slik som omtalt i foreliggende saksframlegg, herunder
slik at ordføreren utpekes som kommunens representant til overordnede styringsorganer. På dialogbaserte
eiermøter representeres kommunen av ordføreren og administrasjonssjefen.

Ved ny behandling på dette grunnlag i kommunestyret alt 19.6.2015 må også vurderes om saken anses
tilstrekkelig opplyst. Det taler mot dette at saken ikke står på ordinært sakskart, det taler dog for dette at
saken likevel må anses å være rimelig kjent for kommunestyret ut fra behandlingen av K-sak 15/15. Ved
slik behandling vil det naturligvis også stå kommunestyret fritt å fatte annet vedtak, for eksempel koblet
til nedenforstående forslag som bygger på alternativ (2).
I forhold til alternativ (2) blir det fortsatt administrasjonssjefens vurdering at saken tidligst kan bringes
fram for kommunestyret i oktober. I mellomtiden bør der i så fall først innhentes en avgrenset ekstern
vurdering av foreliggende innspill fra Kvæfjord Eiendom AS, dernest trolig også innhentes pristilbud på
en ekstern vurdering av konsekvenser ved selskapsomlegging som skissert i vedtaket under K-sak 15/15.
Sistnevnte må ut fra anskaffelsesreglene antas å utløse en plikt på innhenting og vurdering av minimum
tre konkurrerende tilbud.
Gitt en slik utvei, bør et vedtak trolig være slik:
1. Kvæfjord formannskap viser til kommunestyrets vedtak i K-sak 15/15 om det kommunale eierskap med
særlig vekt på forholdet til Kvæfjord Eiendom AS.
2. Formannskapet tiltrer innhenting av ekstern vurdering av konsekvenser ved slik selskapsomlegging
innenfor en samlet kostnadsramme på mellom 100 000 og 500 000 kr, dvs ut fra anskaffelsesreglene med
grunnlag i minimum tre konkurrerende pristilbud. Formannskapet ber administrasjonssjefen fremme sak
om budsjettmessig inndekning for slike kostnader etter at tilbud er vurdert og antatt.
3. Formannskapet legger til grunn at saken i det videre kan bringes fram for kommunestyret i møte planlagt til
6.10.2015.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
68/15

09.06.2015
2015/4

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Merete Hessen
77023011

Møtedato
16.06.2015
19.06.2015

Kommunestruktur - innbyggerhøring

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til kommunestyrets vedtak K-sak 37/14, formannskapets vedtak Fsak 2/15 og 36/15.
2. Kvæfjord kommune gjennomfører innbyggerhøring iht plan- og prosess skissert i saksframlegget.

Saksprotokoll i Formannskapet F-sak 36/15 - 13.04.2015
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser til kommunestyrets vedtak K-sak 37/14 og formannskapets vedtak
F-sak 2/15
2. Administrasjonssjefen bes utarbeide forslag til plan og prosess for høring av innbyggerne, basert
på fremdriftsplanen for utredning av kommunealternativet Harstad m.fl. og hvor den rådgivende
folkeavstemmingen gjennomføres våren 2016.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt

Vedlegg:
Vedlegget «Medvirkning og innbyggerdialog» til KMDs veileder for utredning og prosess
Dokumenter i saken:
Rundskriv H-8/14 til inndelingslova
Brev av 20.05.2015 fra Fylkesmannen i Troms til KMD «Vedr. søknad om endring av kommunegrense
for indre Gullesfjord – innstilling om at saken ikke skal utredes nærmere»
Veien mot en ny kommune - Veileder for utredning og prosess, av KMD
Artikkel av 13.10.2014 Tilråding, informasjon og høring, Regjeringen.no
K-sak 37/14 Kommunereformen – videre prosess
K-sak 38/14 Kommunereformen – KS sin medvirkning i lokale og regionale prosesser

Artikkel av 03.11.2014 Virkemidler, Regjeringen.no
Oppdrag 2015, av Fylkesmannen i Troms
Artikkel av 25.02.2015 Nytt verktøy for høring i kommunereformen»
Artikkel av 25.03.2015 Rammeavtaler for gjennomføring av innbyggerhøringer
Notatet Høring av innbyggerne ved kommunesammenslåing – Gjennomføring av opinionsundersøkelse,
utarbeidet av TNS Gallup for KMD
F-sak 2/15 Prosjekt- og prosessplan – kommunealternativet Harstad m.fl.
Statusbilde for Kvæfjord kommune, med fylkesmannens vurderinger
Økonomiinfo 2/2015: Kommuneproposisjonen 20116 og RNB 2015, 13.05.15 v/FMiT
Referat fra møte 23.02.2015 i styringsgruppen for kommunereformen
Referat fra møte 16.03.2015 i styringsgruppen for kommunereformen
Referat fra møte 13.05.2015 i styringsgruppen for kommunereformen
Informasjon om saken kan forøvrig hentes på:
Hjemmesiden til Regjeringen: https://www.regjeringen.no/nb/tema/kommuner-ogregioner/kommunereform/id751048/ samt nykommune.no
Hjemmesiden til Fylkesmannen i Troms: http://www.fylkesmannen.no/Troms/Kommunalstyring/Kommunereformen/
Saksopplysninger
Kommunestyret vedtok i K-sak 37/14 å slutte seg til Kvæfjord kommunes videre deltakelse i
kommunereformprosess sammen med kommunene Evenes, Ibestad, Harstad, Lødingen, Skånland og
Tjeldsund.
I samme sak ble det fattet vedtak om gjennomføring av rådgivende folkeavstemming. Vedtakets pkt 3: Det
avholdes rådgivende folkeavstemning når kunnskapen om kommunereformens mulige virkninger er utredet, ved valget 2015
eller senest våren 2016. Og vedtakets pkt 4: Det er særlig viktig at voteringstema sikrer at folkemeningen kommer fram i
de ulike deler av Gullesfjord der meningene kan være delte mellom deler av fjorden, og stemmene må telles slik at vi får
oversikt over rådene fra ulike deler av kommunen.

I F-sak 2/15 vedtok formannskapet prosjekt- og prosessplan for kommunealternativet Harstad m.fl.
Målsettingen for denne prosessen er:



Milepæl 1: Innen 1. juli 2015 å ha et intensjonsgrunnlag som gir grunnlag for valg av utredningsalternativ for de
kommuner som ønsker å begrense antall strukturalternativ.
Milepæl 2: Innen utgangen av mars 2016 å ha grunnlag for endelig beslutning i den enkelte kommune om etablering
av en eventuell ny felles kommune.

Prosjekt- og prosessplanen har inntatt følgende om medbestemmelse, involvering i egen kommune og
folkehøring:
Fasen frem til sommeren 2016 bestående av milepæl 1 og 2 gjelder valg av fremtidig alternativ for en eventuell ny
kommunestruktur. Dette er et strategisk valg. I denne fasen er det opp til den enkelte kommune å organisere og ivareta
medbestemmelse, involvering i egen kommune og høring av innbyggerne.
Prosjektet vil etter beslutninger etter milepæl 1 vurdere å etablere felles infobase med internettportal og bruk av sosiale medier.
Det vil samtidig bli vurdert utarbeiding av felles kommunikasjonsstrategi.

I denne prosessen deltar fra Kvæfjord kommune i styringsgruppen: ordfører Torbjørn Larsen,
varaordfører Karin Eriksen og opposisjonspolitiker Ola Danielsen. Administrasjonssjef Merete Hessen
har møte og uttalerett, men ikke stemmerett. Det har vært gjennomført 4 møter i styringsgruppen, 23.
februar, 16. mars, 13. mai og 9. juni. Referatene fra møtene i styringsgruppen legges fortløpende frem for
formannskapet som referatsaker.

Kommunestyrets medlemmer er på vegne av ordføreren ved epost av 12.03.2015 orientert om
styringsgruppens temamøter – og om at de tre representantene i styringsgruppen er åpne for eventuelle
innspill før møtene.
Fylkesmannen i Troms har for samtlige kommuner i Troms fylke, samt for Evenes, Lødingen og
Tjeldsund i Nordland fylke, utarbeidet analysemal for arbeidet med kommunereformen med sentrale
spørsmål kommunene bør ta stilling til, og relevant statistikk for den enkelte kommune. Videre har
Fylkesmannen i versjon 2 pr 23.03.2015 lagt inn korte vurderinger med sitt syn på kommunene innenfor
de forskjellige tjenesteområdene og rollene. Administrativt hos oss er det arbeidet videre med å supplere
Statusbilde for Kvæfjord kommune med egen kunnskap og vurdering. Administrasjonssjefen har hatt som
målsetting at statusbildet skulle fremlegges til politisk nivå i juni 2015.
Til arbeidet med statusbildet ble formannskapets medlemmer ved epost av 09.03.2015 utfordret til å
komme med innspill til kap 6 Kommunens rolle som demokratisk arena. Det kom ingen innspill.
Lov av 15. juni 2001 nr 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) er
en prosesslov hvor formålet fremkommer i § 1:
Formålet med denne lova er å leggje til rette for ei kommune- og fylkesinndeling som innafor ramma av det nasjonale
fellesskap kan sikre eit funksjonsdyktig lokalt folkestyre og ei effektiv lokalforvaltning. Endringar i kommune- eller
fylkesinndelinga bør medverke til å skape formålstenlege einingar som kan gi innbyggjarane og næringslivet tilfredsstillande
tenester og forvaltning. Verksemda etter denne lova skal byggje på prinsippet om lokal medverknad og initiativrett til
grenseendringar.

Inndelingslova § 10 regulerer høring av innbyggerne og utdypes i Rundskriv H-8/14 til inndelingslova:
3.4 Høyring av innbyggjarane. Inndelingslova § 10
§ 10. Innbyggjarhøyring
Kommunestyret bør innhente innbyggjarane sine synspunkt på forslag til grenseendring. Høyringa kan skje ved folkerøysting,
opinionsundersøking, spørjeundersøking, møte eller på annan måte.
3.4.1 Høyring
Inndelingssaker er gjerne omstridde spørsmål, som bør klarleggjast best mogleg. Ein bør derfor leggje vekt på omsynet til brei
medverknad. Inndelingslova § 10 er utforma som ein ”bør”-regel.
Etter ordlyden gjeld føresegna om innbyggjarhøyring berre for ”forslag til grenseendring” og ikkje for sakene om
grensefastsetjing. Fastsetjingssakene går ut på å finne grensa der den etter alt å dømme går, mens saker om grenseendring
handlar å avgjere kvar grensa bør gå. Innbyggjarane si meining vil sjeldan vere eit sentralt momenti fastsetjingssaker og
innbyggjarhøyring er då ikkje ein like aktuell framgangsmåte.
Inndelingslova § 10 fastset at kommunestyret i dei kommunane som er omfatta av eit framlegg om grenseendring, som
utgangspunkt skal hente inn synspunkt frå innbyggjarane i kommunen. Det vil vere opp til kommunen å vurdere om det er
nødvendig å innhente innbyggjarane sine synspunkt på den aktuelle saka. Kommunen vil ikkje ha plikt til å grunngi kvifor
høyring av innbyggjarane ikkje blir satt i verk.
3.4.2 Kven skal høyrast
Inndelingslova § 10 er etter ordlyden avgrensa til innbyggjarar i ”det aktuelle området”. Ei sak som geografisk berre vedkjem
ein liten del av kommunen, kan få ringverknader langt utanfor området saka direkte gjeld. Kommunestyret avgjer sjølv kven
som i tilfelle skal omfattast av høyringa. I Ot.prp. nr. 41 (2000–2001) skriv departementet:
”I denne vurderinga bør kommunane likevel tenke nøye igjennom dei ulike alternativa, sett opp mot art og omfang av saka. Ei
grenseendringssak gjeld alltid fleire enn ein kommune, og det kan såleis bli aktuelt for fleire kommunar å halde høyring. Alle
dei som er involverte bør da ta stilling til om det skal haldast høyring, og på kva måte dette skal skje. Kommunane står fritt til
å velje høyringsmetode, noko som kan føre til at det blir halde ulike former for høyring i same sak. Dette kan vere lite heldig,
og kommunane bør derfor samarbeide om gjennomføringa av høyringa.”
Fylkeskommunane er ikkje omfatta av regelen om innbyggjarhøyring. I Ot.prp. nr. 41 (2000–2001) s. 37 påpeiker
departementet at fylkeskommunane står fritt til å sjølv å høyre kva innbyggjarane meiner i ei konkret sak, dersom dei finn dette
formålstenleg. Slik høyring bør i tilfelle finne stad i samråd med aktuelle kommunar.
3.4.3 Høyringsfrist
Inndelingslova § 10 har ikkje ein eksplisitt høyringsfrist for innbyggjarhøyring. Departementet legg til grunn at kommunestyret
legg opp til ein frist slik at innbyggjarane får ein reell moglegheit til å få uttale seg om saken.
3.4.4 Val av høyringsmetode

Den einskilde kommune står sjølv fritt til å avgjere kva form høyringa skal ha ut frå sakstype og lokale forhold elles.
Opprekninga av høyringsmåtar er etter ordlyden ikkje uttømmande, og ”annan måte” kan til dømes vere underskriftslister og
anna.
Ei høyring er normalt ikkje noko mål i seg sjølv. Meininga er å bringe fram opplysningar om saka som ikkje er kjende på
førehand. Som døme på tilfelle der ei innbyggjarhøyring vil vere unødvendig vil vere der grenseendringa gjeld eit lite område
der det ikkje bur menneske, eller at kommunen allereie med sikker kunnskap veit kva befolkninga meiner om saka.
Dersom det aktuelle området kryssar kommune- eller fylkesgrensene, kan det bli aktuelt for fleire kommunar å halde høyring. I
så fall er det ein fordel om prosessane blir samordna.
Kommunen er ikkje bunden av resultatet av høyringa, når den skal gje fråsegn om saka. Det er i siste instans opp til
avgjerdsinstansen å avgjere kva vekt den vil leggje på resultatet.

I Oppdrag 2015 i kapitlet om kommunereformen skriver Fylkesmannen i Troms: I løpet av våren bør
kommunene også starte arbeidet med å planlegge hvordan innbyggerhøring skal gjennomføres. Kommunal- og
moderniseringsdepartementet skal som kjent utarbeide et opplegg for spørreundersøkelser som kommunene får tilbud om å
bruke i høringen av innbyggerne. Departementet vil også dekke inntil kr. 100 000 til utgifter knyttet til innbyggerhøring. Når
kommunene har utarbeidet statusbilde og besluttet hvordan innbyggerhøring skal gjennomføres, vil grunnlaget for utbetaling
av midlene være til stede. Rent praktisk vil utbetaling skje ved at den enkelte kommune melder fra til Fylkesmannen, som så
vil anmode departementet om at midlene utbetales hvis de nevnte vilkår er oppfylt.

I Økonomiinfo 2/2015: Kommuneproposisjonen 2016 og RNB 2015, utgitt av Fylkesmannen i Troms
13.05.2015, er det i pkt 3.3 Støtte til innbyggerhøring presisert og innskjerpet hva som ligger i dette:
Når det gjelder støtte til innbyggerhøring på kr. 100 000,- trenger ikke kommunene å søke om disse midlene. Et vilkår for
utbetaling er at kommunene har vært gjennom den første delen av reformprosessen. Før midlene kan utbetales må
Fylkesmannen ha dokumentasjon på følgende:
 At kommunene har laget et faktagrunnlag (statusbilde) som innbyggerne kan ta stilling til i en høring
 At kommunestyret har behandlet dette grunnlaget og gjort et retningsvalg som de ønsker å få synspunkter fra
innbyggerne på, som forberedelse til det endelige vedtaket i kommunestyret.
Det innebærer at statusbildet er oppsummert og at kommunestyret har fattet vedtak om veien videre, det vil si at kommunen
har gjort et retningsvalg som innbyggerne kan ta stilling til i høringen. Med retningsvalg mener departementet at kommunene,
etter å ha gjennomført en felles utredning, har tatt stilling til hvilken/hvilke kommuner det kan være aktuelt å slå seg sammen
med. Det vil altså ikke utbetales støtte til kommuner som fortsatt er i utredningsfasen.

Vedlegget Medvirkning og innbyggerdialog til Kommunal- og moderniseringsdepartementet Veien mot
en ny kommune – Veileder for utredning og prosess redegjør for ulike høringsformer og vedlegges
saksutredningen i sin helhet.
Fra vedlegget vises spesielt til: Som grunnlag for å gjennomføre en folkeavstemming er det på forhånd viktig å
gjennomføre en bred og inkluderende prosess der positive og negative sider ved de ulike alternativer er belyst. Dette vil være
en forutsetning for at innbyggerne skal kunne gjøre seg opp et veloverveid standpunkt. Dersom det er usikkerhet om hva en
sammenslåing vil innebære, kan sannsynligheten for å stemme for den eksisterende situasjonen være større – «Man vet hva
man har, men ikke hva man får». Prosessen fram mot en folkeavstemming må derfor legge vekt på å få til en dialog om det
framtidige utfordringsbildet, målene for framtidig utvikling og i hvilken grad man sammen kan løse felles utfordringer. Det vil
være viktig å unngå at prosessen blir en «skyttergravsdebatt», der hver side kun er opptatt av å finne argumenter for eller mot.
En slik prosess kan også være uheldig for det videre samarbeidet dersom en mulig sammenslåing ikke blir realisert.

Det avvikles en rekke møter og konferanser av ulike aktører og med ulike elementer av
kommunereformen som tema, herunder arrangerte Fylkesmannen i Troms og KS Troms 26.05.2015
dagskonferanse om kommunereformen. Hensikten med konferansen var å gi informasjon og ny innsikt i
ulike deler av reformarbeidet med bl.a. vekt på lokaldemokrati, innbyggerhøringer og erfaringer fra
tilsvarende prosesser i andre deler av landet.
I sitt foredrag på denne konferansen trakk Erling Lae, fylkesmann i Vestfold og Petter Lodden,
fagdirektør hos Fylkesmannen i Vestfold bl.a. frem følgende erfaringer:
•SAS-politikerne (Stokke, Andebu og Sandefjord) la vekt på forankring og enighet på tvers av politiske partier og
kommunegrenser har vært avgjørende
•Prosessen preget av inkludering og dyp gjensidig respekt for de tre kommunenes ulike utgangspunkter (størrelse, kultur,
struktur, osv). Sandefjord raus – ser fordelene (areal)

•Tempo har gitt dynamikk og energi. Konsentrert prosess, 09-12.14 viktig for fokus og tilliten mellom aktørene.
•Involvering er viktig; info- og dialogbehov er stort. Plan for medvirkning; innbyggere, næringsliv, lag/foreninger, media,
nettsider, facebook, bygdeblad og FOLKEMØTER
•Opinionsundersøkelse i to omganger. Retning og legitimitet
•Andebu – den krevende reisa:
-«Det holder i mi ti» eller ansvar for framtida?
-Best på innbyggermedvirkning. Folkemøter i hvert sogn i to omganger
-Fm har orientert om kommunereformen
-Gruppelederne presenterer partienes synspunkter
-Rådmannen pres. alternativer, utredninger og sårbarhet
-Folk er opptatt av tjenester, ikke rådhuset. Mye debatt
-Den politiske eliten er mer opptatt av kommunal enhet
•Sandefjord, politiske forankringsvedtak underveis og opinionsundersøkelse for å sikre legitimiteten

