Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Møteinnkalling

Kvæfjord formannskap
Kvæfjord rådhus, møterom 2
20.11.2015
09:30

Eventuelt gyldig forfall meldes til kommunens servicekontor på tlf 77 02 30 00 eller ved e-post:
postmottak@kvafjord.kommune.no som sørger for innkalling av varamedlem.
Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.
Merk at fra kl.13:30 avvikles det møte i valgkomitèen, jf. e-post fr ordføreren 12.11.2015 13:57
som gjengis i det etterfølgende.

Innkalling er sendt til:
Navn
Torbjørn Larsen
Karin Eriksen
Karoline Gabrielsen
Birger Holand
Bendiks H. Arnesen
Ola A. Danielsen
Jan Meyer

Funksjon
Ordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
AP
SP
AP
SP
AP
FRP
V

Saksnr

Innhold

PS 95/15

Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 27.10.2015

PS 96/15

Lokale lønnsforhandlinger 2015 etter HTA kapittel 3.4.2 - godkjenning

PS 97/15

Lokale lønnsforhandlinger 2015 etter HTA kapittel 5.2 - godkjenning

PS 98/15

Lønnsregulering med bakgrunn i Hovedtariffavtalen kapittel 4.A.3

PS 99/15

Budsjettregulering - næringsutvikling

PS 100/15

Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019

PS 101/15

Referatsaker

RS 107/15

Sør-Troms regionråd- Referat fra Regionsrådsmøte 28.08.15

RS 108/15

LVSH - Protokoll årsmøte LVSH 2015

RS 109/15

Oppsummering ByR-møte 271015

RS 110/15

Kontrollutvalgssak 24/15
Kontrollutvalgssak 24/15 - Budsjettramme 2016 - Kontroll og tilsyn

RS 111/15

Invitasjon til informasjonsmøte ang. nytt ROBEK-nettverk

RS 112/15

Fylkesmannen i Troms - Svar på søknad om kriseskjønnsmidler

RS 113/15

Kvæfjord menighetsråd: Budsjettforslag 2016

RS 114/15

Vedlikehold av Kvæfjord kirke

RS 115/15

KLP: Manglende betaling av reguleringspremie for 2015

RS 116/15

Økning av antall mottaksplasser i Kvæfjord Mottak Orientering til
Kvæfjord kommune.

RS 117/15

Veileder og debatthefte til bruk i kommunereformen og utvikling av
lokaldemokratiet

RS 118/15

Jusshjelpa i Nord-Norge - Søknader om økonomisk støtte

RS 119/15

Store utfordringer krever felles mobilisering

PS 102/15

INJESO AS - Søknad om skjenkebevilling

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

11.11.2015
2015/11

Saksnr
95/15

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Merete Hessen
77023011

Møtedato
20.11.2015

Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 27.10.2015

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 27.10.2015.
Til å signere møteboka velges:
1.
2…

Dokumenter i saken:
Møtebok fra Kvæfjord formannskaps møte 27.10.2015
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

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

03.11.2015
2015/1189

Saksnr
96/15

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Alf-Børre Knudsen
77 02 30 25

Møtedato
20.11.2015

Lokale lønnsforhandlinger 2015 etter HTA kapittel 3.4.2 - godkjenning

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap godkjenner enighetsprotokoller mellom Kvæfjord kommune og Fagforbundet,
FO, Norsk sykepleierforbund, Fysioterapiforbundet, Utdanningsforbundet og Lederne etter
hovedtariffavtalens kapittel 3.4.2-Andre ledere. Lønnsendringen gjelder i fra 1. mai 2015. Merutgifter i
2015 med kr. 185.500,- dekkes innenfor regulert budsjett på rammeområdene.