Vurderinger
Spørsmålet om hvordan innbyggerne skal høres etter inndelingslovens bestemmelser gjelder både i
forhold til om Kvæfjord og de øvrige 6 seks kommunene Evenes, Harstad, Ibestad, Lødingen, Skånland
og Tjeldsund sammen skal etablere en ny kommune – og i forhold til de innbyggerne i Kvæfjord som
eventuelt blir berørt av forslag til grensejusteringer.
Kommunestyret har ved vedtak i K-sak 37/14 om rådgivende folkeavstemming ved valget 2015 eller
senest våren 2016, påbegynt planleggingen av hvordan innbyggerne i Kvæfjord skal høres i
kommunereformprosessen.
Formannskapet har i F-sak 2/15 vedtatt en prosjekt- og prosessplan hvor man i perioden sommer 2015 –
mars 2016 skal utrede endelig beslutningsgrunnlag for valg av alternativ for en eventuell ny
kommunestruktur. Denne utredningen omfatter de ovenfor nevnte 7 kommunene.
For å sikre beslutningsgrunnlag ved folkeavstemmingen for innbyggerne i de ulike deler av
Gullesfjorden, jfr K-sak 37/14 pkt 4, kan det nedsettes en politisk styringsgruppe for å føre politiske
forhandlinger mot Sortland kommune, som kan bestå av de samme tre som inngår i styringsgruppen for
kommunealternativet Harstad m.fl..
Iht kommunereformprosessen må kommunestyret våren 2016 treffe vedtak om sammenslåing eller ikke.
For å sikre at innbyggerne har tilstrekkelig kunnskap om innholdet av en eventuell felles kommune og
best mulig grunnlag for sitt råd til politikerne, anbefalte administrasjonssjefen i F-sak 36/15 at man
avventer til våren 2016 med gjennomføring av folkeavstemmingen om kommunesammenslåing.
Det foreligger flere alternativ for valg av fremgangsmåte og metode for høring av innbyggerne, og mange
argumenter for og mot disse, jfr. vedlegget Medvirkning og innbyggerdialog. Administrasjonssjefens
vurdering er at man benytter en kombinasjon av flere former for medvirkning/innbyggerdialog, og at en
nettbasert innbyggerundersøkelse gjerne kan inngå i opplegget.
Kommunens arbeid med kommunereformen har i stadig økende grad utover i 2014 og i 2015 fordret
kapasitet og faglig oppfølging fra administrasjonen. Prosessen er også arbeidskrevende for de involverte
på politisk nivå. For å makte med den nødvendige faglige, kapasitetsmessige og politiske oppfølgingen
må vi sette opp en realistisk tidsplan også for medvirkning og innbyggerdialog.
Til formannskapets møte 13.04.2015, foreslo administrasjonssjefen at formannskapet ut fra tidligere
vedtak og den foreliggende informasjon, drøftet hvordan kommunen kunne legge til rette for og
gjennomføre høring av innbyggerne. Formannskapet ble også bedt om å vurdere om det skulle nedsettes
en politisk arbeidsgruppe med mandat å legge fram et forslag til hvordan innbyggerne skal høres i
prosessen eller om administrasjonssjefen til neste formannskap 08.06.2015 skulle utarbeide en mere
detaljert fremdriftsplan for innbyggerhøringen, hvoretter formannskapet kunne vurdere innstilling til

kommunestyret 16.06.2015.
Formannskapet vedtok 13.04.2015 å be administrasjonssjefen utarbeide forslag til plan og prosess for
høring av innbyggerne, basert på fremdriftsplanen for utredning av kommunealternativet Harstad m.fl. og
hvor den rådgivende folkeavstemmingen gjennomføres våren 2016.
Etter Fylkesmannens presisering av 13. mai 2015 kan det se ut som at det, for å fylle kriteriene for
utbetaling av kr 100 000 i støtte til innbyggerhøring, ikke er tilstrekkelig at Kvæfjord kommune har
behandlet Staturbilde for Kvæfjord kommune. Det må også være utarbeidet et felles statusbilde for de
kommunene vi vurderer sammenslåing med. Iht vedtatt prosjekt- og prosessplan for de 7 kommunene
Evenes, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lødingen, Skånland og Tjeldsund skal det i perioden sommer 2015 –
mars 2016 utarbeides et felles statusbilde for de 7 kommunene basert på analysen til Fylkesmannen i
Troms og kommunenes egne statusbilder.
Det er administrativt lagt ned en god del arbeid med ferdigstillelse av Statusbilde for Kvæfjord. Dette er et
omfattende dokument, hvor utkastet pr i dag er på 75 sider. Men det gjenstår enda noen mindre deler samt
en oppsummering av bildet. Administrasjonssjefen har hatt som arbeidsmål at statusbildet skulle
fremlegges til politisk behandling i juni 2015. Imidlertid er administrasjonssjefens anbefaling nå at
forslaget til Statusbilde for Kvæfjord legges offentlig tilgjengelig når dette er klart nå i juni 2015.
Organisasjoner, lag og foreninger inviteres så til å uttale seg om forslaget innen en gitt frist. Og det settes
også opp et åpent møte i høringsrunden. Etter høringsrunden fremmes saken for kommunestyret.
Administrasjonssjefen ser at endel andre kommuner, blant annet Balsfjord, har valgt en slik
fremgangsmåte og har gode erfaringer med det. Dette vil sikre bedre og bredere innbyggermedvirkning.
Administrasjonssjefen foreslår følgende plan og prosess for høring av innbyggerne:


Det er viktig å involvere og inkludere politikere, ansatte, innbyggere, næringsliv, lag og
foreninger. Det må planlegges ut fra at informasjons- og dialogbehov vil være stort.



Kommunens ansatte holdes orientert via ledermøter og møter med fagforeningene, samt
medvirker ved utredninger m.v.



Statusbilde for Kvæfjord legges offentlig tilgjengelig når dette er klart i juni 2015. Organisasjoner,
lag og foreninger inviteres så til å uttale seg om forslaget innen en gitt frist. Og det settes også opp
et åpent møte/folkemøte i høringsrunden. Etter høringsrunden fremmes saken for kommunestyret.



Politiske utvalg, herunder ikke kun hovedutvalgene, men også ungdomsrådet, eldrerådet og rådet
for funksjonshemmede må også involveres ved å holdes orientert samt gis anledning til å gi
uttalelser i prosessen. Det legges opp til at kommunestruktursaken skal behandles i samtlige
politiske utvalg våren 2016 før kommunestyret skal fatte vedtak.



Når sammenslåingsalternativet er utredet bør det gjennomføres en innbyggerundersøkelse,
folkemøter i alle skolekretsene og en folkeavstemming.



Folkemøtene kan legges opp slik:
-Velkommen ved ordføreren
-Innledning ved en ekstern, gjerne fra Fylkesmannen i Troms, som orienterer om
kommunereformen
-Administrasjonssjefen orienterer om utredninger, alternativer og sårbarhet/styrker
-Gruppelederne presenterer partienes synspunkter
-Spørsmål og dialog



Folkeavstemmingen gjennomføres etter innbyggerundersøkelsen og folkemøtene. Tidsmessig bør
resultatet av den rådgivende folkeavstemmingen foreligge minst to uker før formannskapet
innstiller til kommunestyret våren 2016 i sak om Kvæfjord skal slå seg sammen med andre
kommuner.



Innbyggerundersøkelse og folkemøter gjennomføres i første kvartal 2016.



Folkeavstemming gjennomføres april 2016.



Utover dette vil administrasjonssjefen anbefale at man avventer til etter kommunevalget 14.
september 2015 med å sette opp en mer detaljert plan for gjennomføring av innbyggerhøring i
Kvæfjord. Planen må også avstemmes med hva de 7 kommunene blir enige om vedrørende
innbyggerhøring og medvirkning ved og etter utarbeidelse av felles statusbilde/utredning.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Hei og takk for et godt møte.
Vedlagt er protokoll med alle vedlegg. Jeg har gjort noen endringer i teksten i vedleggene derfor er de
sendt med. Denne teksten som er endret er merket med rødt.
Det er ett dokument som ikke er sendt med og det er vedlegget med regnskap. Der er det selvsagt ingen
endringer og den har dere fått til sendt tidligere.
Jeg ble usikker på hvem dere skulle på møte med på mandag Magne og Thorbjørn, jeg mangler også
navnet på ordfører som hadde gått bort, begge disse sakene står under evt saken og bør justeres før
protokollen legges ut på nett.
Gi beskjed hvis det er noe som mangler ellers også.
Flere av styremedlemmene har oppgaver fremover, ansett viktig at vi som er politisk valgte presser på
våre sentrale politikere for å få frem poenget om pensjonsutfordringen.
Så stå på og noter hvem dere prater med og når slik at vi kort kan referer dette i årsmøtet.

Neste møte blir da mandag 15 juni klokken 10.15 på Gardermoen. Det blir et møte der
vi bla sammen gjør ferdig alle dokumenter osv. til årsmøte.

Og så ønsker jeg Stein God bedring;) send på ei mld når formen er stigende så avventer jeg med å mase
på deg til da 
Med vennlig hilsen

Anita Ihle Steen
Ordfører Ringsaker kommune
e.post:ais@ringsaker.kommune.no
Tlf: 62 33 50 43 / 917 46 762
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Fra: Sturla Bangstad (Sturla.Bangstad@harstad.kommune.no)
Sendt: 19.03.2015 10:34:44
Til: Dag Sigurd Brustind; Einar Aune; Erling Bratsberg; Marianne K Bremnes; Ronny Grindstein;
Sigrun Wiggen Prestbakmo; Torbjørn Larsen; Elin Wilsgård; Erling Hanssen; Frode Skuggedal;
Hugo Thode Hansen; Merete Hessen; Roe Jenset; Torbjørn Simonsen
Kopi: Nina Dons-Hansen; Inger Andreassen (inger.andreassen@tranoy.kommune.no); Geir-Ove
Brandal
Emne: Referat med vedlegg fra regionrådsmøtet i Lavangen 6. mars
Vedlegg: Referat.pdf;image001.gif
God dag. Vedlagt er referat fra siste møte samt lenke til orienteringene.
Til spørsmål om pensjonsrettigheter for ansatte i regionrådet dersom omorganisering til IKS: Ansatte kan fortsatt stå i
pensjonskassen. Krever styrebehandling.
http://www.strr.no/default.asp?cmd=230&Show=2
Ellers er det gledelig å se at det nytter å stå på!
Pressemelding fra UNN:
Mer langsiktige endringer i ambulansetjenesten ved UNN
«Direktøren kommer derfor ikke til å fremme forslag om endringer for styret, og det er dermed ikke nødvendig å
sende saken på høring til kommunene som opprinnelig planlagt»
http://www.unn.no/aktuelt/mer-langsiktige-endringer-i-ambulansetjenesten-ved-unn-article127806-10106.html
Med vennlig hilsen
Sturla Bangstad
Daglig leder Sør-Troms regionråd
Tel: 77026008
Mobil: 47711040
www.strr.no<http://www.strr.no/>
Fakturaadresse: Sør-Troms regionråd c/o Harstad kommune, postmottak, 9479 Harstad.
https://www.facebook.com/STregionraad
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Fra: Hugo Thode Hansen (Hugo.Hansen@harstad.kommune.no)
Sendt: 30.03.2015 11:03:52
Til: Marianne K Bremnes; Roald E Andersen; Jan Fjellstad; Hanne Simonsen Iversen;
dag.sigurd.brustind@ibestad.kommune.no; 'roe.jenset@ibestad.kommune.no'; Torbjørn Larsen;
Merete Hessen; einar.aune@skanland.kommune.no; Torbjorn.Simonsen@skanland.kommune.no;
bjornar.pettersen@tjeldsund.kommune.no; 'Bjørn Alling'; 'Svein Erik Kristiansen'; 'Steinar
Sørensen'; 'ordforer@lodingen.kommune.no'; 'radmann@lodingen.kommune.no';
arne.mahre@lodingen.kommune.no; 'Anita H Marthinussen'; 'Karin Eriksen'; Andreassen JanPeder (fmtrJPA@fylkesmannen.no); Ildgruben, Silja (fmnosil@fylkesmannen.no); Øystein
Sivertsen (oystein.sivertsen@ks.no); 'Bente Solvang'; Jafjell@venstre.no;
'petter.paulsen58@gmail.com'
Kopi: Rolf Bendiksen (rolf@dataassistanse.no)
Emne: REFERAT FRA MØTE 2 OM KOMMUNEREFORMEN
Vedlegg: 150316 Referat fra møte i styringsgruppen for kommunereformen.docx;160315 Politisk
organisering.ppt;160315 Kommunen som samfunnsaktør.ppt
Hei.
Her er utkast til referat.
Eventuelle innspill bes meldt snarest.
God påske!
Mvh Hugo
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Fra: Hilde Elvine Bjørnå [mailto:hilde.elvine.bjorna@ikatroms.no]
Sendt: 12. mai 2015 14:29
Emne: Gjennomføring av årsmøtet

Se vedlegg.
Med vennlig hilsen

Hilde Elvine Bjørnå
arkivsjef
Beskrivelse:
Z:\Dokumentmale
r\Logoen\Logo i
bildeformat.JPG

INTERKOMMUNALT ARKIV TROMS
Telefon 941 74 170/901 37 535
E-post heb@ikatroms.no
Nettsider www.ikatroms.no

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig
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Sør-Troms regionråd

Deres ref.:

Deres dato:

Kommunene

Saksbehandler:
ST URLA BANGSTAD

i Sor-Troms

Telefon:770

26008

Vår datb
20.04.2015

APP, 2015

regionråd

REFERAT FRA REGIONRÅDETS

-

't1Fat_Fer026

MØTE I KVÆFJOR

17. APRIL

2015

Viser til innkalling med saksliste.
Deltakelse
Ordfører Erling Bratsberg (leder)

Lavangen kommune

Varaordfører

Salangen kommune

Terje Bertheussen

Ordfører Ronny Grindstein

Gratangen kommune

Varaordfører

Harstad kommune

Jan Fjellstad

Rådmann Hugo Thode Hansen

Harstad kommune

Formannskapsmedlem

lbestad kommune

Sissel Johansen

Rådmann Roe Jenset

lbestad kommune

Ordfører Torbjørn Larsen

Kvæfjord kommune

Admsjef Merete Hessen

Kvæfjord kommune

Ordfører Einar Aune

Skånland kommune

Rådmann Torbjørn Simonsen

Skånland kommune

Prosjektleder

Nina Dons-Hansen

Forfall:
Marianne

Bremnes, Elin Wilsgård, Erling Hanssen, Sigrun Wiggen Prestbakmo,

Frode

Skuggedal, Sturla Bangstad
Saker
Sak 13/15

Godkjenning

av innkalling,

dagens saksliste og referat fra møtet 0 . 03 2015

Vedtak: Innkalling, saksliste og referat godkjent.

Sak 14/15

Orientering

Vedtak: Informasjon

Sak 15/15
v/Nina

om Sør-Troms museum v/Ole Furset

tatt til orientering.

Organiseringen

av regionrådet

til Interkommunalt

selskap (IKS)

Dons Hansen

Viser til fremlegg med dokumenter

fra regionrådsmøtet

Diskusjonen avdekket behovet for en grundigere

6. mars samt til saksframl

synliggjøring

av fordelene

og ule

gg.
pene ved

et IKS.
Vedtak: STRR stiller saken om omorganisering

Besoksadresse:
Aspjorn Selsbanesgt.
Harstad

9

PosIadresse:
Poslynottak
9429 Harstad

Telefon:
77 02 60 08
Mcbd:
95 39 10 63

til IKS i bero inntil videre.

E-pcst:
ecsdg,sortrums-recionraad.no
Fax:
77 32 60 60

Hjemmeside:
www.sortrOrns-regicreaaC.no

2

Sak 16115

Prosjektskisse ByR v/Nina Dons-Hansen

Vedtak: Framlegg tatt til orientering.
Sak 17/15

Eventuelt

Orientering
fremmet

om redningsselskapet

et ønske om å utforme

i Troms/Finnmark
en intensjonsavtale

v/daglig leder Arild Braathen. Det ble
med kommunene

uten at det ble

konkludert.
Vedtak: Framlegg tatt til orientering.

Med hilsen

Erling Bratsberg
Leder
Dokumentet

er godkjent

Sturla Bangsta
Daglig leder
elektronisk

og krever ikke signatur.

•
..;•-alanjen

Harstad

lbestad

n

K,ælisrj

SalrGen

SkjIani

Sør-Troms regionråd
Sor-Troms regionråds medlemmer

Harstad. 2 I .april 2015

REFERAT ÅRSMØTE
Tid:
Sted:

Fredag 17. april 2015 kl 13.15
Kveoya, Kvæfjord kommune

aot---11"R

Saksliste:
Sak 1/15

Konstituering

Sak 2/15

Arsrapport

Sak 3/15

Regnskap

Sak 4/15

Budsjett

Sak 1/15

Konstituering

Registrering

2014
2014
2015

av frammotteirepresentasjon.

Valg av moteleder

Vedtak:
ar

kommuner er representert og eirsmotet erIrdtaksoryktig.

Som moteleder velges Erling Bratsberg.

Sak 2/15

Årsrapport

2014

Vedlaut arsrapport.

Vedtak:

Vedtak om banaansvarlra mole i regionradet ifebriwr2014 er kontrollert
fremkommer ingen endringer pei lemaansvar innen kompetanse.
Framlagt arsrapport vedhis.

og det

Gra;angen

Sak 3/15

Harstad

Ihested

Kvæfjord

Lavangen

Salangen

Skånland

Regnskap 2014

Vedlagt korrigert regnskap.
Vedtak:

Vedlagte regnskap fbr 2014 vedtas med folgende korrigeringer/presiseringer:
I. Mindreforbruket

fordeler seg slik:

Harstad

kr. 343724

Skånland

kr. 94394

Ibestad

kr. 7671 I

Lavangen

kr. 7191 I

Salangen

kr. 86057

Kvæfjord

kr. 96078

Gratangen

kr. 73174

2. Tekst som foreslår mindreforbruket
brukt som egenkapital i IKS tas bort som folge av
beslutningen om at omorganisering til IKS stilles i bero.
Vedtaket fra 12. januar 2015 på utnyttelse av midlene er dermed fortsatt gyldig, men hvert
enkelt kommunestyre må fane selvstendige vedtak. Sor-Troms regionråd utarbeider forslag til
saksframlegg.

Sak 4/15

Budsjett 2015

Forslag til budsjett

2015
Budsjett

Sør-Troms

regionråd

Kommunalt

tilskudd

2015
1

Prosjektinntekter

1200000
800000

Andre inntekter

0

Sum driftsinntekter

2000000

Lønn inkl. avg. M.m.

1620000

2

47000

3

Prosjektkost
Reiser, diett, konferanser

100000

Kontorrekvisita

10000

Data/nettkost

50000

kontorhold

vertskommune

Møtekostnader

int/ekst

50000

20000

Andre kost

10000

Sum driftskost

- Sor-Troms

4

93000

Annonsekost

Årsmotesaker

1

2000000

regionråd

Side 2

Gratargen

Kommentarer

Farstad

Lavangen

lbestad

Salangen

Skåtband

til budsjettposter:

Note 01- kommunale

tilskudd
Ref.

Samlet

1200000

Note 02 -Lønnskost

beregningsmodell

inkl, sosiale utgiftter

Daglig leder

890000

Prosjektleder

730000

Sum

1620000

Note 03- Prosjektkostnader
Masterstipend

40000

OSO pris

7000
47000

Sum
Note 04- Kontorhold

vertskommune

Daglig leder

50000

Fast PL

50000

Dekkes av prosjekt

50000

Dekkes av prosjekt

Prosjektleder

kysplan

Sum

150000

Vedtak:
Framlagt budsjett vedtas.

Mvb

Sor-Troms Regionrad

Erling Bratsberg

Sturla

Leder

daglig leder

Årsmotesaker

- Sor-Troms

regionrtid

Bangstad

Side 3

Note 1 Mindreforbruk:

generert

over fiere år fra 2014 og tidligere.

Harstad
Skånland
lbestad
lavangen
Salangen
Kvæfjord
Grata ngen
Totalt
Mindreforbruket blir en del av hver kommunes regnskapsresultat
Tatt bort fra regionrådets disposisjon. Må bevilges på nytt av hvert kommunestyre

343724
94394
76711
71911
86057
96078
73174
842049

dersom midlene skal nyttes.

STRR vedtok 12. januar 2015 at mindreforbruket
skal nyttes til::
Samordnet kommunikasjon i Sør-Troms (Lync tilsv.) - under utredning
Engangsstotte Arcfic Race of Norway
Undervisningsmoduler på hvert Imella sted
Ungdomssatsning "Ung i Sor-Troms"
Informasjons- og kommunikasjonstiltak (hjemmeside STRR samt informasjonsrnateriell)
Sum

100000
157049
300000
135000
150000

842049

9

Gratargen

Harstad

Vi møter og samarbeider

lbestas

løpende

Kværjord

Lavangen

skånland

Salangen

med

Troms fylkeskommune
Fylkesmannen

i Troms

Regionrådene

i Troms

Ofoten

regionråd

Midtre

Hålogaland

Høgskolene

regionrådsamarbeid

(Sør-Troms) Ofoten, Vesterålen

og Lofoten)

i Harstad, Narvik og Norges Brannskole

KS Troms
Tromsbenken
UiT Norges Arktiske

Universitet

Prosjektarbeid
Imella fase 2
Våren 2014 hadde alle kommunene
Prosjekttiden

er utvidet

i regionen

Mål for fase 2 er å sikre at de åtte påbegynte
driftsmodell.

visualisering

/planer,

m.m. 2, Hvordan fortsatt

plassene og opplevelsesruta
gjennom

å utnytte

infrastruktur.
og Morgans

en egenandel

samarbeidet

imella-symbol,

engasjere

og ringvirkninger

Fire imella-steder

ble markert

trekker

daglig leder i en periode.

realiseres og utarbeide
og utviklingen

digital historie,

og rekruttere

etter at regionrådet

muligheter

på kr 50 000,- til imella fase 2.

var konstituert

imella-plassene

Delmål er 1, Sikre og koordinere

plasser —herunder
eksternt

innvilget

til 1.juni 2015 pga at prosjektleder

ildsjeler?

en framtidig

av kommunenes
kommunikasjon

Utarbeide

imella-

internt

og

mal for drift av

seg ut. 3, Fokusere på næringsutvikling

som ligger i konseptet:

grUndere,

i 2014; Fabeløya naturlekepark,

småbedrifter,

Nupen, Isbadestranda

Skip.

Tore Hunds rike
På bakgrunn
forprosjekt.

av forstudien

som ble avsluttet

Harstad kommune

med 300 000,- i økonomisk
vikingskip-bygget

støtte.

og dermed

i februar

er nå prosjekteier

Mål med forprosjektet

drive hovedprosjektet

er å øke kunnskapsutviklingen

rettmessige,

nasjonale

prosjektgruppa

et

i oktober

gikk inn

er å avklare hvem som skal ta eierskap til

frem til realisering,

om Bjarkøys vikinghistorie

Bygget vil kunne føre til at kulturminnet/nausttomta
med å ta tak i historien,

2014, utarbeidet

mens Troms fylkeskommune
Formålet

med å bygge skipet

og på sikt den øvrige, rike historien

blir oppgradert.

Videre vil fokuset

gjøre det mulig at Bjarkøy og de andre Stiklestad-relaterte

på øya.

som følger

stedene vil få sin

oppmerksomhet.

Forskjønning/Skrotnisseprosjektet
I 2014 har kommunene
2013 da regionrådet
dette arbeidet.
kommunene

selv drevet frem det såkalte Skrotnisseprosjektet,

hadde prosjektledelsen.

Harstad kommune

hatt en innsamling

følge innsamlingsaksjonen:

Årsmelding

for Sør-Troms

htt

Også i år fikk vi skjønnsmidler

gjennomfører

på bakgrunn

fra Fylkesmannen

regionråd

www.facebook.com

2014

for

sin aksjon våren 2015, ellers har de fleste

vår og høst 2014. Det er laget en egen Facebook-side
s:

av mal fra

der man kan

skrotinnsamlin
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fl
Gr

angen

Harstad

lbestad

KeMord

eavaggen

Salangen

Skån and

Plansamarbeid
Gratangen

kommune

gjennomføring
Gratangen.

ble i 2011 gitt tilsagn om økonomisk

av et forprosjekt

hvor siktemålet

Senere ble det besluttet

plankompetanse

å starte arbeidet

og plankapasitet

fylke ble etter søknad overført

i kommunene

til forstudien

Forstudiens

med en forstudie,

herunder

plankontor
kartlegging

i dag. Tilsagnet og finansieringstilskudd

ressursutnyttelse

fra Troms

i regi av Sør-Troms

som prosjektleder.

Regionråd,

Formå I med prosjektet

i kommunenes

i

av

(initiativet)

plan og utviklingsarbeid.

resultatmål:

Leveransen
Sør-Troms

og samlet effektiv

fra Troms Fylke for

av et interkommunalt

som nå gjennomføres

med Gunnar Berglund fra Lavangen kommune
er å sikre god kvalitet

tilskudd

var etablering

fra forstudien

skal være en rapport

mht. kompetanse

styrker

og svakheter

former

for samarbeid

arbeid/realisering

og ressursbruk,

som har kartlagt

tilgjengeliges

ved dagens planfunksjon
skal presenteres,

planfunksjonen

støttesystemer

opp mot mulighetene

i

samt vurdert

for et sama rbeid. Alternative

og det skal gis en anbefaling

med mål og mandat for et forprosjekt.

ide 7 kommunene

og rutiner,

i forhold

Avgjørelse

til videre

om det videre arbeidet

gjøres i

første kvartal 2015.

Byregionprogrammet
Kommunal-

og moderinseringsdepartementets

å styrke vekstkraften
mellom

for byregionene

by og omland.

Programmet

(KMD) utviklingsprogram

som er med i programmet,
startet

for byregioner

skal bidra til

og til økt kunnskap om samspillet

våren 2014 etter utlysing av en tilskuddsordning

for fase

1 i programmet.
Programmet

er delt inn i to faser. Fase 1 var ettårig

går over tre år, og skal gjennomføres
til et nasjonalt

nettverk

ansvar for å etablere
Sør-Troms

med andre deltakende

og drifte

regionråd,

KMD til prosjektet

og ble hovedsakelig

2015-2017.
regioner.

mellom

med Harstad kommune

øke bevisstheten

gjennomført

Utviklingsarbeidet

Kompetansesenter

deltakende

i 2014. Fase 2

foregår

i tilknytning

for distriktsutvikling

har

byregioner.

som søkerkommune,

fikk i 2014 innvilget

midler fra

Harstad- samspill imella by og bygd.» Prosjektmål:

om regionens

muligheter

samspill

Styrke den regionale
Norut i samarbeid

nettverk

«Byregionen

Skape regionalt

i perioden

vekstkraften

med østlandsforskning

og den kan lastes ned fra regionrådets

har utarbeidet

en samfunnsanalyse

på bakgrunn

at dette

nettside.

Forskningsdagene
Forskningsdagene

i Sør-Troms er en del av den nasjonale festivalen

siste uken i september.
samarbeider

om et felles program

Kunnskapsparken
gjennomført
arrangør.
deltok

22 arrangement,

Det var totalt

ca. 2750 deltakere,

kontaktperson

og Kvæfjord.

i alle kommunene
fremfor

og Høgskolen

er prosjekteier

for tredje gang
i Harstad

og

og i Sør-Troms

1 arrangement

for å sikre framgang

av årets

blir mer spisset mot målgrupper,

og innholdsrike

til programkomitSn.

et stort antall arrangement,

og 1450

i Sør-Troms svarte på evalueringen

men mer sammensatte

ble det

ble avlyst av

hvor 1300 av disse var på åpen brannstasjon

20 av 22 arrangører

en god jobb som viktig samarbeidspartner
på arrangement

hvor regionrådet

blir bedre for hvert år da arrangementene

det er ikke så mange arrangement

og ble arrangert

regionråd

Årets tema var kommunikasjon

3 av disse i Gratangen

arra ngement.

Programmet

Nord, Sør-Troms

for festivalen,

Nord har prosjektledelsen.

på resterende

program.

Kunnskapsparken

og kontaktpersonene

gjør

For 2015 er målet en fast

og kontinuitet.

Det skal brukes tid på kvalitet

og det skal være (minst) et arrangement

i hver

kommune.

Årsmelding

for Sør-Troms

regionråd

2014

Side. 3

Gratangen

Harstad

lbes#,ad

Kvæfjord

Lavangen

Sa argen

Skånland

Masterstipend
Regionrådet

ga i 2014 et stipend til Rita Helme på 40 000,-. Rita er student

funksjonshemming

og deltakelse

våren 2015. Tittel på oppgaven
aktiviteter.»

Utbetaling

ved Master i

ved Høgskolen i Harstad og skal etter planen ferdigstille
er «Sykehjemspasienters

av hele beløpet fordrer

fullført

mulighet

for deltakelse

oppgaven

i hverdagslivets

masteroppgave.

Kystplan Midt- og Sør-Troms
Inger Andreassen

ble ansatt som ny prosjektleder

januar og arbeidet

med planen har preget året.

innspillgrupper

10. mars. Etter en intens periode

bearbeiding,

møtevirksomhet

og skriving.

5 møter med arbeidsgruppen
november.

etter Malin Ek 1. april. Planstrategien
Det ble holdt en felles presentasjon

i

på våren med å samle innspill, har året gått med til

Det har vær avhold 5 møter i interkommunalt

samt 4 styringsgruppemøter.

Det har også vært avholdt

ble vedtatt

av innspill fra 4

Prosjektet

møte med Fiskeriministerne

Planen er lagt ut til høring, og er planlagt sluttført

planutvalg,

hadde møte med Planforum

angående forsvaret

øvingsfelt.

innen august.

Kystbyregion Troms
Prosjektet

er et samarbeid

integrerte

bo- og arbeidsmarkedsregioner

mellom

privat og offentlig

sektor, og har som målsetting

på aksen mellom

å utvikle

Tromsø —Finnsnes og Harstad gjennom:

En kommunikasjonsløsning
infrastruktur

for

vekst og verdiskapning
kunnskap,

kompetanseheving,

Service, tjenester
Innovasjon

FoU

og handel

og næringsutvikling

Helse- og omsorgstjenester
Styringsgruppen

er bredt sammensatt

fra offentlig

og privat sektor,

med Dag S. Brustind

som leder

og Yngve Lyng fra Profio som prosjektleder.
Besøk / presentasjoner
Presentasjoner
htt

:

i regionrådsmøtene

i regionrådet

www.strr.no

er lastet opp på hjemmesiden.

default.as

?cmd=230&Show=2

default.as

?cmc1=320
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:
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Andre saker rådet har arbeidet med
Felles friluftsråd

for Ofoten

Ambulansehelikopterbase
Forskningsdagene
Integrerte

og Sør-Troms
på Evenes

2014

bo- og arbeidsmarkedsregioner

Samhandlingsreformen
Samarbeidsavtale

gjennom

OSO

med UiT Norges Arktiske

Universitet

Regionale fyrtårntiltak
Ungdomssatsing
Vannregionarbeidet

Årsmelding

for Sør-Troms

regionråd

2014

Side. 4

tnealangen

Andre

Elarstad

asestad

møter / samarbeidsarenaer

Regionrådssamarbeidet
Fylkesmannens

evæflord

lavangen

Salangen

skånland

der daglig leder eller andre har deltatt

feiret

30 år med godt sama rbeid 4. september

Januarmøte

Samarbeidsmøter

med Høgskolene

Samarbeids-/fellesmøte
Samarbeidsmøte

og regionrådene

med Ofoten

med regionrådene

i Ofoten

og Sør-Troms

regionråd
i Midtre

Hålogaland

Forskningsdagene

2014

Møter i prosjektet

Kystplan Midt- og Sør-Troms

Temaansvarlige
Sigrun W. Prestbakmo
med Torbjørn

for Helse og omsorg,

Larsen som vara

Einar Aune for Næringsarbeid
med Ronny Grindstein

/ kultur / lokalsamfunnsutvikling,

som vara

Dag Sigurd Brustind for Samferdsel / kommunikasjon
med Torbjørn

& infrastruktur,

Larsen som vara

Erling Bratsberg for Kompetanse
med Marianne

/ utdanning/

oppvekst,

Bremnes som vara

Representasjon
Midtre

Hålogaland

Samarbeid

regionforum:

høgskolene

Leder, nestleder

og regionrådene

i Ofoten

og daglig leder.
og Sør-Troms:

Leder og temaansvarlig

for

utdanning
Arbeidsgruppen

for ambulansehelikopter:

Ressursgruppen

for Newtonrommet:

Overordnet

samarbeidsorgan

Hessen overtok

for Brynjulf

Sigrun W. Prestbakmo
Dons-Hansen

mellom

UNN HF og lokalsykehuskommunene

Merete

Hansen, med Erling Hansen som vara.

er regionrådets

representant

for Harstad Narvik Lufthavn

i Harstad Marianne

Regionutvalg

Bremnes og Dag Sigurd Brustind

i Vannregionutvalget

for Troms med Nina

som vara.

Flyplassutvalget
Ordfører

(050)

Marianne

Dag Sigurd Brustind

for Statsskog:

Styringsgruppe

Evenes. Regionrådet

har ikke egen representant.

Bremnes møter og holder regionrådet
Representanter

Kystplan Midt- og Sør-Troms:

fra Ofoten

orientert.

regionråd

Dag Sigurd Brustind

med Ronny Grindstein

som

vara
Synliggjøring
Nettsiden

/ markedsføring

www.strr.no

holdes løpende oppdatert

I snitt har siden blitt besøkt 2153 ganger pr. mnd.

I løpet av de siste 12 mnd.
Sør-Troms
utgangen

Årsmelding

regionråd

har egen side på facebook:

htt

www.facebook.com

STre ionraad som ved

av 2014 hadde drøyt 200 følgere.

for Sør-Troms

regionråd

2014
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Fra: Hugo Thode Hansen (Hugo.Hansen@harstad.kommune.no)
Sendt: 26.05.2015 13:11:52
Til: Marianne K Bremnes; Roald E Andersen; 'dag.sigurd.brustind@ibestad.kommune.no';
'roe.jenset@ibestad.kommune.no'; Torbjørn Larsen; Merete Hessen;
'einar.aune@skanland.kommune.no'; 'Torbjorn.Simonsen@skanland.kommune.no'; 'Steinar
Sørensen'; 'Svein Erik Kristiansen'; 'bjornar.pettersen@tjeldsund.kommune.no'; 'Bjørn Alling';
'radmann@lodingen.kommune.no'; 'anita.marthinussen@lodingen.kommune.no';
'arne.mahre@lodingen.kommune.no'
Kopi: Andreassen Jan-Peder (fmtrJPA@fylkesmannen.no); Ildgruben, Silja
(fmnosil@fylkesmannen.no); Øystein Sivertsen (oystein.sivertsen@ks.no); Hanne Simonsen
Iversen; Jan Fjellstad
Emne: REFERAT FRA MØTE OM KOMMUNEREFORMEN ONSDAG DEN 13. MAI 2015
Vedlegg: 150513 Referat fra møte i styringsgruppen for kommunereformen.docx;150316 Referat
fra møte i styringsgruppen for kommunereformen.docx;Tjenestetilbud, adm organisering og
personalpolitikk.ppt
Hei.
Vedlagt følger utkast til referat fra møtet 13.05., endelig referat fra møtet 16.03. og min presentasjon. Max
sin presentasjon følger i egen epost.
Mvh Hugo

file:///C:/ephorte/PDFDocProc/EPHORTE/98209.HTM

10.06.2015
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DET KONGELIGE
KULTURDEPARTEMENT

I følge

liste

Deres ref

Høring
Vedlagte

KOMMUNF

—forslag om end ringer
horingsnotat

-Forslag

Vår ref

Dato

15/1432-

27.03.20

i belligdagsloven

om endringer

for å tillate

i helligdagsloven

I5

søndagsåpne

butikker

for å tillate sondagså

ne butikker"

sendes med dette på horing.

Kulturdepartementet
butikker

foreslår i horingsnotatet

særskilte helligdagene,
julaften

for høytidsdagene

fra kl. 16. Av praktiske

bestemte typer utsalgssteder

Det er i høringsnotatet
enkelte kommune.

iil

sondagsåpent

eventuell

å endre helligdagsloven,

å ha åpent på vanlige sondager. Påbudet om stengte butikker

også tatt inn et alternativt

Gjennom

kommunal

1. ou 17. mai, og for hoytidsaftenene

grunner foreslås det å viderefore

på de dagene der butikkene

reguleringsmyndighet

r for nærmere

ellers skal holdc stengt.

forslag om at beslutningsmyndighet

skal utvides i forhold

for
for de

påskO-, pinse-. og

dagens unntaksregl

en slik losning vil de lokalt folkevalgte

i kommunen

slik at det blitj tillatt
foreslås oppretjholdt

legges til den

kunne ta stilling

til dagens regulering,

il om adgangen

men det for tsettes at en

ikke skal kunne medføre innstramming

s

menlignet

med

dagens situasjon.
I loringsfristen

er 30. iuni 2015.

Horingsuttalelse

avgis på http:j.www.regieringen.no:2403051.

horingsuttalelser

ved å klikke

offentlighetsloven

på "Send inn horingssvar".

og vil bli publisert

Bruk den digitale
Horingsunalelser

løsningen for

er offentlige

etter

på våre nettsider.

Med hilsen

I orbjom

Backer I Ijorthaug

(e.f.)

avdelingsdirektor
Kristian

Skjeldal

scniorrådgiver

Dette dokumenteter elektronisk godkjent og har de,jhr ingen signatur.
Vedlegg

Postadresse
Postboks 8030 Dep
NO-0030 Oslo

Kontoradresse
Akersg 59

postmottal;gkucl.dep.no

hup trokkw kud dep.no/

Telethnt
22 24 90 90
Org. nr.
972 417 866

Kirkeavdelingen

Saksbehandler
Kristian Skjeldal
22247961

Fagforbundet

Kommunereformen

Troms

tilrettele

er for okt

rivatiserin

Uttalelse fra fylkesmotet i Fagforbundet Troms. 25. mars 2015
Fredag 20. mars presenterte den morkeblå reajeringa stortingsmeldingen «Kommunereformen
- nye oppgaver til storre kommuner». Stortingsmeldinua tar utgangspunkt i
kommunereformens mål om færre og større kommuner. Fagforbundet Troms har allerede
uttrykt skepsis til maten regjeringa vil gjennomføre denne reformen pa. Vi er bekymret for at
reformen vil medlbre økt grad av sentralisering og svekket lokalt folkestyre, og bekymringen
er ikke blitt mindre som følge av stortingsmeldingen.
Vi opplåtter at regjeringa er klar på at de ønsker en omfattende kommunerefor . der malen
offisielt er å få til minimum 15 000 innbyggere i hver kommune. Pådriverne fo
sammensbinger gir inntrykk av at Stortinget har bestemt at kommunene skal sUs i sammen.
Lokalpolitikere er allerede i full gang med å utrede hvem de skal slå seg samm n med.
Debatten dreier seg umiddelbart om man er for eller imot kommunesammenslå nger. Men
Stortinget har ikke vedtatt at kommuner skal slå seg sammen. De har vedtatt at Jommunene
skal igangsette utredninger for eventuelle frivillige sammenslåinger. For man k )mmer så
langt som til a benytte kommunesammenslainger som virkemiddel er det vikti å vite hva det
er man ønsker a oppnå. Må vi? Vil vi? Skal vi?
Fagforbundet Troms er opptatt av kommunereformen må bygge pa fakta. Fors ningsbasert
kunnskap viser at norske kommuner ikke er små sammenlignet med andre euroJwiske land.
Difi-undersøkelsen viser at innbyggerne i de minste kommunene er mest tilfre s med
tjenestene. Kommunesammenslaing gir ikke sparte kostnader. Det er ingen gen-rell
sammenheng mellom kommunestorrelse og mangel på / rekruttering av fagfolk
Interkommunalt samarbeid er ikke et stort demokratisk problem, det har størst Omfang i store
kommuner, og fordelene av samarbeid er langt større enn ulempene. I tillegg viser erfaringene
fra Danmark oss at antall folkevalgte har gått ned og antall byråkrater har gått opp. 60 % av
de folkevalgte i Danmark mener at lokaldemokratiet er svekket.
N110 Service er en av de få aktørene som åpent og ærlig sier noe om hva målet med
kommunesammenslåing er. NHO Service representerer kommersielle og private selskaper
som driver konkurranseutsatte offentlige velferdsoppgaver. Deres leder, Petter Furulund. har
ved en rekke anledninuer uttalt seg om kommunesammenslainger. og hvorfor dette er viktig
og riktiu: «... tbr oss som bedrifter er det positivt at man lager større enheter, både når det
gjelder innkjøp ou dri ft av velferdstjenester. Det blir mer volum. Sma kommuner gjør det
vanskelig å tjene penger på å drive velferdstjenester», sier han til Klassekampen i april 2014.
Akkurat, det er slik det henger sammen...
Regkringens forslag til kommunenes oppgavefordeling leguer opp til å tomme
fylkeskommunene for oppgaver. Fagforbundet Troms tror at resultatet av dette vil bli at
oppgavene blir stykket opp og delt, uten at noen har ansvar for å se alt i en helhetlig
sammenheng og koordinere tjenestene. Flere av oppgavene som foreslas overfort til
kommunene er av en slik art at kommunene i distriktene vanskelig kan bygge opp og drifte
oppgavene selv, uansett størrelse. Resultatet vil kunne bli at private tilbydere vil utføre
tjenestene på oppdrag og betaling fra det offentlige. I tillegg vil vi se større grad av
sentralisering og storre forskjeller avhengig av hvor du bor i landet. Fagforbundet tror at

I.

0 0 0
1 . 1

9.

Fagforbundet

Troms

resultatet fort kan bli ukoordinerte tilbud og dobbelt byråkrati, og ikke minst et større marked
for Furulund og co i NHO.
Fylkesmøtet i Fagforbundet Troms mener at:
Ansvaret for videregående opplæring, kollektivtralikk og regional samf rdsel løses
godt av dagens fylkeskommuner.
Frivillighetsprinsippet skal ligge til grunn for sammenslaing av kommu er og
fylkeskommuner.
Forslag til endret kommunestruktur skal legges ut til lokal folkeavstemi ing før det
fattes endelige vedtak.
Inntektssystemet må ikke endres på en måte som straffer kommuner sot i ikke slår seg
sammen.
Kommunereformen må brukes som et virkemiddel for å opprettholde et spredt
bosettingsmønster, og ikke bidra til sentralisering.
Fagforbundet Troms registrerer at regjeringen parallelt med kommunereformei
omfattende strukturendringer innenfor andre samfunnsområder, som politi, bra
skatteinnkreving, landbruk, domstolsadministrasjon, høyere utdanning og syke
bandlingene og veivalgene i mindre og mindre grad er faktabaserte, og mener
mer kan skimte at det er høyresidens ideologiske forankring som ligger til grun
offentlig kan bli business. Når vi i tillegg ser at stortingsmeldingen bidrar til å
sektor til et marked for private aktører mener Fagforbundet Troms at det er gru
bekymring.
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Sør-Troms regionråd
Deres ref.:

Deres dato:

Saksbehandler:
STURLA BANGSTAD

Telefon:

770 26008

ger dato:
09.04.2015

- FYLKESPLANENS

HANDLINGSPROGRAM

Ver ref.
124

2015/2300

Troms Fylkeskommune
Postboks 6600
9296 Tromsø

HØRINGSUTTALELSE

2015-

018

Sør-Troms regionråd viser til tilsagnsbrev fra det Kongelige kommunal- og
moderniseringsdepartement,
tilsagn 504018, datert 24.03.2015 samt til utka t til
fylkesplanens
handlingsprogram
2015-2018 med virkemiddelvedlegg.
Denne høringsuttalelsen
begrenses
midler til regional utvikling» RDA

til å omfatte

kun Kap. 551 post 61 «Nærirkgsrettede

Sør-Troms regionråd mener at formuleringen
knyttet til RDA midler i virkemiddelvedlegget
blir for snever, og at den ensidige prioriteringen
av Tromsø vil virke ugunstig både på
Tromsø by og på Troms fylke. En slik prioritering står dessuten i skarp kontrast til funnene
i analysen i Byregionprogrammets
fase 1 som peker på viktigheten av et godt samspill
mellom by og omland.
Tilsagnsbrevets
pkt. 4 åpner nettopp for dette ved å vurdere bruken av RDA midler på
tvers av regioner og kommuner.
I vedlegget sies det at «De regionalpolitiske
virkemidlene
sammenheng».
Dette er svært uklart og må klargjøres.

551 post 60 og 61 skal ses i

Med hilsen

Erling Bratsberg
Leder
Dokumentet

Besoksadresse:
Asbjorn Selsbanesgt,
Harstad

Sturla Bangst
Daglig leder

er godkjent

9

elektronisk

Postadresse:
Postmottak
9479 Harstad

d

og krever ikke signatur.

Telefon:
77 02 60 08
Mobil:
95 09 10 60

E-post:
post©sortrorns-regionraad.no
Fax:
77 02 60 60

Hjemmeside:
www.sortroms-regionraad.no
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Kvæfjord kommune
Bygdeveien 26
9475 BORKENES

Vår ref: 14/4704-6/RKWAHR

Deres ref:

Avviklingen

14.04.2015

av Borkenes statlige mottak

Vi viser til avviklingsmøte ved Borkenes mottak 4. mars d.å., der
ordfører, administrasjonssjef og ytterligere tre av mottakets nære
samarbeidspartnere deltok.
Borkenes mottak hadde sin siste driftsdag 31. mars 2 15. Vi ønsker å
takke vertskommunen Kvæfjord for godt samarbeid gj nnom de
årene mottaket var i drift.

Med vennlig hilsen
for Utlendingsdirektoratet

ørn ridfe
r giondirektør

Utlendingsdirektoratet

Norwegian Directorate
of Immigration

Regionkontor Nord
Sleggesvingen 15
Postboks683
NO-8508 Narvik

Margareth Heitman
seniorrådgiver

udi@udi.no, +47 7696 58 10
Bankkontonummer7694 05 10712
Organisasjonsnummer974760746
www.udi.no

Rasch

Statsråden

Kommunene v/ valgstyrene

Deres ref

Vår ref

Dato

15/1786-1

20.04.2015

Rekruttering av valgmedarbeidere til valget i 2015
Det følger av valgloven § 9-3 (4) og kommuneloven § 14 (4) at kandidater som er oppført på
valgliste ved kommunestyrevalget eller fylkestingsvlaget ikke kan oppnevnes til
stemmemottaker, valgfunksjonær eller medlem av stemmestyret i valglokalene i
vedkommende kommune/fylke. Etter at denne lovendringen ble vedtatt, har flere kommuner
måttet skifte ut valgmedarbeidere med lang erfaring. Rekruttering av dyktige
valgmedarbeidere blir for mange kommuner en mer krevende oppgave enn tidligere, og jeg
vil understreke hvor viktig det er at kommunene håndterer denne utfordringen på en god måte.
I evalueringen av stortingsvalget 2013, publisert i høringsnotat av 04.07.14, uttalte
departementet at vi vil informere og veilede kommunene i rekrutteringsarbeidet i forkant av
kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015.
Jeg vil med dette brevet fremheve betydningen av arbeidet med rekruttering av
valgmedarbeidere.
Nye kanaler for rekruttering
Jeg vil oppfordre kommunene til å utforske nye kanaler for rekruttering av
stemmestyremedlemmer og andre valgfunksjonærer. Å involvere innbyggerne i

Postadresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo
Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon: 22 24 90 90 Telefaks: 22 24 27 40
Org. nr.: 972 417 858

gjennomføringen av valg kan føre til økt interesse rundt og tillit til valg. Med god opplæring
kan engasjerte borgere gjennomføre oppdraget som stemmestyremedlem eller
valgfunksjonær, uavhengig av tidligere politisk erfaring. Kommunene kan for eksempel legge
ut informasjon på kommunale nettsider eller sette inn en annonse i lokalavisen. Slik
informasjon kan også gis på det lokale biblioteket eller servicetorget.
Det er viktig å øke engasjementet og valgdeltakelsen, spesielt blant yngre velgere. Jeg
anbefaler derfor kommuner som har videregående skoler å ta kontakt med avgangsklassene og
inngå en dialog om mulig samarbeid på valgdagen.
Interkommunal dialog
Kommuner kan også med fordel innlede et samarbeid med andre kommuner for å utveksle
erfaringer fra arbeidet med å rekruttere valgmedarbeidere. Kommunene har ulike
rekrutteringsstrategier, og det kan være nyttig å utveksle slik informasjon med andre
kommuner.
Følg også med på Valgmedarbeiderportalen for mer informasjon og tips om rekruttering.
Jeg ønsker dere lykke til med valggjennomføringen!

Med hilsen

Jan Tore Sanner

Side 2

Kvæfjord kommune
Kultur- og oppvekstsjefen

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Postboks 8060 Dep
0030 OSLO

Vår dato:
Vår ref:

25.05.2015
2015/235

Deres dato:
Deres ref:

23.04.2015
15/1387

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Lars Tverseth
77 02 31 92

Foreløpig svar på anmodning om bosetting av flyktninger med bakgrunn i
dagens flyktningkrise - anmodning om utsatt svarfrist, innspill om alternativ
bosettingsform
Det vises til statsråd Hornes brev av 23.4. 2015 til landets ordførere vedrørende ovennevnte.
Etter anmodning fra vår ordfører Torbjørn Larsen er undertegnede, som administrativt ansvarlig
for den lokale flyktningbosettingen, bedt om å gi slik tilbakemelding på statsråden henvendelse:
Kvæfjord kommune ser klart utfordringene knyttet til dagens flyktningkrise, og kommunen er
innstilt på å strekke seg så langt som mulig for å bidra til økt bosetting. På kort sikt er Kvæfjord
kommunes hovedproblem at vi mangler innflyttingsklare boliger. Dette forhold ligger også til
grunn for at vi den 27. mars inneværende år som svar på henvendelse av 15. januar fra
Integrerings- og mangfoldighetsdirektoratet meldte tilbake at vi la opp til å kunne bosette inntil
15 flyktninger i år. Kommunen opplyste videre at vi trengte mer tid på å utrede spørsmålet om å
kunne bosette ytterligere 5 enslige mindreårige, herunder om hvorvidt vi også kunne makte å
bosette 20 flyktninger i 2016 og 2017. Vi la opp til å kunne ha klart et svar på sistnevnte i løpet
av juni 2015.
Ovennevnte utredningsarbeidet pågår ennå, og kommunen må nå i tillegg hensynta det nye
ønsket fra statsråden. Kvæfjord kommune ber derfor om utsettelse til 10. september 2015 med å
svare på foreliggende anmodning.
Så vil vi vise til at kommunens ordfører i dialog med ledende politikere på sentralt nivå har spilt
inn at vi lokalt har ledig mottakskapasitet, i størrelsesorden om lag 200 plasser. Inkludert i dette
tallet er 8 familieenheter. Utlendingsdirektoratet tør være kjent med dette, og disse plassene kan
være operative i løpet av kort tid.
Dersom det reelt er en flyktningkrise, må det være mulig å benytte hele eller deler av denne
kapasiteten til midlertidig å bosette flyktninger, gitt at myndighetene firer noe på kravene til
boligstandard og tempo i gjennomføring av introduksjonsprogram. Vi vil i denne sammenheng
heller ikke unnlate å nevne at en markant økning av integreringstilskuddet, ut over det som er

Postadresse:
E-post:
Besøksadresse:

Bygdevegen 26, 9475 Borkenes
postmottak@kvafjord.kommune.no
Bygdevegen 26, 9475 Borkenes

Telefon:
Telefaks:

77 02 30 00
77 02 30 01

Bankgiro:
Org.nummer:

4780 05 00237
972 417 998 MVA

gjeldende sats, ville ha gjort det lokale flyktningarbeidet enklere. Blant annet opplever vi lokalt at
boligprisene, både kjøp og leie, er en utfordring i et marked som alt er presset.
Kvæfjord kommune tillater seg å be om at slike spørsmål blir vurdert i den oppståtte situasjonen,
og vi mottar gjerne tilbakemelding på ideen. Gitt at dette er en mulig farbar vei, kan Kvæfjord
kommune kanskje makte å bosette både den kvoten vi er anmodet om mer til.

Med hilsen
Lars Tverseth
kultur- og oppvekstsjef

Kopi til:
Integrerings- og mangfoldighetsdirektoratet

Postboks 8059, Dep 0030 OSLO
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nyft kontor og administrasjonsbygg sentralt i Harstad. Gjennom dette tydeliggjør Statoil sine
intensjoner om tro på og langsiktighet knyttet til videre utvikling av denne næringen i nord. Dette er
svært viktig for også Evenes.
Dette stiller imidlertid stadig større krav ül betydelig bedre regionale flyforbindelser, og har også gitt
muligheter til nye nasjonale ruter. Det er imidlertid utfordrende å etablere nye ruter, både innenfor FOTsystemet og kommersielt. RMI sitt forsøk på etablering av direkterute fra Tromsø/Evenes til Stavanger
er eksempel på dette. Selv om brukerne uttrykte ønske om slik direkte forbindelse ble ikke bruken stor
nok.
Det er gledelig at arbeidet med Hålogalandsbrua er i rute. Den ventes ferdigstilt i 2017 og Narvik
Lufthavn Framneslia legges da ned. Det reiste nærmere 28000 passasjerer over Framneslia i 2014.
Hyplassutvalget er også ttlfreds med at Elft prosjektet ble priorttert i ny vedtart nasjonal
transportplan. Planleggingsarheidet er forsert og det gjennomføres overordnet statlig regulering av dette
prosjektet. Det arbeides med å ferdigstille planarbeidet slik at oppstart kan skje i neste NTPplanperiode fra 2018, og det er å håpe al planen følges opp av nødvendige budsjeftvedtak.

1.2

Aktørene.

Det har også i 2014 vært god kontald med aktørene for utveksling av informasjon og synspunkter som
grunniag for videre positiv utvikling av Evenes flyplass.
Vi registrerer at tlyselskapene har stadig sterkere kommersiell fokus på flyrutetilbudet med hurtige
endringer som ofte er til ulempe for de reisende. Selv om vi har forståelse for dette, håper vi likevel at
flyselskapene har nødvendig langsiktighet og stayerevne, i sin satsing.

1.3

Avinor

Hyplassen er el viktig verktøy for offensiv nærings- og samfunnsutvikling i hete regionen. Avinor cier
og driver tlyplassen, og det er derfor viktig at lokalsamfunneftbrukerne og eier har felles intensjon og
forståelse for bedre tilrettelegging for løpende drift, og best mulig omforente strategier for videre
utvikling både i regional og nasjonal sammenheng.
For å lykkes med dette er det viktig med god dialog med alle de viktigste kunder og brukere med innspill
både om fremtidig reisebehov og reisemønster, samt forbedringstiltak både i et kort og langsiktig
perspektiv.
Styret er tilfreds med at Avinor tok initiativ til slik dialog og det ble avviklet «speed-dating» med
nærmere 30 deltakere.
Styret har imidlertid notert at lIarstad Narvik Lufthavn ikke har fatt noen plass og rolle i Avinor sin
nylig vedtatte strategi: «Avinor i Nordområdene, muligheter og strategier».
Styret vil arbeide aktivt for å sikre Evenes og regionens rettmessige plassering ved fremtidige revisjoner
av slike strategier basert på naturlige oppgaver og roller som regionen må ta i videre utvikling av
nordområdene.
Konsesjon for drift av flyplassen.
Avinor driver flyplassen under konsesjon gitt av Luftfartstilsynet. Konsesjonen er under fornyelse, og
styret har gitt innspill for å sikre at nye konsesjonsvilkår ikke innskrenker driftsrammene for flyplassen.

Styremøte 14.04.2015
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Regionale ruter, FOT-ruter.

FOT ruter er rutetilbud underlagt ordning med Forpliktelse til Offentlig Tjenesteyt.else, chs at det
offentlige Samferdselsdepartementet kjøper flykapasitet fra flyselskapene for å opprettholdc et
tilfredsstillende rutetilbud pa definerte flyplasser ut fra de behov som samfunnet mener skal dekkes
Svært mye ay det reaionale rutetilbudet i Nord Norge er helt eller delvis finansiert under FOTordningen. Inneværende FOT-periode går til 31.3.2017, og Samferdselsdepartementet har igangsatt
evaluering av nåværende ordning og bedt om forslag til eventuelle endringer. Flyplassutvalget har
gjennom FlyArctic-samarbeidet tatt initiativ til både å gi innspill til evalueringsarbeidet, og ogsa gi
innspill til ny anbudsordning som kan sikre bedre regionalt rutetilbud over Evenes.
FOT - ordningen er basert på innspill fra fylkene, og vi registrerer at rutebehov over fylkesarensene ikke
vektlegges i tilstrekkelig wad.
Det regionale rutetilbudet over Harstad Narvik Lufthavn Evenes er fremdeles ikke tilfredsstillende.
Evenes ble FOT-tlyplass fra 1.4.2012 med ruter til fra Tromsø. Dette har forbedret forbindelsen
nordover. Det er imidlertid også et ønske om morgenrute fra Tromsø til Evenes, og også gjennomgående
ruter til Hammerfest og Helgeland.
FOT - ordningen gir valgte aktører enerett på FOI-ruten, men ordningen er statisk og hindrer etablering
av nye og bedre markedstilpassede ruter.
Widerøe er fortsatt alene om å betjene de regionale ruter, og ruta til Bodø er på ren kommersiell basis
med marginal lønnsomhet tflg Widerøe. Det kommenteres likevel i fagmiljøene at «dcre utsettes for slett
behandling»
1 forbindelse med videreføring av ElyAretie Ruteutviklingsprosjektet vil vi sette større fokus på FOTordningen med ønske om bedre tilpassing til næringslivets reisebehov og større fleksibilitet også over
fylkesgrensene.

1.4

Nasjonale ruter.

Styret er tilfreds med det daglige rutetilbudet til/fra Ciardermoen, men det er fortsatt behov for å bedre
tilbudet knyttet opp mot helger. Dette er tema vi har på løpende oppfolaningsmøter med flyselskapene.
Det må også legges til grunn at ikke alle passasjerer ønsker seg innom Gardermoen for å komme til/fra
jobb. Dette er også sentrale tema i arbeidet med å avklare det reelle reise- oa rutebehovet til de reisende.
Dagens trafikkstatistikker og reisevaneundersøkelser er ikke dekkende for å evaluere dette.
Ruteutviklingsprosjekt:

FlyArctic

Hyplassutvalget har over årene erfart at ruteutvikling krever både god dokumentasjon og ikke minst
tynade for å fremføre denne.
Flyplassutvalget har derfor deltattiaktivt i prosjekj •Tly Arctic», med mål om forbedring av rutetilbudet
mellom Stavanger og Helgeland, (Brønnøysund og Sandnessjøen), Harstad. Tromsø og HammerfsIt.
Markedsundersøkelser fra transportbrukerne, særlig innen offshore/energi —markedet tydeliggjorde
ønsker om bedre direkte forbindelser mellom Stavanger og Evenes til Tromsø, men ruten viste seg ikke
å gi tilstrekkelig lønnsomhet.
Prosjektet «Fly Arctic» for vår region er finansiert av Ilarstad kommune Sør Troms regionråd samt
Flyplassutvalget. Flyplassutvalget har ivaretatt det operasjonelle behov i prosjektet, og vi har spilt inn at
det regionale reisebehovet også avklares og analyseres.

Styremøte 14.04.2015
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Prosjektet er videreført i en fase 2, der også Bodø er med. Det foreligger nylig rapport fra oppdatert
bruker- og markedsundersokelse som vil være tiIgjengelig ila april.
Styret er tilfreds med at prosjektet også skal arbeide aktivt med nødvendige endringer av FOT-systemet.

Samferdselstiltak

i Nasjonal Transport

Plan (NTP)

1vedtatt Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden til 2014 og 2023 er flere veg og bruprosjekter tatt
med som vil ha stor betydning for Evenes.
•
•
•

byggestart: 2013 med 4 års byggetid.
Hålogalandsbrua,
oppstart i I. planperiode 2014 —2019
1larstadpakken,
Vedtatt på prioritert plass, og det arbeides med å få til oppstart av
E10- pakken,
planarbeidet i I . planperiode 2014 2019.

Alle vegmosjektene er utarbeidet under mål ogsa om å korte ned reisetiden til Evenes
Styret er tilfreds med vedtakene 02, vil følge opp med arbeidet å sikre nødvendige budsjettvedtak i
Stortinget basert på disse forslag.

1.5

Regionalt samarbeid.

Harstad Narvik Lufthavn Evenes ligger på grensen mellom Nordland og Troms fylker og merker særlig
godt problemstillinger knyttet til fylkesgrensen med ofte avvikende politiske prioriteringer fra Nordland
og Troms Pylkeskommuner.
Imidlertid har Samferdselsdepartementet lagt merke til det store arbeidet for felles innspill som er
nedlagt i regionen for bedre samhandling og koordinering av også nye samferdselstiltak.
Dette arbeidet er særlig gjennomført i regi av Næringsarena Hålogaland, et samarbeidsorgan mellom
næringsforeningene i Ofoten, Lofoten, Sor- Troms og Vesteralen. Næringsforeningene for
Harstadregionen og Narvikregionen er medlemmer av Flyplassutvalget og ivaretar også våre interesser
og behov i dette arbeidet.
Forvaltningsreformen der fylkene fikk større ansvar for samferdsel og veier har medført bedre og mer
formalisert samarbeid over fyIkesgrensen. Det forventes bedre samordning av politikk til beste for hele
regionen basert på de forventninger som næringsaktørene har, og dette vil følges opp. Det er også
spennende hvordan arbeidet med kommunestrukturen vil kunne påvirke prioriteringer om fremtidens
samferdselsløsninger.
Styret ser med spenning og interesse på dette samarbeidet også over fylkesgrensen og håper at dette
synliggjør implikasjoner og muligheter også for videreutvikling av Evenes flyplass.

1.6

Reiseliv.

Mulighetene for å utvikle opplevelsestilbudet i denne regionen er meget godt med nærhet til Vesterålen,
Lofoten, Ilarstad, Narvik, Indre Troms. Senja, mv.
Destinasjonsutvikling ng,god kontakt med næringa er nøkkelbegrep i denne sammenhena. Avinor
arbeider aktivt sammen med næringen for at det skal være mulig å få til en økt verdiskapning på dette
området.
FlypIassutvalget vil samarbeide med Avinor i dette arbeidet.

Styremote 14.04,2015
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Rutetilbudet.

Persontransport:
Rutetilbudet til Oslo er stort sett tilfredsstillende. Det kan være kapasitetsproblemer i forbindelse med
helgene, høytider eller spesielle arrangement.
Det regionale rutetilbudet er ikke tilfredsstillende og er fremdeles utfordrende bade hva gjelder
ruteopplegg og kostnader. Dette gir de lokale næringsaktorene en betydelig konkurranseulempe.
Vi fikk en bedring nordover med en FOT rute til Tromsø. Forbindelsen til Bodo og Helgelandskysten
kunne vært bedre. Det har vært arbeidet med dette men noen løsning har ikke latt seg realisere s:a langt.
Dette følges også opp i FlyAretie - prosjektet.
Elyplassutsalget har derfor fortsatt stor oppmerksomhet på disse forhold både gjennom direkte kontakt
med aktorene og mot politisk miljøer på fylkesnivå og sentralt.

Frakt: Flyfrakttilbudet er tilpasset det ordinære rutetilbudet samt Postens eget distribusjonsopplegg.
Så langl er del ingen endringer fra involvert næringsliv i forhold til status på utvikling av større tlyfrakt.

3.0

Aktørene.

3.1: AVINOR
Avinor eier og driver lufthavnen. Avinor har driftskontrakter med de andre lokale aktorene for utforelse
av lurthavnrelaterte oppgaver. De største samarbeidspartnerne er Seandinavian Group Handling (SOH)
på handling, Seeuritas Transport Aviation Seeurity AS på sikkerhelskontrolltjenester og Seleet Service
Partner på kafédrift. Videre er lufthavnen en stor aktor på bilutleie og det er etablert 5 bilutleietirmaer
på lufthavnen.
2014 har vært et svært aktivt år for Avinor og tratikktallene for 2014 viser at vi fortsetter den
fantastiske utvildingen som har vært de siste årene.
Ar

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Pasas

Antall
erer (ex transitt)

486 856
505 554
498 923
544 074
586 699
607 058
641 750
705 874

Som en kan se av passasjertallene har lufthavnen hatt en svært god trafikkutvikling de siste årene der vi
kun kan se en liten nedgang under finanskrisen. Denne nedgangen ble raskt hentet inn igjen året etter.
Etvildingen ved HarstadSarvik lufthavn, Evenes har vært høyere enn gjennomsnittlig vekst ved
Avinors lufthavner.
Flyselskapenes satsn ng de siste årene både innenlands og utenlands viser at det er et godt kommersielt
grunnlag for luftfart.

Styrernerte14.04.2015
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Det er svært mye som skjer både på og rundt lufthavnen. Vi er svært fornøyd med denne positive
utviklingen, men vi har også noen utfordringer lokalt. Vi ser at hvis vi skal kunne tilby god og
tilfredsstillende standard og service til våre passasjerer og kunder er vårt terminalbygg nå en
begrensning. Vi har store problemer med å kunne ta unna mer enn to fly med samtidighet i
sikkerhetskontrollen og i bagasjehallen. Arbeidet med utbedring av sikkerhetskontrollen vil bli utfort i
2015.

Til tross for noen utfordringer uttrykker vi selvsagt stor glede over all økningen i aktiviteter over
lufthavnen og ser frem til fortsettelsen.

Med vennlig hilsen
Eirik Bergstedt
Lufthavnsjef

3.2

SAS Ground Handling

SAS Ground Ilandling gjorde et godt år også i 2014, og leverte positivt bidrag til SAS konsernet. Vi er
pr dags dato 40 ansatte inklusive vikarer, og vi håndterer samtlige selskap som flyr på Evenes. Driften
av SAS Ground Handling Evenes går bra, og de ansatte jobber svært godt. Redusert trafikk høsten

2014 gjorde at lønnsomheten sank på slutten av året„ men totalt i 2014 nådde vi våre mål. Å skape
lonnsornhet med nedgang i traftkken blir en utfordring fremover.
Flyrutene

sorover

Avgangene varierer fra sommer til vinter. SAS tlyr tilnærmet likt program hele året, mens Norwegian
flyr til flere destinasjoner om sommeren. I 2014 fløy Norwegian til Trondheim, Bergen, Alicante og
Gran Canaria i tillegg til Oslo. Flyene er generelt godt belagt. Norwegian kuttet ut 15:45 avganåen på
årets vinterprogmm, og tlyr således 1 frekvens mindre til Oslo i forholdli! 2014.
Flyrutene

regionalt

Widerøe har hatt samme rutemonster siden 1.4.2012.
Charter

Antall charterfly i 2014 var stort sett på samme nivå som i 2013.
Kommentarer

Kapasiteten i bagasjehall og sikkerhetskontroll fortsatt en utfordring som må løses på sikt.
Mvh
Kjetil Hansen Bygdnes
Station Manager SAS Ground Services

3.3

EyFKK

Flyoperatørene

Norwegian
Norwegian opererte i 2014 fra Evenes 2673 ruteflygninger tiEfra Oslo Gardermoen, 248 til/fra Trondheim, 20
Bergen, 60 til/fra Alicante og 45 til/fra Gran Canaria.

Styremøte 14.04.2015
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Fra:

Merete Hessen

Sendt:

1. april 2015 12:14

Til:

Postmottak

Kopi:

Torbjørn Larsen

Emne:

VS: Flyplassutvalgt ARSMØTE 2015

Vedlegg: 02 Arsmøtedokumenter 2015.pdf; 01 Innkalling til årsmøte 2015.doc; Vedtekter
2008.pdf

vided april

Journaltøres. Lag en ny sak: Flyplassutyalget. Meg som saksbehandler
Torbjørn: Jeg ser du er yara her
Merete

Fra: Postmottak
Sendt: 30. mars 2015 08:21
Til: Torbjørn Larsen; Merete Hessen
Emne: VS: Flyplassutvalgt ÅRSMØTE2015

Fra: Svein Harald Haukebøe [mailto:svhaukeraecon-consult.no]
Sendt: 28. mars 2015 10:08
ost a. .eldsund.kommune. o;
Til: ost aballan en.kommune.no; ost a skanland.kommune.no;
ostmottak lodin en.kommune.no; 'Kjetil
ostmottak evenes.kommune.no; ostmottak ibestad.kommune.no;
Moe'; ostmottak a ratan en.kommune.no; ostmottak aharstad.kommune.no; Postmottak;
ostmottak narvik.kommune.no; 'Stig Kjærvik'
Kopi: 'Bergstedt, Eirik'; marianne.bremnes harstad.kommune.no; 'Ordfører i Narvik';
monica. undersen avinor.no; 'Svein Haukebøe'
Emne: SV: Flyplassutvalgt ÅRSMØTE2015

Til Medlemmene av Flyplassutvalget for Harstad Narvik Lufthavn Evenes
Vedlagt innkalling til årsmøte i Flyplassutvalget
Årsmøtet avholdes 14.4.2015 kl 1430 på Harstad Narvik Lufthavn Evenes, møterom Ekspe sjonsbygningen
Det vedlegges dokumenter til årsmøtet. Underskrevne dokumenter vil være tilgjengelig i å smØtet
Deltakelse meddeles undertegnede innen mandag 13.4., dette også av hensyn til servering

For styreleder Flyplassutvalget

Svein Haukebøe
Sekretær
Tel 911 18576

07.04.2015

Flyplassutvalget

for

Ha tad/ N anqk

Luftham Evenes

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2014

Sekretariat:
A1J Internsystemer
Ph 6,4.!<
945 7 Harstad
91 11 85 76 Svein Haukehoe
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Styret.
Styret har i 2014 hatt slik sammensetning:

MEDLEMMER
Medlemmer:
Ordfører i Harstad
Ordfører i Evenes
Ordforer i Narvik
Valgtfra næringsliveti Harstadregionen
Valgt fra næringsliveti Narvikregionen
Varamedlemmer:
For Stig Kjtervik
For SveinErik Kristiansen
For Marianne Bremnes
For Terje Nysæter
For Kjetil Moe

MarianneBremnes
SveinErik Kristiansen
ToreNysæter
StigKjærvik
KjetilMoe

direktor KUPAAS
varaordføreri Evenes,
ordføreri Kvæfiord
ordfører i Tjeldsund
daglig leder FuturumAS

styreleder
nestleder
medlem
medlem
medlem

Trond Slettbakk
Petter Paulsen
TorbjørnLarsen
Bjernar Pettersen
Edel Storelvmo

Det er i årsmøteperioden avholdt 2 styremøter og flere arbeidsmøter. I tillegg har styrel er,
styremedlemmer og sekretær deltatt i en rekke møter i forbindelse med oppfølging av sak r.
Det ble avholdt årsmøte 28.3.2014
Rutetilbudet
Det er også i denne årsmøteperioden brukt mye ressurser på arbeidet med styrking av sæ lig det
regionale flymtetilbudet på Evenes. Det er avholdt flere møter med både samferdselsdep ementet,
flyselskaper og brukere, og arbeidet samordnes også med samarbeidet i FlyArctic.
Rutetilbudet til Oslo ansees å være godt. Det er imidlertid fortsatt behov for forbedring a det regionale
tilbudet, og det er stadtg sterkere signaler fra særlig næringslivet at dette cr en betydelig 'ftsmessig og
konkurransemessig ulempc. Inneværende Fot-pertode går til 31.3.2017, og Samferdselsde artementet
har igangsatt evaluering av nåværende ordning og bedt om forslag til eventuelle endringer
Styret vil fortsatt prioritere dette arbeidet.
Avinor.
Flyplassen er et viktig verktoy for offensiv nærings- og samfimnsutvikling i hele regionen. Avinor eier
og driver flyplassen, og det er derfor viktig at lokalsamfunnet/brukerne og cier har felles f rståelse for
bedre tilrettelegging for løpende dritt, og best mulig omforente strategier for videre utvikli g både i
regional og nasjonal sammenheng.
Styret er ikke tilfreds med at Harstad Narvik Lufthavn ikke har fått noen plass og rolle i vinor sin
nylig vedtatte strategi: icAvinori Nordområdene, muligheter og strategier».
Styret noterer også at Evenes ikke synes å bli gitt oppmerksomhet og nevnt som viktig for videre
utvikling i denne befolkningsrike regionen.
Styret er tilfreds med at Avinor tok initiativ til dialogmøte, «Speed-dating», som ble avvik
september mcd nærmere 30 deltakere.

ultimo
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Konsesjon for drift av flyplassen.
Avinor driver flyplassen under konsesion gitt av Luftfartstilsynet. Konsesyanetter under rnyelse, og
styret har gitt innspill for å sikre at nye konsesjonsvilkår ikke innskrenker driftsrammene or flyplassen.
Trafikkutvikling. Trafikkutviklingen over Evenes har vær gledelig stor, og økningen er
sammenlignet med både store-, nasjonale og regionale luflhavner i Avinor. Det fløy totalt
passasjerer, itild transittpassasjerer over Harstad Narvik Lufthavn Evenes i 2014, en ø med 6,4 %. Det ble fraktet totalt ca 52 000 utenlandspassasjerer, en økning på 13,3 % fr

tørst
ca 706 000
g fra 2013
2014.

Økonomi
Det er inntektsført kontingenter og tilskudd med 124.083 kr i 2014, mot 121.701 kr i 201 • Inklusive i
dette inngår tilskudd fra Troms fylkeskommuner tilsvarende medlemskontingent. Regns et gjøres opp
med et underskudd på kr 20.391,- og balansesum på kr 103.325,-.
Det er brukt store ressurser knyttet til Prosjekt Fly Aretic og årsresultatet reflektercr dett
prosjektarbeidet. Balanseposter er knyttet til løpende drift.
Aktivitetene er i tråd med styrets og årsmøtets prionteringer.

Videre drift
Flyplassutvalget er en medlemsfinansiert virksomhet. Akt viteter og tilhørende kostnadsb uk er tilpasset
besluttet aktivitctsnivå innenfor vedtatt budsjett.
Bascrt på nåværende inntektsnivå foreslås driften videreført. Dette medfører imidlertid atdet er
begrenset rom for ckstraordinære aktiviteter. Slikt må evt. prosjektfinansieres.
-

Miljø
Virksomheten har ikke aktiviteter som forurenser del ytre miljø. Flyplassutvalget har ikk egne ansatte.

Evenes 31.12.2014/ 14.4.2015
Marianne Bremnes

Kjetil Moe

Svein Erik Kristiansen

Tore Nysw4r

Stig Kjærvik

Flyplassutvalget
Årsmote 2015

Harstad Narvik Lufthavn Evenes

Flyplassutvalgets medlemmer
Styret
Regnskaps fører
27.3.2015

INNKALLING

TIL ÅRSMØTE

Det innkalles med dette til årsmøte for Flyplassutvalget
Evenes,

Harstad Narvik Lrifthavn

Tirsdag 14.4.2015 kl 1430 på Harstad Narvik Lufthavn Evenes, moterom Tjeldsund.
Saksliste:
styrets årsrapport og årsregnskap 2014
budsjett samt fastsettelse av komingent 2015
valg av styre
valg av styrets leder og nestleder
andre saker angitt i innkallingen

Styrets årsrapport og årsregnskap for 2014 samt forslag til budsjett 2015 vedlegges.
Virksomhetsrapporten

for 2014 vedlegges til orientering

Oversikt over medlemmene av Flyplassutvalget fremkommer av vedlegg.
Melding om deltakelse/ cvt forfall bes meddelt sekretariatet senest onsdag 13.4.2015 p mail til
sveiMdfmukeboe.no eller pr telefon 91118576
Med hilsen
Flyplassutvalget Harstad Narvik Lufthavn Evenes
For Marianne Bremnes
Svein Haukeboe
Vedlegg

Flyplassutvalget
Årsmote 2015

Harstad Narvik Lulthavn Evenes

Saker til behandling

på årsmøtet:

Sak 1) Styrets årsrapport

og årsregnskap

for 2014

Styrets årsrapport samt regnskap for 2014 vedlegges.

Sak 2 Budsjett

for 2015 samt fastsettelse

av kontingent

Styrets forslag til budsjett og finansiering/kontingentjustering

2015

fremmes for årsmøtet til beslutning.

Sak 3 Valg av styre
Valg iht vedlektene.
Med grunnlag i vedtektenes §5 har ordfører i Evenes ansvar for å legge frem forslag ti valg noe som
vil bli gjort på årsmøtet.

Sak 4 Valg av styres leder og nestleder
Valg iht vedtektene.
Med grunnlag i vedtektenes §5 har ordfører i Evenes ansvar for å legge frem forslag ti valg noe som
vil bli gjort på årsmotet.

Sak 5 Andre saker angitt i innkallingen
Saker bes meddelt sekretariatet innen 13.4.2015

Møtet avsluttes

med diverse orienteringer

Virksomhetsrapport 2014 vedlegges og legges til grunn for orienteringen.

for styret i Flyplassutvalget
Svein Haukeboe

Års wte 4.4.2008

tityret.
Flyplassutvalget
sammensetning

ledes av et styre bestående av 5 - 7 medlemmer.

Styret skal ha folgende

:

3 - 5 medlemmer
2 medlemmer

fra kommunene

fylkeskommunene

fra næringslivsorganisasjoner

i Ofoten,

Sor-Troms,

Lofo en og

Vesterålen.
Evenes som vertskommune
Styrets medlemmer
funksjonstiden

skal være representerte

skal ha personlige

for de kommunale

i styret ved ordforer

varamedlemmer,

fylkeskommunale

medlemmene

Næringslivets

representanter

Valget gjelder

for to år, slik at et medlem står på valg hvert år.

Ordforeren

er 4 år.
nisasjonene.

velges av årsmotet etter forslag fra næringslivso

i Evenes har ansvaret for å legge frem forslag til valg, og skal i dent e

sammenheng

konsultere

fylkene,

regionrådene

samt næringslivsorganisasjonen

som er

medlernmer.
Stedlig lufthavnsjef

for Avinor

innkalles

til styremotene

som observator

med

le- og

forslagsrett.
Styrets leder kan kalle inn andre til møtene dersom han/hun flnner dette nodven
Styret skal ha minimum

g.

2 moter pr halvår, og ellers når styrets leder eller medle n av styret

finner det nodvendig.
§ 6

Kontingent
Årsmotet

fastsetter medlemskontingent

for Flyplassffivalget.

Kontingenten

betales hvert år

innen utgangen av april måned.
§7

Oppløsning
Opplosning

av Flyplassutvalget

kan bare skje på ordinært

eller ekstraordinært

allsmote,

m1nst 213 flertall av avgate stemmer, etter at forslaget på forhånd er satt opp på
innkalling til årsmotet har skjedd i henhold til vedtektenes § 4.
Blir oppløsning

vedtatt skal det avholdes ekstraordinært

årsmote innen 2 måne4r.

med

akslisten,
For at

opplosningen skal være gyldig må det på nyn oppnås 2/3 flertall for forslaget. 1 ilfelle
opplosning tilfaller utvalgets eiendeler de kommunene som er stemmeberettiged
medlemmer.

Fordelingen

innbyggertall.

(Sistievidert

4mpril

2008)

foretas av styret og skjer i henhold til kommunenes

si t registrerte

og

T

,tise
.4 41,
Sør-Troms regionråd
2cres

-cf.:

Arbeids-

Deres dato:

Saksbehardle-:
STURLA BANGSTAD

Telefor:720

251818

7år dad7
28.04.2015

Verr-681-.

2616.71/12

og sosialdepartementet

PETROLEUMSTILSYNET

MÅ SNAREST

FÅ EN FAST AVDELING

I NORD

Sor Troms Regionråd viser til den økende petroleumsaktiviteten
og den betydelige
skipstrafikken
som allerede er tilstede i havområdene i nord.
Dette er virksomheter
som vil øke betydelig i tida som kommer fordi det er i
nordområdene at de største energireservene
ligger. Dette betyr at det vil bli en betydelig
olje- og gassproduksjon
i nord i mange tiår fremover.
Alle er opptatt av at petroleumsvirksomheten
i våre nordlige farvann skal foregå på en
forsvarlig måte og ivareta sikkerheten for mennesker, miljø og økonomiske verdier.
Dette innebærer at vi må ha på plass en fast tilstedeværelse
av en helhetlig og god
beredskap i nord. En meget viktig del av denne beredskapen er at Petroleumstilsynet
blir
fast lokalisert i nord på lik linje med Oljedirektoratet.
Oljedirektoratet
er som kjent
allerede etablert med avdelingskontor
i Harstad, og det er naturlig at også
Petroleumstilsynet
sin avdeling i nord lokaliseres til samme sted.
De naturgitte forholdene på den nordlige delen av sokkelen byr på utfordringer
knyttet til
teknologiske og operasjonelle løsninger, beredskap, logistikk, personlig utstyr/bekledning,
geografi, isforhold og tilgang på egne innretninger og utstyr mv.
Petroleumstilsynet
sier selv at samarbeid er en forutsetning for forsvarlige operasjoner i
nord. Dette er selvfolgelig noe alle kan stille seg bak, men et slikt samarbeid kan neppe
fungere optimalt uten at de som skal samarbeide om en slik helhet er lokalisert i
nærheten av de geografiske områdene som skal betjenes.
Utviklingen av de marine næringene i Nord-Norge, og forventet vekst innen
sjornatnæringen,
vil også ha nytte av at man er beredskapsmessig
best mulig rustet i
landsdelen gjennom tilstedeværelse
av fagmyndigheter
som kan sikre en helhetlig og god
beredskap. En frernticlig tilstedeværelse
av petroleumstilsynet
i nord vil derfor også være
en viktig premiss for å sikre helhetlig og god kystnær beredskap også for de marine
næringene.
Petroleumstilsynet
vil i en slik sammenheng også kunne spille en viktig rolle i det
samarbeidet og den samhandlingen
som må være tilstede for å sikre en bærekraftig
godt samkvem mellom aktorene i de nordnorske havområdene.

og

Det er også grunn til å minne om at alle innbyggere i nord er svært opptatt av at de
forebyggende og beredskapsmessige
forhold er godt ivaretatt i våre havområder.
Tilstedeværelse
av de aktørene som skal ivareta disse oppgavene er derfor en forutsetning
for at innbyggerne skal kunne fole trygghet og dermed være positiv til øket virksomhet
langs kysten i nord.

Besoksadresse:
Asbwrn Selsbanesgt.
Har stad

9

Postadresse:
Postmettak
9479 Harstad

lelefor :
77 02 60 08
Mobil:
95 09 10 60

E-post:
Pes6@sortroms-re6kkiraad.no
Fax:
7/ 02 60 60

Hjemmeside:
www.SOrtrons-re6lopread.:10

2

Petroleurnsaktiviteten
i nordområdene vil øke
norsk og utenlandsk sokkel. I dette bildet har
Derfor må Regjeringen snarest gjøre de tiltak
Petroleumstilsynet
fast etablert med en egen

betydelig i årene som kommer, både på
Petroleurnstilsynet
en avgjørende rolle.
som er nødvendig for å få
avdeling i nord.

Med hilsen

Erling Bratsberg
Leder
Dokumentet

er godkjent

Sturla Bangstad
Daglig leder
elektronisk

og krever ikke signatur.
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Om kommunal

planstrategi

1 plan- og bygningsloven
valgperiode,
planstrategi.
kommunal

§ 10-1 stilles det krav om at kommunestyret

og senest innen ett år etter konstituering,

minst én gang hver

skal utarbeide og vedta en kommunal

Det vil ofte være hensiktsmessig at forberedelser og oppstart av arbeidet med
planstrategi skjer for nytt kommunestyre

1 planstrategien

skal kommunestyret

revideres i valgperioden,

som et minimum

konstitueres.
ta stilling

til om kommuneplanen

eller om den skal viderefores uten endringer. Planstrategien

omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling.
omfatter bl.a. langsiktig

arealbruk, miljeutfordringer,

av kommunens planbehov i valgperioden.

sektorenes virksomhet

Den kommunale

skal

bør ogsa

Dette

og en vurdering

planstrategien er imidlertid

ikke

en plan, men vil gi grunnlag for arbeidet med mål og strategier i den videre planleggingen.
Planstrategien

bor inneholde en beskrivelse av utviklingstrekk

overfor, både som samfunn og organisasjon,

og utfordringer

kommunen står

i de kommende arenc. På bakgrunn av denne

beskrivelsen,

skal planstrategien ta stilling til hvilke planer (dvs, alt fra kommuneplan

til ulike

sektorplaner)

som må utarbeides eller rulleres for å legge til rette for en onsket utvikling

i

kommunen.
Kommunal

planstrategi er også en viktig arena for å drofte og avklare behov for

interkommunal

planlegging.

arealplanlegging

Dette kan gjelde både innenfor samfunnsplanlegging,

og tjenesteyting.

Flere kommuner kan gå sammen om å utarbeide felles

planstrategi, som vedtas i hvert kommunestyre.

Utarbeiding

og behandling av kommunal

planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av arbeidet mcd kommuneplanen.
Forslag til vedtak av kommunal
kommunestyrets

behandling.

bred medvirkning
planstrategi.

planstrategi skal gjøres offentlig

minst 30 dager for

Det går videre frem av loven at kommunen bør legge opp til

og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen

av kommunal

Det er også et krav at kommunen i arbeidet med kommunal

planstrategi

innhenter synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner.
Det vises for øvrig til veileder T-1494 Kommunal planstrategi,
htt )s://www.ren'erinnen.noMb/dokumenter/kommunalKommunal

planstrategi

Etter kommunevalget

som kan lastes ned her:
.lanstralegi/id652436/

og kommunereformen

høsten 2015, skal kommunene vedta kommunal

løpet av hosten 2016. Mange kommuner

planstrategi senest i

vil dermed starte opp arbeid med ny planstrategi

våren 2015. Arbeidet med ny planstrategi og arbeidet med kommunereformen
eller delvis, sammenfalle
Kommunereformen

i tid, og bor ses i sammenheng.

vil medføre vesentlig endrede forutsetninger

planleggingen,

både når det gjelder samfunnsplanleggingen,

planleggingen

av tjenestene. Den kommunale planstrateglen

for å vurdere hvilke planoppgaver
sammenslåingene.

Side 2

vil dermed, helt

for den kommunale

arealplanleggingen

og

vil derfor være et viktig verktøy

som blir nødvendige å prioritere

i lys av de forestående

Jeg vil understreke at planleggingen

skal tilpasscs behovet i den enkelte kommune, og ikke

gjøres mer omfattende enn nødvendig.
planstrategi.

Dette gjelder også for arbeidet med kommunal

Det er likevel klart at nye, storre kommuner

i en periode vil ha et stort behov for
å utarbeide nye planer som er tilpasset de nye forutsetningene. Planstrategien vil være viktig
for å avklare disse behovene og sikre de riktige prioriteringene.

Selv om arbeidet med

planstrategi kan gjøres enkelt, er det derfor viktig at de nødvendige avklaringene

Kommuner som

ved1ak om sammenslåin

blir gjort.

hosmn 2015

For kommuner som gjør vedtak om sammenslaing innen 31. desember 2015, og som skal
kunne tre i kraft fra I. januar 2018, bor det vurderes å utarbeide en felles planstrategi for de
kommunene som skal slå seg sammen. Dette er nyttig av Ilere årsaker, blant annet for å:
få en felles oversikt over hvilke plancr som gjelder i de ulike kommunene,
planlegge hvordan kommunenes plansystemer skal sys sammen til ett, felles system
etter sammenslåingen,
vurdere hvilke nye planer det er behov for i den nye kommunen,
vurdere om det skal startes opp felles planarbeid for kommunesammenslåingen
kraft (interkommunal
planlegging).
Arbeidet med kunnskapsgrunnlaget

trer i

for en eventuell felles planstrategi kan starte tidlig.

Samtidig bør det formelle arbeidet med en felles planstrategi ikke igangsettes for det er klart
hvilke kommuner som skal slå seg sammen.Ilovedpoenget
planstrategiarbeidet

bor uansett være at

samkjøres i storst mulig grad, og at den gode dialogen opprettholdes.

For kommuner som utarbeider og vedtar felles planstrategi høsten 2016, vil det ikke være
behov for å vedta ny planstrategi etter konstauering

av nytt, felles kommunestyre

hosten

2017. En felles planstrategi bor derfor utarbeides slik at den dekker den nye kommunens
behov frem til det skal utarbeides ny planstrategi etter kommunestyrevalget
Etter forrige kommunevalg

var det noen kommuner som utarbeidet felles planstrategi. De har

dermed ertaring i å samarbeide om utfordringer
verktoyet.

i 2019.

på tvers av kommunegrensene

gjennom dette

Disse erfaringene kan komme til nytte i forbindelse med kommunereformen.

Noen

eksempler på kommuner som har utarbeidet felles planstrategi:
Holmestrand, I lof og Re kommuner i Vestfold (også samarbeid om kommuneplan).
Moss, Rygge, Råde og Våler kommuner i Ostfold (også samarbeid om kommuneplan).
Felles planstrategi for Sunnfjord —Flora, Naustdal, Førde, Jolster og Gaular
kommuner i Sogn og Fjordane (i tillegg til planstrategi for den enkelte kommune).
Askim og Fidsberg kommuner i Ostfold.
Roftiskog, Marker og Aremark kommuner i Ostfold (også samarbeid om
kommuneplan).

Kommuner som

ar vedlak om sammenslåin

varen 2016

For kommuner som gjør vedtak om sammenslaing innen 30. juni 2016, og som skal kunne tre
i kraft senest fra 1. januar 2020, vil det være nyttig å drøfte planstrategiarbeidet
kommunene som kan være aktuelle for sammenslåing. Kommunene
der det er naturlig, og åpne for A dele informasjon

Side 3

mellom de

bor samkjøre prosessene

med sine nabokommuncr.

Arbeidet med planstrategien
samme droftingene

og arbeidet med kommunereformen

av utviklingstrekk

og utfordringer

bygger i stor grad på de

i kommunene.

Dermed ligger det et

stort potensial i å se disse to prosessene i sammenheng. Eelles prosesselementer og
utviklingstemaer

er blant annet medvirkning,

innen utdannelse og helse, tilrettelegging
sentrumsutvikling,

kartlegging

og tilstandsvurdering

av gode oppvekstvilkår,

av feks. tilbud

attraktivitet,

bosetting og verdiskaping/sysselsetting.

For kommuner som vurderer å slå seg sammen, vil det være nyttig å samarbeide om et felles
kunnskapsgrunnlag

som drofter utvjklingstrekk

og utfordringer

for de berørte kommunene.

Dette vil komme til nytte både i dratingen

om kommunesammensfaing

planstrategi.

kan tas inn i den enkelte kommunes planstrategi.

Et felles utfordringsdokument

Dette kan være en praktisk og nyttig tilnærming
sammenslåingsprosess.

for kommuner som er i en

Omfanget av et slikt dokunlent og åraden av samarbeid vil imidlertid

avhenge av når kommunene
En felles planstrategi

fatter vedtak om sammenslåing og av ressurshensyn.

for kommuner

som gjør vedtak om sammenslaing våren 2016, vil som

hovedregel ikke være på plass før etter konstituering
2018).

og i arbeidet med

Det kan for noen kommuner

av nytt kommunestyre

hosten 2019 (ev.

likevel være aktuelt å utarbeide felles planstrategi

allerede nå. Dette er nærmere omtalt under overskriften

Kommuner som gjor vedtak om

sammenstaing hosten 2015 ovenfor.
Medvirkning

i arbeidet

med planstrategi

Ett av målene med kommunereformen

og kommunereform

er å styrke lokaldemokratiet

positivt og bredt engasjement om kommunenes fremtidige
til innbyggermedvirkning
Kommunene

ved kommunesammenslåing

og legge til rette for et

organisering

og oppgaver. Kravet

fremgår av inndelingslova

§ 10.

avgjør selv hvordan dette skal gjøres, men departementet har utarbeidet et

opplegg som kan benvttes, se kommunereform.no.
Plansystemet er et egnet og velkjent redskap for å sikre åpenhet og medvirkning

i politiske

prosesser. Det vil derfor være nyttig å ta i bruk erfaringene fra planprosesser i arbeidet med å
involvere og engasjere befolkningen
sitter på en medvirkningskompetanse
Arbeidet med kommunal

i komnnunereformprosessen.

Kommunenes

planleggere

som kan være riktig å ta i bruk i disse prosessene.

planstrategi vil kunne være en egnet arena for medvirkning

og

allmenn debatt om kommunens utfordringer,

også om temaer som ellers horer inn under

kommunereformen.

arbeidet med kommunal

Innbyggermedvirkning

benyttes som en del av grunnlaget i kommunereformen.
opp i forbindelse

med kommunereformarbeidet,

planstrategiarbeidet.

planstrategi kan da

Innspill og kunnskap som kommer

kan på sin side være et verdifullt

Det er derfor viktig at medvirkning

om kommunereform

grunnlag for

og kommunal

planstrategi ses i sammenheng.
I veileder 11-2302 B

Medvirkning i planlegging er det en oversikt med en rekke ulike metoder

for innbyggermedvirkning.

Kommunene

arbeidet med kommunereformen.
htt s://www.re

Side 4

kan mcd fordel benytte disse metodene også i

Veilederen kan lastes ned her:

i-erinnen.no/nb/dokumenter/11-2302-13-Medvirknin

nlan lego in

764244/

Forholdet

til regional

planstrategi

I plan- og bygningsloven

§ 7-1 stilles det krav om at også fylkeskommunene minst en gang
og senest innen etter år etter konstituering, utarbeider en regional

hver valgperiode,
planstrategi

i samarbeid med kommuner,

statlige organer, organisasjoner

og institusjoner

som

blir berørt av planarbeidet.
Regional planstrategi skal redegjore for viktige
vurdere langsiktige

utviklingsmuligheter

regionale utviklingstrekk

og utfordringer,

og ta stilling til hvilke sporsmål som skal tas opp

gjennom videre regional planlegging.
Gjennom de regionale planstrategiene
som er de viktigste

utfordringene

den kommende valgperioden

skal planaktorene

forplikte

seg til å ta stilling til hva

i en region, og hvilke regionale planer som skal prioriteres

for å mote disse utfordringene.

aktuelle kommune- og fylkessammensfainger,

i

Det vil her være naturlig å drofte

og hvilke konsekvenser dette kan fa for

regionen. Regional planstrategi skal også inneholde en oversikt over hvordan de prioriterte
skal følges opp og opplegget for medvirkning i planarbeidet.

planoppgavene

Utarbeidelse av kommunale

og regionale planstrategier

foregar parallelt. Det er viktig at disse

prosessene ses i sammenheng. Dette må ivaretas giennom fylkeskommunenes
veiledningsrolle

overfor kommunene,

og ved at kommunene

deltar i arbeidet med

utarbeidelsen av de regionale planstrategiene.
Forholdet

til nasjonale

forventninger

For å fremme en bærekraftig

utvikling

dokument med nasjonale forventninger
forventninger

vil foreligge

skal Kongen, etter loven, hvert fjerde år utarbeide et
til regional og lokal planlegging.

Nye nasjonale

innen I. juli i år. Disse skal legges til grunn for de kommunale

regionale planstrategiene.

Med hilsen

Jan Tore Sanner

Kopi:
Kommunesektorens
Distriktssenteret
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DET KONGELIGE
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT
Statsråden

Kvæfjordkommune
9475Borkenes

Deres ret.

Vår reL
15/341 - HBG

Dato
04.05.2015

Uttalelse fra Kyæfiord kommunestyre om asylmottak på Borkenes

Jegviser tilbrev av19.mars 2015meduttalelsefra Kvæfiordkommuneom asylmottak.
Åtilby innkvarteringtilpersoner somsøkerom beskyttelsei Norgeer etnasjonalt
ansvar,dervier avhengigeavetgodt samarbeidmellomstat ogkommuner.Jeger glad
foråhøre atdere har godeerfaringersomvertskommune.
Avuttalelsenfradere fremgårdet at Kvæfiordkommunestyremeneratmottaket somlå
ideres kommunebør reetableres.Ansvaretforå anskaffemottaksplasser
er delegerttil
Utlendingsdirektoratet(UDI),som i tråd medlovom offentligeanskaffelserutlyserog
tildelerkontrakter om driftavmottak, hvilket samsvarermed innholdetihenvendelsen
fradere.
I tilfellerder eksisterendekontraktergår ut, ellerdet er behovforfærre mottaksplasser,vilnoen mottakblilagtned. Hvorvidtdet igjenvilblietablert mottaki Kvæfiordkommune avhengeravhvilke tilbud UDImottar når fremtidigekonkurranserom
driftavmottak lysesut.
Re&ringen er opptattavå involverekommunermer ietablering avasylmottak,ogjeg
ser påhvordandettekangjøresbedreenn idag. Viarbeider ogsåmedåendre
mottaksstrukturenslikatdetvilvære egnereturmottakog integreringsmottak,men
detteer en omleggingsomventeligviltanoe tid.

Postadresse:
Postboks8005Dep,0030Oslo
Kontoradresse:
GullhaugTorg4a Telefon:22245100 Telefaks:22249533
Org. nr.:972417831

.

-

Jeg setter pris på engasjementet deres, og takker for jobben dere gjør som
vertskommune.

Med vennlig hilsen

Hr
Anders Anundsen

Kopi:Utlendingsdirektoratet
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K-Sekretariatet
157111
Kvæfjord kommune
Kommunestyret v/ordfører

Deres ref
Vår ref :

8/15/414.5.51.M

KONTROLLUTVALGET

Saksbeh.:
E-postadr.:

1.111
Martinsen
11111d1k-sek.no

—KVÆFJORD

KONTROLLUTVALGSAK

Telefon:
77 78 83 43
99 24 27 93

Dato:
12.5.15

KOMMUNE

20/15 —DROFTINGSSAKER

Kontrollutvalget i Kvætjord kommune har i møte 4.5.2015 under ovennevnte sak protokollert
følgende:
Innstilling:
Behandling:
Kontrollutvalget drøftet utvalgets arbeid i valgperioden.
Kontrollutvalget viser til at inneværende valgperiode snart er over. Sittende
kontrollutvalg mener at utvalget har fungert godt i denne perioden, men vil
understreke at med bare tre medlemmer blir et så viktig utvalg sårbart, ved
forfall blant de faste medlemmene. Kontrollutvalget mener derfor at det må
vurderes å øke utvalgets faste medlemmer fra 3 til 5 medlemmer.
Felles forslag til vedtak:
Kontrollutvalget ber .yekretariatet om a ,formulere
utvalgets anmodning.

brev til ordforer

om

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget ber sekretariatet om å formulere brev til ordfører om utvalgets
anmodning.
Postadresse:
K-Sekretariatet
Posthoks 6600
9296 TROMS0

1KS

Hovedkontor:
Fylkeshuset
Strandvn. 13. TROMSO
T1f 77 78 80 43

Avdelingskontor:
Postmottak
9479 I IARSTAD
Ilt. 7702 61 66

Avdelingskontor:
Fossen
9144 SAMLELSBERG
Tlf. 77 71 61 14

Avdelingskontor:
e/o Lenvik kommune
Posthoks 602
9306 FINNSNES
Tlf

77 87 10 65

Organisasjonsnr:
988 064 920
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Bakgrunnen for kontrollutvalgets drøfting er blant annet knyttet til konklusjon og anbefaling
som
framkom
i rapporten
fra Deloitte,
på oppdrag
fra
Kommunalog
moderni seri ngsdepartementet,
som
omhandler
evaluering
av
kontrollutvalg
og
kontrollutvalgssekretariat.
Deloitte ferdigstilte, på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet,
i desember
2014 rapport som omhandler evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariatet.
Siktemålet med oppdraget er å styrke kunnskapsgrunnlaget om sentrale deler av den
kommunale egenkontrollen. Dette skal videre kunne danne grunnlag for en eventuell
vurdering av regelverk og for utvikling av nye tiltak. I undersøkelsen er det gjennomført tre
spørreundersøkelser (til rådmenn, kontrollutvalgsledere og —sekretærer), og det er foretatt 23
intervjuer i syv utvalgte kommuner. Det er videre gjennomgått dokumenter vedrørende
kontrollutvalgets arbeid i disse kommunene.
I rapportens sammendrag
under omtalen om den
kontrollutvalgenes organisering er følgende beskrevet:

kommunale

egenkontrollen

og

Den kommunale egenkontrollen har de siste tiårene fått okt betydning Fra ny
kommunelov i 1992 der det ble stilt krav om at alle kommuner skal ha et
kontrollutvalg. via en egen kontrollutvalgsfOrskrift i 2004. og .frem til i dag hvor det
anslagsvis hestilles rundt 750fbrvaltningsrevisjoner og 225 selskapskontroller i aret.
Etter 2008 har det vært en okning både nominelt og reelt i midlene kommunene
benyner pa kontroll og revisjon. Denne okningen er likevel moderat Utgiftene er
stabile om man justerer JOr den generelle veksten i kommunens brutto drifisutgifter.
Kontrollutvalgene består i stor grad av politikere med lang erfaring Flertallet av
kontrollutvalgsledere
har lengre kommunestyreerfaring
enn en gjennomsnittlig
kommunestyrepolitiker.
Mens halvparten av kontrollutvalgslederne
var uten
kommunestyreerfaring i 1998 er det i dag bare et mindretall (15 prosem) som ikke har
erfaring fra kommunestyret.
Likevel betraktes kontrollutvalgene som en lite attrakriv posisjon av flere folkevalgte.
Samtidig viser vår evaluering at det er hoy gjenvalgsprosent og stort engasjement i
kontrollutvalgene.
Vi Jinner at gjenvalgsprosenten
i dag er like hoy jOr
kontrollutvalgene som for kommunestyre og formannskap.
Dette indikerer at
kontrollarbeidet
trolig engasjerer nar man first
har tradt inn i utvalget.
Kontrollutvalgene har ogsa i gjennomsnitt okt antall medlemmer siden forrige
valgperiode. I dag er det i gjennomsnitt 4,5 medlemmer i et kontrollutvalg. De
mellomstore og store kommunene har fem medlemmer eller flere. mens mange
smakommuner fortsatt har tre medlemmer.
Nesten alle kontrollutvalg har minst ett medlem som er valgt blant kommunestyrets
representanter.
Dette
viser at del har hatt en effekt
å regelfeste
kommunestyrerepresentasjon.
Kontrollutvalgsleder
blir som regel valgt fra
«opposisjonen» i kommunestyret. Bare seks prosent av kommunene har valgt en
kontrolhavalgsleder fra samme parti som ordforer.
Et kontrollutvalg skal i likhet med andre komiteer og faste utvalu som er oppnevnt av
kommunestyret ha minst tre medlemmer (jf. kommuneloven § 77).
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I rapportens kapittel 10 Avslutning og under 10.2 Hvordan er kontrollutvalgene organisert fremgår følgende vedrørende antall medlemmer i kontrollutvalget:

Det skal minimum være tre medlemmer i kontrollutvalget. Et flertall av
kontrollutvalgene består av fem medlemmer, men et betydelig antall mindre
kommuner har tre medlemmer. Undersokelsen viser at dette kan gjøre utvalgene
sarbare, og i tilleller der vara ikke stiller vil leder kunne avgjore saker alene med sin
dobbeltstemme. Vi vurderer at dette er uheldig, og at fem medlemmer dessuten vil
bidra til bedre debait og hredere kompetanse i utvalget. Samtidig kan det være
vanskelig å ha tilstrekkelig med valgbare kandidater til kontrollutvalget i de minste
kommunene. Det bor derfår etter vår oppfatning vurderes å legge til grunn at
kontrollutvalgene som hovedregel skal bestå av fem medlemmer, og heller gi adgang
til dispensasjon fbr de aller minste kommunene til åfortsette med tre medlemmer.
Under 10.8 Konklusjon —er det behov får endringer? - er følgende anbefaling gitt tilknyttet
antall medlemmer i kontrollutvalget:

Det bor etter vår oppfatning vurderes å legge til grunn at kontrollutvalgene som
hovedregel skal bestå av km medlemmer, og heller gi adgang til dispensasjon for de
aller minste kommunene om der er vanskelig for kommunen å konstituere
kontrollutvalget med mer enn tre medlemmer.
I denne sammenheng
kan også nevnes at i rapporten
fra Kommunalog
regionaldepartementet' som omfatter 85 anbefalinger for å styrke egenkontrollen i kommunen,
ble også forholdet som omhandler antall medlemmer i utvalget omtalt. I anbefalingspunkt 5
fremgår at det i hver kommune bør tas en drating om hvor mange medlemmer det bør være i
kontrollutvalget.
De samme momenter
ble drøftet i rapporten
som er nevnt
evalueringsrapporten fra Deloitte, og som beskrevet ovenfor.

Kontrollutvalget anmoder kommunestyret å vurdere å
kontrollutvalget fra 3 til 5 medlemmerjOr neste valgperiode.

øke antall

medlemmer

Det bes om at ordføreren videreformidler kontrollutvalgets anmodning til de rette organcr,
slik at saken kan vurderes og framlegges for kommunestyret i sammenheng med behandling
av sak knyttet til valg av medlemmer i Kvæfjord kontrollutvalg, for ny periode.

Med vennlig hilsen
/710.1
Lill Martinsen
rådgiver

Ferdigstilt i siste halvdel av 2010.
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Fylkesrådet
ROMSSA fylkkasuohkan
Z9TROMS

fylkeskommune

FYLKESRÅDSSAK
Lopenr.: 14817:15
Saknr.: 151096-9
Ark.nr.: 243 SAKSARKIV
Dato: 12.05.2015

Sak 86/15

Til:
Fra:

Fy Ikesradet
Fylkesråd lbr nærinu, kultur og helse

BREDBÅNDSTTB% GGING I KVÆFJORD
BREMNES V/KVÆFJORD KOMMUNE

KOMMUNE,

BORKENES

TIL

Innstilling:

Fylkesradet bevilger Kvæfjord kommune kr 3 275 500 til byuginu av høykapasitets
bredbandsnett
for strekninuen
Borkenes
til Bremnes over midler
oremerket
bredbandsutbyguing 55 I .6 I .
Bredbåndsnettet vil gi husstander, bedrifter Cut, offentlige lokasjoner i området tilbud
om tilkoblinu til hoykapasitets bredbandsnett.
Støtten anses som statsstotte og uis under gruppeunntaket
"Aid for broadband
infrastructures (Section 10 Artiele 52).

Saksulredning:
Soknadsnunnner 2015-0068
5 142 500
Soknadshelop
Kvæfjord
Prosjekteier

Stotteordning
Totalhudsjen
Budsjettområde

Kommune

Prosjektperiode

15.04.201501.09.2016

Geografisk
nedslagsfell

Bredbåndsmidler
5 714 500

e

14 -

(RDA)

2015 Bredbandsutbyui
distriktene-Oremerket
Kvæfjord

KMD

Prosjektheskfirelse
Ltbyuuinu av tiberbasert bredbandsnett fra Borkenes til Bremnes i Kvtefjord kommune.
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Prosjektet er tenkt viderefort
inn i 1larstad kommune og områdene Kastlord/Ervik
Ervik/Stornes. Utbyguingen i Harstad kommunes del vil komme som egen soknad.
I tillegg vil utbyggingen i Kasfjord/Frvik
gi redundans for Kværjord kommune, samt for
Telenors kabel som i dag er eneste tilforselskabel til Kvæfjord.
Utbygeingen i Ksfeftord kommune vil ui tilbud om hoykapasitets bredbandsnett til:
200 boliger
13 bedrifter

rrt, ityLic,Lp

2 fylkeskommunale lokasjoner (Taanklinikk og INKO AS)
I vernet bedrift (INKO AS)
8 kommunale lokasjoner
nytt boligfelt med 60 nye tomter dimensjoncres inn i dette prosjektet. slik at bredbånd
er klart når bygging av starter.
Prosjektet vil bli lyst ut i DOFFIN med det første med forbehold om finansiering. I utlysingen
forutsettes at utbygd nett skal driftes i minimum 15 år regnet fra ferdigstillingsdato. I tillegg
kreves levert ruinimumshasfighet på 30Mbit/s nedlasting og 30 Mbit/s opplasting til
husholdningskunder, og 100 Mbit/s til bedriftskunder. Utbygger kan i tillegg levere IPtelefoni og TV-tjenester, men slike leveranser er ikke tilskuddsberettiget. Det gjøres også klart
at eventuell utbygging til fritidsbebyggelse ikke er tilskuddsberettiget.
Bredbåndsfylket Troms AS vil på vegne av Kvæfjord kommune stå for all saksbehandfing og
oppfølging i hele prosjektperioden.
Målsetting
Prosjektet blir, under forutsetning av finansiering, startet opp i andre kvartal 2015 og beregnes
avsluttet medio 2016. Da vil alle som ønsker det kunne kople seg til det nye bredbåndsnettet.
Målgruppen er alle boenheter og bedrifter i utbyggingsområdet
Prostektaktiviteter
I. Saksbehandling: søknad om tilskudd fra fylket. avklaring med operatører om planer for
utbygging i angjeldende område (allerede gjort).
Utlysning av prosjektet i DOFFIN (formelt sett tildeling av konsesjon for å bygge ut)
Kontraktsforhandlinger / Kontraktsinngåelser
Kontroll / oppfølging under prosjektperioden.
Sluttbefaring/ rapportering
Avslutting av prosjektet
Resultater

og effekter

Det vil sikre hurtig og stabilt bredbåndsnett for innbyggere, offentlige bygg og bedrifter i
denne delen av kommunen.
Styrke sikkerheten og tilgjengeligheten på bredbåndstratikk til og fra Kvæfjord kommune.
samt Harstad kommune når prosjektet i Harstad starter opp.
Den vil kunne sikre kommunikasjonslinjene for samfunnskritiske institusjoner som
nødetatene, og spcsielt I lelsesektoren.
Den vil sikre kommunikasjonslinjene til berørte bedrifter som krever høy båndbredde og
som har høye krav til tilgjengelighet.
Fiberbredbånd gir muligheter for store samfunnsgevinster med tanke på næringsutvikling
og bostedsvalg.
Mulighet for å etablere arbeidsplasser i distriktet, hvor det stilles krav til stor
bredhåndskapasitet (ref. Dyrøy kommune og kommunene i Nord-Troms)
Apne bredbåndsnett, som i dette tilfellet, vil gi okt konkurransc på tjenesteleveranser og gi
billigere bredbåndstjenester på sikt.
Det vil sikre hurtig og stabilt bredbåndsnett for innbyggere, offentlige bygg og bedrifter i
denne delen av kommunen.
Styrke sikkerheten og tilgjengeligheten på bredbåndstrafikk til og fra KvæIjord kommune,
samt Ilarstad kommune når prosjektet i Harstad starter opp.
Den vil kunne sikre kommunikasjonslinjene for samfunnskritiske institusjoner som
nødetatene, og spesielt Helsesektoren.
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i området

uten offentlig

formannskapet
bredbandsnett

Forunkring

sedtok

støtte.

infrastructures

02.03.2015

fra Borkenes

a tiltre

til liremnes

"oraanisering

i lisaztjord

og finansiering

as fiberbasert

kommune"

(Seetion

10

.Artiele 521

i regionale pluner

Prosjektet er i tråd med strategien "Legge til rette for bredt bredhånd i hele Troms og
innovativ anvendelse av bredbandsnettet " i kap. 4 i Senterstrategi i fylkesplanen 2015-2025.
Prosjektet er forankret i Kwellord kommune ved vedtak i formannskapet 02.03.2015.
Økonomisk

og administrative

konsekvenser

Saken gjelder virkemiddelforvaltning
kontroll og rapportering.
SamIn

som vil kreve administrative

ressurser til oppfølging.

vurdering

Kvæfjord kommune søker om støtte til bygging av hoykapasitets bredbandsnett (NGA) for
området Borkenes til Bremnes. Området har i dag et radiobasert bredbåndstilbud og er da et
hvit NGA-området.
Samtidig har deler av Borkenes har i dag tilbud om NGA-nett slik at
utbygging som sokes om stotte her. forutsettes ikke a overlappe med område som har tilbud
al lerede.
Dekningskart
kommunen har bestilt fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
under den
nasjonale ordningen for 2015 tilsier at utbyggingsomradet
her ikke har tilbud om NGA-nett.
Ingen potensielle utbyggere har utbyggingsplaner for omradet.
Prosjektet er organisert i tråd med tilskuddsmodellen
(FTG49/12) hvor utbygger får tilskudd
til å bygge ut og hvor netteier forplikter seg til a levere innhold i nettet for en periode. De
fleste prosjektene Troms fylkeskommune har støttet er i tråd med denne modellen og netteier
har vært privat selskap eller kommunen. Organisasjonsmodellen
hvor utbygger mot bidrag fra
kommunen bygger ut og garanterer for drift av nettet for en periode cr samme modell som
utbyggingsprosjektene
i bl.a. Tromso og Lavangen er organisert.
Uavhengig av organisasjonsmodell
så er i prosjekt Troms fylkeskommune har stottel fra 2012
vært egenandel på minimum 9 300 kr pr husstand som har fått tilbud. Egenandel kan utbygger
finansiere bl.a. gjennom tilknytningsavgift
og nettleie. Nettet har samtidig egenverdi.
Kommunalt bidrag i form av frafall av engangsavgift ved bruk av veilysstolper og bruk av
annen infrastruktur kommer i tillegg. Det ligger inn krav om at nettet skal bygges slik at
offentlige
lokasjoner i utbyggingsområdet
kan koble seg til nettet. Utbyggingen
vil gi
bredbandstilbud
til bl.a. 200 husstander samt et planlaut holigfelt
med 60 tomter. Det
anbefales her at kommunal medfinansiering
er pa minimum
9 300 kr for eksisterende
husstander i området samt 50% av tomtene i planlagt bolig felt. Totalt 230 husstander.
Kommunalt
bidrag blir da kr 2 439 000 for 230 husstander far tilbud pluss bruk av
kommunale stolper.
Søknaden anbefales støttet med kr 3 275 500 over midler oremerket hredbandsuthygging
(551.61) fylkeskommunen
forvalter.
Dette er midler som fylkeskommunen
fikk tildelt av
KRD til formålet i perioden 2007-2013. men som ikke har blitt disponert.
Pr 31.12.2014
gjensto kr 4 391 550 over ordningen og disse midlene som har vært sokbare for kommunene i
perioden.
Søknad
om
støtte
har
siden
2012
skjedd
på
søknadsportalen
N \` \ .re:zionalforvaltninu.no
og over ordningene Regionale utviklingsmidler
IRIT, eller

Infmstrulaur

(RDA). Søknadene er behandlet fortlopende.

Støtte til prosjektet er å anse som statsstøtte og tilskudd til prosjektet anbefales gitt under
gruppeunntaket "Aid for broadhand infrastructures (Section 10 Artiele 52)".
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Tromsø, 12.05.2015

Line Miriam Sandberg
fylkesråd for mering, kultur og helse

Vedlegg:

-

Kvtrfjord kommune. "Søknad om infrastruktur (RDA) til Prosjektet bredbånd
Kværjord". 11.02.2015. dok. 15/1096-7

I-

ROMSSA fylkkasuohkan

iraTROMS

fylkeskornmune

SAKSPROTOKOLL
Utvalg:
Nlotedato:
Utvalgssak:

FyIkesradet
19.05.2915
86/15

Resultat:
Arkivsak:
Tittel:

15/1096-I0
BREDBANDSUTBYGGING
I KViEFJORD KOMMUNE,
BORKENES TIL BREMNES V/KV/EFJORD KOMMIJNE

Behandling:
Innstillingen

enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I.

Fylkesradet beviluer Kværjord kommune kr 3 275 500 til byguinu av hoykapasitets
bredbandsnett
for strekningen
Borkenes til Bremnes over midler
oremerket
bredbandsutbyguing 55 I .6 I .
Bredbandsnettet vil gi husstander, bedrifter og offentlige lokasjoner i området tilbud
om tilkobling til hoykapasitets bredbandsnett.
Stotten anses som statsstotte ou uis under gruppeunntaket
"Aid for broadband
infrastructures (Section 10 Article 52)".

Besøksadresse

Telefon

Telefaks

Bankgiro

Org.nr.

Strandveien 13

77 78 80 00

77 78 80 01

4700 04 00064

NO 864 870 732

Postadresse

Epost mottak

Internettadresse

Postboks 6600, 9296 TROMSØ

postmottak@tromsfylke.no

yvvvvv.trornsfylke.no
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ROMSSA fylkkasuohkan
UTROMS

fylkeskommune

FYLKESRÅDSSAK
Lopenr.: 16488 15
Saknr.: 15 1526-3
Ark.nr.: 243 SAKSARK1 V
Dato: 07.05.201 5

Sak 110/15

Til:
Fra:

F

lkesrådet
Fylkesråd for næring, kultur og helse

PILOTPROSJEKT NÆRINGSUTVIKLING

KVÆFJORD

Innstilling:

I.

Fylkesrådet
har hehandlet soknaden fra Kyæfjord
kommune
om pilotprosjekt
næringsutvikling
2. Fylkesrådet gir Kvæfjord kommune et tilskudd på kr. 2 015 000,- for å gjennomfore
pilotprosjekt næringsutvikling.
3 Tilskuddet begrunnes i fylkesplan for Troms 2014-2015, kapittel 3, og strategien å
videreutvikle yekstkraftige regioner i sammenheng med senterstrukturen.
4 Midlene tas fra de regionale utyiklingsmidlene.
post 551.60, rammen tilretteleggende
regional utvikling.

Saksutredning:
Soknadsnununer

-1

0 15-0095

Stotkordning

ReRionale

ut%iklingsmidler

(RUP)
Soknadsbelop

2 015 01.10

Totalbudsjett

Prosjehfrier

Kværjord kommune

Budsjettonerade

4 000 0)10
filreneleg

!_!endere gional

ut‘ ikling
Prosjektperiode

01417.2015

- 31.12.2018

Geografisk

Kk æljord

nedslagsfelt

BaÅgrunn

Kvæfjord kommune soker Troms fylkeskommune
om kr. 2 015 000.- for å gjennomfore
treårie pilotprosjekt for å utvikle kommunens næringsarbeid.
Pilotprosjektet
vil gi KyæOord et beslutningsgrunnlag
sitt arbeid med å legge til rette for videre utvikling.
nabokommunene Harstad. Lødingen og Sortland.

et

for hvordan kommunen skal innrette
også opp mot og i samarbeid med

Målsetting

Prosjektet
skal utrede og skaffe erfaringsbakgrunn
for fremtidig
organisering
av
næringsutviklingsarbeidet
i kommunen,
herunder
om organisering
med kommunal
næringsrådgiver
vil gi effekter for samordning,
koordinering,
inspirasjon,
oppstart og
videreutvikling
for de næringsaktiviteter
i kommunen.
En av målsettingenc vil være å gi beslutningsgrunnlag
for å avklare om kommunen skal gå
videre med en slik ordning etter prosjektperiodens
utløp. Prosjektet er da organisert slik at
kommunens finansiering er innarbeidet i økonomiplanen og skalares opp gjennom perioden,
noe som medfører at ei fast videreforing ikke vil måtte forhandles inn som et nytt og stort
tiltak i de økonomiske plancnc.
Prosjektet
vil rede grunnen for videreforing
av næringsarbeidet
i
prosjektperiodens utlop gjennom å utvikle stillingsinstruks
og handlingsfelt.

kommunen

etter

Prosjektet har også som målsetting å initiere, undersoke og iverksette mulige samarbeidstiltak
for næringsutvikling
i regionen, i hovedsak mot nabokommunene
Harstad, Lødingen og
Sortland, men også kommunene Skånland, lbestad, Evenes og Tjeldsund som inngår i bo- og
arbeidsmarkedregionen.
Målgrupper
er næringslivsaktører
(bedrifter,
grupper
av
bedrifter,
lokalsamfunnet og offentlige aktører (herunder egen kommunal organisasjon)
Næringslivsaktørene
skal involveres
andre aktiviteter som planlegges.
Lokalsamfunnet
Offentlige
aktiviteter

gjennom

referansegruppe,

skal involveres gjennom aktiviteter

nyetablerere).

møter, bedriftsbesøk

samt

som planlegges.

aktører skal nås gjennom konkret dialog og samarbeid, samt gjennom involvering
som planleggcs.

i

Prosfektaktiviteter

Høsten 20 15:
Skaffe oversikt over status næringsliv
Gjennomfore en SWOT
regionalt perspektiv.

i Kvæfjord

analyse for næringslivet

i Kvæfjord,

herunder også sett i et

Etablerc referansegruppe

til prosjektet.

Planlegge egen aktivitet
konkretisere aktivitetene

forankret i prosjektets bakgrunn og målsettinger.
med innhold, fremdriftsplan og finansiering.

Planen skal

Sette opp matrise med hvilke konkrete resultat som skal oppnås i prosjektperioden.
Etablere kontakt med ovrige næringsutviklingsmedarbeidere

i nabokommuncne.

2016:
Etablere kontakt med. inspirere og koordinere
til videreutvikling
av prosjektet
"Kvæfjord på Menyen". slik at det gjennomføre et større utadrettet arrangement i tråd
med dette.
Etablere og gjennomføre
Gjennomføre

aktiviteter

faste møtepunkter

med lokalt næringsliv.

iht oppsatt aktivitetsplan.

Ved utgangen av året evaluere aktivitetsplanen

og eventuelt juster denne.

201 7:
Gjennomføre

aktiviteter

iht oppsatt aktivitetsplan.

Ved utgangen av året evaluere aktivitetsplanen
2018:

og eventuelt justere denne.
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Trastad omstrukturercs og landbruket generelt er under press står kommunen igjen med
begrensede arbeidsplasser samtidig som kommunen har store fremtidige pensjonsutfordringer.
Grep fcw å inwtegå utfordvingene
st2rst mutig grad, kan være ei styyking av
utviklingsarbeidet på næringssida. Dette krever ressurser som tidligere ikke har vært et
innarbeidet tiltak i Kvæfjord. Den valgte løsninga anses ut fra situasjonen å være godt
dimensjonert. Kommunen opparbeider ei stilling over tid slik at den økonomiske belastninga
på budsjettene er oppnåelig for kommunene med et lavere bidrag det første året som gradvis
opparbeides over tre år. Dette gjør at kommunen ved prosjektets slutt er avhengig av å øke
med et mindre beløp for å viderefore piloten til en fast driftsaktivitet.
Aktivitetene i prosjektet cr detaljert beskrevet for det første året, mens aktiviteter ut over dette
blir vagere. Dette anses å være i tråd med type prosjekt. Overordnet er det likevel på det rene
hva ressursen brukes til, men det fordrer en tettere oppfølging av prosjektet fra
fylkeskommunen og strukturert rapportering fra kommunens ståsted.
Tilsvarende tiltak er gjort fiere steder i Troms, blant annet Lavangen og Gratangen som begge
er kommuner som er og har vært i tilsvarende situasjon med tanke på indikatorutmålingen.
Tfitaket er godt forankret kommunen gennom politiske vedtak og at de økonomjske
disponeringene er spesifisert og vedtatt i kommunens økonomiplan.
Tiltaket berøres ikke av EOS-statsstøtteregelverket og anses mulig innenfor retningslinjene til
kommunal og moderniseringsdepartementet. Tiltaket er nærliggende drifi, men som et
pilotprosjekt for å bygge opp en ny kapasitet for kommunen vil det passere som
prosjektorganisert. Det peker på klare utfordringer, har målsetninger, suksesskriterier, er
tidsbegrenset og har en klar og oppnåelig plan for hvordan ta prosjektet over i en driftsfase
etter endt slutt. Den mulige gevinsten ved prosjektet er stor, det er et uutnyttet potensial i
kommunen, både hva angår å legge til rette for næringsutvikling i kommunen, og å utvikle
kommunen som et attraktivt bosted i en større arbeidsmarkedsregion med Harstad som det
naturlige senter. Tiltaket anses også relevant for det forestaende arbeidet med å se på nye
kommunegrenser da dette fordrer at kommunene har kontroll på egne ressurser og behov.
Det anbefales at Kvæfjord kommune gis et er tilskudd på kr. 2 015 000,- for å gjennomføre
pilotprosjekt næringsutvikling. Tilskuddet begrunnes i fylkesplanen for Troms 2014-2025,
kapittel 3 og strategien å videreutvikle vekstkraftige regioner i sammenheng med
senterstrukturen. Midlene tas fra de regionale utviklingsmidlene, post 551.60, rammen
tilretteleggende regional utvikling.

fromso. 07.05.2015

Line Miriam Sandberg
fylkesråd for næring, kultur og helse
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fylkeskommune

SAKSPROTOKOLL
Utvalg:
Matedato:
Utvalgssak:

Fylkesrådet
26.05.2015
110/15

Resultat:

Innstilling vedtatt

Arkivsak:
Tittel:

15/1526-4
PILOTPROSJEKT

ISÆRINGSUTVIKLING KVÆFJORD

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I. Fylkesradet har hehandlet soknaden fra Kvæfjord kommune om pilotprosjekt
nærinusutvikIing
Fylkesradet gir Kvætjord kommune et tilskudd på kr. 2 015 000,- for å gjennomfore
pilotprosjekt næringsutvikling.
Tikkuddet begrunnes i tylkesplan for Troms 2014-2015, kapittel 3, og strategien a
videreutvikle vekstkraftige regioner i sammenhenå med senterstrukturen.
Midlene tas fra de regionale utviklingsmidlene. post 551.60. rammen tilreneleggende
regional utvikling.

Beseksadresse
Strandvelen
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Postadresse
Postboks 6600 9296 TROMSØ

Telefon
77 78 80 00
Epost mottak

Telefaks
77 78 80 01

postrnottak@tromsfylke.no

Bankgiro
4700 04 00064
Internettadresse
tmtromsfylke.no

Org.nr.
NO 864 870 732

Postmottak
Merete Hessen
1. juni 2015 10:12
Postmottak
Birger Bjørnstad
VS: Anmodning om å opprette kommunekomite for TV-aksjonen NRK 2015
FOR BK_KK_2015.doc:
Praktiskinfo TVA2015.ppt REGISTRERINGSSKJEMA
Kommunebrev fra-TV=aksjonen -_Kommune Kvæfjord.pdf
TVAkomitebrosjyre.pdf:

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

lournalføres.

Reg til f-skapet som ref.sak. F-skuffen i velvet.

Merete

Fra: Torbjørn Larsen
Sendt: 29. mai 2015 09:02
Til: Merete Hessen
Emne: VS: Anmodning om å opprette kommunekomite

for TV-aksjonen NRK 2015

Hei
Til journalføring.
Denne bør legges til formannskapet.
Torbjørn
Fra: Postmottak
Sendt: 28. mai 2015 07:52
Til: Torbjørn Larsen
Emne: VS: Anmodning om å opprette kommunekomite

for TV-aksjonen NRK 2015

Fra: Eskild Johansen [mailto:Tromso finnmark tvaksbnen.no]
Sendt: 27. mai 2015 22:45
Til: Torbjørn Larsen
Kopi: Postmottak
Emne: Anmodning om å opprette kommunekomite for TV-aksjonen NRK 2015

Anmodning om å opprette kommunekomite for TV-aksjonen NRK 2015
Vi håper din kommune er klar til årets TV-aksjon og ber herved om at kommunekomitee

opprettes.

Vedlag ligger informasjon om årets Tv-aksjon og registreringskjema for årets kommunekomite.
Vi håper den eller online - registrering linket under - kan benyttes og at registreringen kan gjennomføres
innen 15. Juni 2015.
Lykke til med arbeidet!
<iframe
src="htt
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marginwidth="0">Loading...</iframe>

frameborder="0"

htt s: docs. oo le.com forms d 1 9n 4IX Hew-zLtK7VIkk

d form
Med vennlig hirsen
Eskild Johansen
fyikesaksjonsieder

Troms og Finnmark

TV-aksjonen NRK Regnskogfondet
Tlf.: +47 480 05 725
Adresse: Nedre Kardemomme

16, 9130 Hansnes

B1111id.(10

2

marginheight="0"

zVV 50h7VdXBM5rXk

k viewform?us

=sen

-

_

,

,--- * = -

;

' ),"t
;!,

,
,

at

;

.•••

••

kEV

12-Ld

• UNIVERSITETSSYKE HUSETNORD-NORGE
• • DAVV1-NORGGAUNIVERMEHTABUOMCCEVIESSU

FT,t,\unn srinict

•

, —

Kr

KU

F JOHD

Samarbeidspartnere

Trrnsø

•

13.05.2015

28 MAI 2015
41
6
Informasjon

om at AM K Tromsø tar over AM K Harstad 1.itmi:2(}1-5

(-103-

—

Den 1. juni 2015 slås AMK- Tromsø og Harstad sammen. Den nye AMK- sentralen vil være lokalisert i
Tromsø, og vil geografisk strekke seg fra Kvænangen kommune i nord til Tysfjord kommune i sør og
Lødingen/ Kvæfjord i vest.
Fra kl 11.00 den 1.juni rutes alle 113-anrop fra AMK-Harstad sitt opptaksområde til Tromsø.
For publikum har endringen ingen konsekvenser. 113 brukes som tidligere ved medisinsk nød.
AMK-Tromsø skal fra 1. juni 2015 betjene ca 200 000 innbyggere, 30 Kommuner og skal koordinere
55 ambulansebiler,
Telefonlinjer
Henvendelser

2 ambulansehelikopter

,6 ambulansefly og 4 ambulansebåter

til AM K-Tromsø:
om ambulanse

776 69 001

Ambulansebestilling

776 28 201

Planlagte ambulansebestillinger

776 28 202

ved ø.hjelp. Oppdrag som haster. Prioritert

Pasientinformasjon/status

linje

på pasient. For eksempel behandling eller annen

relevant info i påvente av transport
Henvendelser om helikopter
776 89 900

Ved forespørsel om HKPstøtte/transport

av pasient

Henvendelser om Ambulansefly
776 71 010
776 28 203

Ved øyeblikkelig

hjelp behov for ambulansefly

Flykoordineringsspørsmål.

Spørsmål/beskjeder

angående pasienter som skal reise med ambulansefly
Administrative
776 28 204

henvendelser
Administrative

spørsmål/beskjeder.

Ting som ikke haster

Med vennlig hilsen

AMK-Tromsø
Nina Hesselberg
avdelingsleder/ avdelingsoverlege
AMK og luftambulanseavdelingen

Unni Haug
seksjonsleder
AMK-Tromsø

1) Vedlegg: AMK –Tromsø informasjonsfolder

Postedresse
UNN HF

Avdeling
Beseksadr
Fakluraadr

AMK og luttambulanseavdelingen
UNN HF, cio Fakluramottak. Posteoks 3232 7439 Trondheen

Telefon
Internett:
E-post

07766
errerrunn no
post4junn 00
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"Nye AMK Tromsø"
"Nye AMK Tromsø" vil geografisk strekke seg fra grensen mellom
Troms og Finnmark i nord, til Tysfjord i sør og Lødingen/Kvæfjord

i

vest.
Arbeidsoppgaver
Primæroppgave:

Besvare 113, varsle ressurser, og følge oppdrag inntil

pasienten ankommer leveringssted.
Koordinere arnbulansefly, gjøre medisinske prioriteringer mellom
oppdrag, kvalitetssikre ambulanseflybestillinger

og koordinere

gjennomføring av oppdragene.
Motta, kvalitetssikre og gjennomføre ambulansebilbestillinger

fra

spesialist-, og kommunehelsetjenesten.
Varsling av mottagende sykehus, samt utløse alarmer ved kritisk syk
pasient under transport inn.
Koordinere og følge opp to ambulansehelikopter

under oppdrag.

AMK Tromsø har regional AMK funksjon. Dette betyr at vi skal være
støttende og koordinerende AMK sentral ved større hendelser fra
Helgeland i sør til Finnmark i nord, inkludert Svalbard. Videre dekker
denne funksjonen koordineringsansvar

under aksjoner som krever

samhandling over landegrenser i denne regionen.
Bemanning
Ukedager: 2 sykepleiere dag/kveldlnatt, og to koordinatorer dag/kveld.
En koordinator natt. I helgen har vi 2 sykepleiere og 2 koordinatorer.
Organisering
En sykepleier og en koordinator som samarbeider i en 113 samtale.
En sykepleier dedikert til å motta, planlegge og gjennomføre
ambulanseflykoordinering

i Helse Nord.

Avdelingsleder AMK og luftambulansetjenesten
Nina Hesselberg, 776 26 863 I 91 76 50 31
Nina.Hesselberg@unn.no
Seksjonsleder AMK Tromsø
Unni Haug, 776 26 239 / 41 58 84 33
Unniklaug@unn.no
Seksjonsoverlege

AMK Tromsø

Søren Stagelund, 91 71 46 16
Soren.StageJund@unn.no
Fagutviklingssykepleier
Hege Annie Sæthre, 776 69 914 / 97 59 12 71
Hege.Annie.Saethre@unn.no
Fagutviklingssykepleier
Linda Louise Karlsen, 776 69 914 / 91 78 82 10
Linda.Louise.Karlsen@unn.no
Fagutvikler
Øyvind Sørensen, 776 28 239 / 48 03 57 76
Oyvind.Sorensen@unn.no
E-post:
amk.tromso@unn.no
Adresse:

(NB! Ikke send sensitive opplysninger på denne.)

AMK Tromsø
Universitetssykehuset
Postboks 100
Langnes
9038 Tromsø

Nord-Norge

Telefonlinjer inn til AMK-Tromso
Henvendelser om ambulanse
776 28 201:

Planlagte ambulansebestillinger

776 69 001:

Ambulansebestilling

ved ø.hjelp. Oppdrag som haster.

Prioritert linje
776 28 202:

Pasientinformasjon/status

på pasient. For eksempel

behandling eller annen relevant info i påvente av
transport
Henvendelser om helikopter
776 89 900:

Ved forespørsel om HKP støtte/transport av pasient

Henvendelser om Ambulansefly
776 71 010:

Ved øyeblikkelig hjelp behov for ambulansefly

776 28 203:

Flykoordineringsspørsmål.

Spørsmål/beskjeder

angående pasienter som skal reise med ambulansefly
Administrative
776 28 204:

henvendelser
Administrative spørsmål/beskjeder

Ting som ikke

haster
Informasjon om ambulansebil-, og flybestilling, hvordan disse
rekvireres og hvilke opplysninger rekvirent bør ha klar ved rekvireing
finnes på hjemmesiden til:
Universitetssykehuset

Nord-Norge, Akuttmedisinsk

klinikk, AMK og

luftambulanseavdelingen.
Prinsipielle spørsmål og avvik rettes til seksjonsleder AMK.

UN IVERSITETSSYKEHUSETNORD-NORGE
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Kvæfjord kommune
Bygdevn. 26
9475 Borkenes

Ronny Trælvik, Tiurveien 12, 9300 Finnsnes
Lill-Karin Nyland, lJtsikten, 9050 Storsteinnes

Spknad om støtte til bokprosjekt om kirkene i Troms

Vi vil med dette orientere

om sakprosaprosjektet

Kirkene i Troms, et tobinds

komme ut høsten 2015 og høsten 2016. Vårt mål med bøkene er å presentere
inkludert

kirkene

informasjon,

i Kvæfjord

kommune.

Hver kirke

vil bli omtalt

med

praktverk

som vil

alle kirkene i fylket,

historikk

samt med bilder. Vi ønsker å ta bilder både av eksteriør og interiør

og generell

hvis mulig, og vil

også søke opp gamle bilder som kan være aktuelle å trykke.
Per i dag finnes ikke et samlet verk om kirkebyggene
for å dokumentere

i Troms, og vi anser derfor arbeidet som viktig

og bevare historien om våre kirker. Vi tar utgangspunkt

dag. Bøkene vil bli gitt ut av det lokale forlaget

i kirkebygg som er i bruk i

Bok i Nord, eid av forfatter

Ronny Trælvik. Forlaget

har hittil gitt ut 12 bøker.
Arbeidet

er godt i gang, og vi planlegger omfattende

best mulig. Vi henvender oss derfor til alle kommunene

reisevirksomhet

og research for å få bøkene

i Troms med ønske om å støtte bokprosjektet

økonomisk.
Vi er glade for hver krone vi kan få o tillater oss å s ke om 5000,- fra dere.
Eventuell innvilget støtte vil bli omtalt i bokbindene,

og vi vil levere rapport fra arbeidet når det er

ferdigstilt.
På forhånd tusen takk.

Vennlig hilsen
Ronny Trælvik, forfatter,
Lill-Karin Nyland, forfatter,

forlegger, fotograf.
fotograf.

Mobil 915 85 007, epost ronnytrelvik@gmail.com

Mobil 913 77 490, epost nylandlk@online.no
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Torb'ørn Larsen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

liv-kri@online.no
23. april 2015 20:58
Torbjørn Larsen
Den internasjonale eldredagen

Oppfølgingsflagg:
Status for flagg:

Følg opp
Flagget

Kategorier:

Rød kategori

Hei. Viser til samtale
Har snakket

med Markussen

hun var interessert
eldredagen

på "tigging"
får avviklet

på Frivillighetssentralen

i å få billetter

på Kulturhuset

Vi har jo mistet

populært

med deg på Fram i forgårs.

til feiringen

hos dere i dag,

av Den internajsonale

her.

hovedsponsoren

vår, og dette er grunnen

til at vi er ute

. Håper at dere kan hjelpe oss med noen kroner,
denne eldrefesten

også av pensjonistene

Med vennlig

slik at vi

i år også, noe som er blitt så veldig
fra våre nabokommuner.

hilsen

Harstad eldreråd
lvar østberg
leder Harstad

Liv Kristiansen
eldreråd

leder arr.komiteen
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Den organisasjonenvi representerer- "Hjelpande Iland Norge-Estland- organisasjonsnr.980601676stiftet i 1999 - har startet en humanitær aksjon for å skaffe alle typer
hjelp til Ukraina.
Bakgrunn.
Den krigen Ukraina er tvunget inn i, har resultert i at ca 1,5 mill menneskerer fordjrevet fra sine
hjem.
De mangler det meste. Det er behoy for hus, møbler, klær og andre hjelpemidler i h.jemmet.
Krigen har også resultert i at ca. 7000 offisiellt er drept - uoffisiellt mange Ilere - kanskje dobbelt
så mange.
Mange familier er redusert til eneforelder, eller den andre av foreldrene er sterkt funksjons hemmed.
som folge av skudd- eller bornbeskader.samt tortur.
Mange barn er foreldrelose. Det er ikke noen god oversikt på dette. Anslag ca 100 barn.
Sykehusene- spesielt utenfor Kiev og nærområdet, er i stort sett samme stand sot.ijda SSSR gikk i
opplosning i 1991.
Ambulansene er også i stor grad fra samme tiden som da SSSR gikk i opplosning.
Behov.
Det mangler utstyr og hjelpemidler - spesielt alle typer moderne utstyr, og
rekvisitalforbruksmatriell - mao alt mulig tenkbart innen denne sektoren.
Det mangler ambulanser og transportutstyr/biler for funksjons-/bevegelseshemmede.
Hjelpepersonellet utenfor sykehusene,arbeider svært ofte i sine private klær. I syk husenemangler
det også operasjons klær og skifte klær.
Det er stort behov for rullestoler, gåstoler, rullatorer, senger,sengeheiser. Mao, de er behov for alt
av teknisk utstyr til hjelp i hjemmet og i sykehusene.
Biler med forskjellig utrustning for bruk av funksjonshemmede,og transport av fittre
funksjonshemmede er også nødvendig.
Det er også behov for augregater,vannpumper, slange utstyr for brannslokking, satnt annet teknisk
utstyr for redning avmennesker som er innestenut i bygninger som cr bombet, eller sprengt på
annen måte, samt det meste av teknisk utstyr.
Vi har nå fått tilgang på ett godt lager, som han ta imot storc mengder utstyr, lett ti gjengelig, for
videre transport til Ukraina.
Okonomi
Den økonomiske situasjonen i Ukraina, er naturlig nok svært anstrengt og problernatisk for tiden.
Den avsatte presidenten Janukovytsj og hans indre krets, stjal - omregnet i NOK minimum 426
milliarder, ifølge sentralbanken i Klev.
Krigen i ost Ukraina. samt ekstra vakthold mot sabotasjei andre deler i landet, tapper statskassafor
det meste som kommer inn i dag.
Det er interne og eksterne hjelpeorganisasjoner som holder hjelpeapparatet igang.
Uten den store innsatsen fra de frivillige organisasjonenei Ukraina, og i Europa , ville
hjelpeapparatet stoppet opp.
Hjelpande Hand Norge - Estland, har etablert et uodt, og korrupsjons fritt nenverk, med ett godt
samarbeidemed frivillige organisasjoner inne i Ukraina.

I tillegg har vi gode kontakter inn i utenriks- og justisdepartementet i Kiev samt i krainas
ambassade i Oslo.
Vi har også god kontakt med den norske ambassaden i Kiev som har hjulpet oss n ed å etablere
kontakter, samt gi råd og veiledning.
,

Vi vil ajerne overta det utstyr som dere avhender, og som er i brukbar stand.
Vi gjør oppmerksom på at det er smått med penger i vår organisasjon. Det vi forel pig har størst
fokus på i økonomisk henseende, er å samle inn penger
til transport fra Norge til likraina. En semitrailer ca 85-90 kubikk koster 2500E.
Jea haper på velvilje til vår henvendelse, slik at dere kan yte ett bidrag, for det er e t stort behov
Ukraina, for vår hjelp.
Alle bidrag, smått eller stort, tas imot med takk.
Vår kontonummer er 1594.24.86682

Mvh
Hjelpande lIand Norge —Estland
Tetiana Solovei og Malvin Nygård
tlf 48025680
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Denne journalføres og legges til formannskapet som ref sak.
Torbjørn
Fra: Ester Bäckström [mailto:es-marba@online.no]
Sendt: 28. april 2015 21:08
Til: jarle@copysafe.no; post@matavvahl.no; post@petters-sjomat.no; 'Kjell Larssen';
roald@nilssenbygg.no; gn@nilssenbygg.no; post@torbjorns-catering.com; post@kokkensmat.no; 'Thomas
Rørnes'; 'Pål-Stian Jakobsen'; marianne.bremnes@harstad.kommune.no; Torbjørn Larsen
Emne: Ungdomsbedriften Smak og Nyt Rå UB

Vi er 7 unge gutter som går på Rå videregående skole på mat- og restaurantfag. Vi har dannet en
ungdomsbedrift som heter Smak og Nyt Rå UB. I mars deltok vi på fylkesmessa i Tromsø med våre
produkter. Her vant vi en 1.pris og en 2.pris, og skal nå reise til NM på Lillestrøm for å vise fram våre
produkter.
Vi har satt sammen en julepakke, bestående av lammerull, sylterull, bacon, røkt laks, to sorter sild på
glass, en vinaigrette og krydderolje. På fylkesmessa presenterte vi også vår syltede sild, og vår
sildegrynssuppe. Begge produktene ble godt mottatt av både publikum og juryen. Silda vi bruker, er av
nord-norsk høykvalitet, og er uten bein. Vi har også tilsatt en krydderblanding bestående av 5 sorter
pepper, salt og sukker. Siden ingen andre vi kjenner til på markedet har laget syltet sild, håper vi at dette
nyskapende produktet vil nå til topps. Sildegrynssuppe er en av de eldste rettene vi kjenner til her i nord.
Den var både hatet og elsket, men i mangel på kjøtt, erstattet den sodd. Vi ønsker å hente fram denne
gamle matretten som mange ikke har hørt om, og håper å få den ut på markedet igjen.
Når vi reiser til Lillestrøm, har vi fått laget en del reklamemateriell for å promotere våre produkter. Vi har
informasjonsbrosjyrer, roll ups, banner, etiketter med varedeklarasjon til produktene, og skjorter med
navn på ungdomsbedriften trykt på.
Alt dette koster penger, og vi håper på at bedrifter i Harstad og omegn vil støtte oss økonomisk. Det ligger
mye arbeid bak det vi presenterer på NM, og vi ønsker å representere både ungdomsbedriften, Rå
videregående skole og Harstad-området best mulig.
Med vennlig hilsen
Mathias Gjeitanger
Ohm Einar Bekken
Henrik Jensen
Faran Tekkam
Alexander Bäckström
Matias Martinsen
Digala Shine
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mangfold
biologisk
på(noidiskriatutjriIuttstivog
medfokus
Jeg heter Lars Ulriksen, er 40 år og skal reise rundt i hele Norden i 2016. Jeg skal blogge på heltid om
Reiseperioden er Jan-Des 2016, men om

naturen og det biologiske mangfoldet.

friluftslivet,

mulighetene gir seg kan jeg forlenge reisen til totalt 3 år. Interessen for, og økonomien
vil være avgjørende om reisen fortsetter

i samme form etter 2016.
for et aktivt friluftsliv

Vi bor i en del av verden med fantastiske muligheter
muliggjør å oppleve det biologiske mangfoldet
tilrettelagt

for bruk samt foreninger

i prosjektet

og et regelverk som

på nært hold. Vi har nasjonalparker

og organisasjoner

og naturreservat

som gjør en fantastisk jobb for å gjøre

naturen tilgjengelig for alle. Med kamera i sekken skal jeg på korte og lange reiser for å se, lære og
relatert til natur og friluftsliv.

fortelle om hva Norden har å by på av opplevelser

en høy terskel å komme over. Manglende kunnskap, inspirasjon

For mange er starten på friluftslivet

er for mange en brems. Kunnskap og

og/eller helse til å ferdes ute og forsyne seg av mulighetene
informasjon

formidles ofte via reklame hvor man selger inn verdiene til de som allerede har

kunnskapen og er aktive. Naturen er en ressurs for å skape seg et bedre liv med tanke på fysisk og
psykisk helse. Alle skal ha råd til å ha et friluftsliv,

terskelen for å "komme i gang" må være lav, og vi

som brukere må lære om ansvaret i å verne om og ta vare på den, til kommende generasjoner.
2015 er friluftslivets
"motivatører"

år, og setter et godt fokus på friluftslivet,

men vi trenger også ikke-kommersielle

som bærer fokus og kunnskapen videre etter 2015.

Parallelt med at fokus på friluftslivet

økes og "friluftsliv

og helse" blir en trend heves også den

økonomiske grensen for å komme i gang. Min mening er at det blir en uheldig og kommersiell
vinkling på bl.a. klær, utstyr og aktiviteter
av den grunn ikke ser muligheten

med en høy kostnad. Jeg er redd mange faller utenfor og

til å komme seg ut! Det er denne vinklingen jeg ønsker å jobbe
men det skal ikke være en barriere. Det

mot, selvsagt er klær og utstyr en viktig del av friluftslivet,
finnes opplevelser, aktiviteter

og et friluftsliv

for alle typer brukere, klær og utstyr!

For å kunne ta meg et år fri til å reise og bygge opp nettsidene er jeg selvsagt avhengig av å få med
meg noen sponsorer på laget. Jeg håper at kommunene

ser verdien av en "ikke kommersiell"

vinkling og er villige til å kjøpe seg en link på mine sider for å profilere friluftsliv
aller fleste kommuner

har et rikt tilbud og mye informasjon

kampen mot de kommersielle

i egen kommune. De

som ofte ikke kommer godt nok frem i

aktørene.

På min blogg vil jeg samle disse resursene og skape et utgangspunkt

for erfarne og uerfarne som vil

ut å bruke naturen, lære om den og verne om den!
En link fra mine sider koster 245:- /mnd + mva.
Ved en evt. bestilling får dere kommunens sider linket opp og profilert under "reisefakta"

og

respektive fylke i hele 2016.
Jeg håper også at kommunene
kunnskap om turområder

bruker det forum som ligger tilgjengelig på sidene for å spre

og muligheter

til et aktivt friluftsliv

i sin egen kommune.

Dette brevet blir sendt til alle norske kommuner

i løpet av April-Mai 2015 og jeg håper mange av

dere ser nytten av et fokus på natur og friluftsliv

uten kjøpepress.

Øvrige nordiske kommuner vil få samme brev og mulighet i løpet av sommer/høst
Sammen med vedlagt svarbrev/bestilling
og brosjyremateriell
natur, friluftsliv

2015

håper jeg også dere kan sende "mest mulig" av informasjon

jeg kan bruke som underlag til kommende artikler og bloggposter relatert til

og det biologiske mangfoldet,

samt som inspirasjon til planleggingen av 2016.

Håper jeg hører fra dere!
Mvh

Lars Ulriksen

Postadresse: Lars Ulriksen, Husebyveien 124, 1621 Gressvik, Norge
Web/Mail:

www.LarsUlriksen.com

/ mail@larsulriksen.com

Telefon: +47 46425603

Mine sider finner dere på www.LarsUlriksen.com,

her ligger informasjon

om meg, bloggen min, et

forum med reisetips som er åpent for alle og basen med reisefakta sortert på land og fylker.
Utover det å blogge om mine egne reiser og turer skal jeg også blogge om "hvordan"
gang med et aktivt friluftsliv.

man kommer i

Hvordan bruker man kart og kompass, hvordan man bør kle seg,

hvordan pakker man sekken, hvordan velger man riktige ski, telt, sovepose osv. Jeg skal også besøke
lag, foreninger og "ildsjeler"
engasjement

for små intervjuer/møter

hvor de kan fortelle om og formidle

i et uhøytidelig blogg-format.

Jeg skal på tur alene, ta med meg folk på tur og ikke minst, bli med andre på tur!

sitt

Bestilling av profilering på www.LarsUlriksen.com
Bestillingen gjelder for profilering

i perioden 01.01.2016 - 31.12.2016 a kr 245:- + mva pr.mnd

Kommune
Web/Hjemmeside
Fakturaadresse

Kontaktperson
Telefon
E-post

Dato og signatur

Utfylt skjema med signatur sendes via e-post til mail@larsulriksen.com
Lars Ulriksen, Husebyveien

eller via post til:

124, N - 1624 Gressvik

Juni/Juli 2015 registreres bloggen i foretaks og mva registeret og alle bestillinger effektueres.
2016 faktureres fullt ut (12 mnd), siste halvår 2015 inngår uten kostnad.