Vedlegg:
HTA kap. 3.4.2 – sammendrag av enighetsprotokoll av 29. oktober 2015.11.03
Dokumenter i saken:
Enighetsprotokoller inngått 29.10.15 fra lokale lønnsforhandlinger etter HTA kap. 3.4.2.
HTA kap. 3.4.2 – sammendrag av enighetsprotokoll av 29. oktober 2015.11.03, u.o.
Hovedtariffavtalens kapittel 3.4.2 – andre ledere.
Lønnspolitisk plan for Kvæfjord kommune.
Saksopplysninger
Det ble 29. oktober gjennomført lokale lønnsforhandlinger med ovennevnte fagforeninger etter
hovedtariffavtalens kapittel 3.4.2 – andre ledere. I Kvæfjord kommune omfatter dette ledere av
driftsenheter. Enhetslederne får all sin lønnsfastsettelse gjennom lokale forhandlinger regulert i HTA
kapittel 3.4.2 jf Lønnspolitisk plan kapittel 3.4. Forhandlingene gjennomføres èn gang pr. år.
Virkningsdato for lønnsreguleringen følger hovedregelen i HTA kap. 3.4.2 som er 1. mai i
forhandlingsåret.
I henhold til kommunens delegasjonsreglement punkt 22.1 og 22.4.5 som ble vedtatt i K-sak 50/12, jf
tidligere K-sak 57/04, skal formannskapet behandle forhandlingsprotokoller der det på forhånd ikke er
fastsatt en økonomisk ramme. Protokollene omfatter til sammen 19 ansatte med en samlet økning i
årslønn på kr. 318.000,- eller 3,2 prosent. Lønnsøkningen for denne gruppen representerer en
gjennomsnittlig årslønnsvekst lik årslønnsveksten i kommunal sektor 2014 – 2015. Budsjettvirkning i
2015 er en merlønnsutgift på kr. 185.500,- Avsatte lønnsreservemidler for 2015 er i regnskapet allerede
budsjettregulert ut til rammeområdene. Merlønnsutgiften for 2015 må derfor dekkes innenfor allerede
regulert budsjett.

Vurderinger
Det foreslås at formannskapet godkjenner resultatet av de foreliggende enighetsprotokoller.

Alf-Børre Knudsen
personalsjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

04.11.2015
2015/1189

Saksnr
97/15

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Alf-Børre Knudsen
77 02 30 25

Møtedato
20.11.2015

Lokale lønnsforhandlinger 2015 etter HTA kapittel 5.2 - godkjenning

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap godkjenner enighetsprotokoller mellom Kvæfjord kommune og
Bibliotekarforbundet og NITO.
2. Ny lønnsplassering for skogbrukssjef Leif Evje godkjennes.
3. Lønnsendringene gjelder i fra 1. mai 2015. Merutgifter i 2015 med kr. 30.083,- dekkes innenfor
regulert budsjett på rammeområdene.
Vedlegg:
HTA kap. 5.2 – sammendrag av enighetsprotokoll med bibliotekarforbundet og NITO samt ensidig
lønnsendring til medlem av Naturviterne.
Dokumenter i saken:
Enighetsprotokoller inngått 29.10.15 fra lokale lønnsforhandlinger etter HTA kap. 5.2
HTA kap. 5.2 – sammendrag av enighetsprotokoll med bibliotekarforbundet og NITO samt ensidig
lønnsendring til medlem av Naturviterne, u.o.
Hovedtariffavtalens kapittel 5.2 – årlig lønnsforhandling.
Lønnspolitisk plan for Kvæfjord kommune.
Saksopplysninger
Det ble 29. oktober gjennomført lokale lønnsforhandlinger med ovennevnte fagforeninger etter
hovedtariffavtalens kapittel 5.2 – Årlig lønnsforhandling. I Kvæfjord kommune omfattes i 2015 kun 4
arbeidstakere. Dette er arbeidstakere som får all sin lønnsfastsettelse gjennom lokale forhandlinger
regulert i HTA kapittel 5.2, jf Lønnspolitisk plan kapittel 3.9. Forhandlingene gjennomføres èn gang pr.
år. Virkningsdato for lønnsreguleringen følger hovedregelen i HTA kap. 3.4.2 som er 1. mai i
forhandlingsåret. Spesielt i år er at på grunn av en tariffrettslig tvist mellom KS og fagforeningen
Naturviterne som skal behandles arbeidsretten, har ikke kommunen anledning til å gjennomføre
forhandlinger med Naturviterne. Kommunen har dog anledning til ensidig å fastsette lønnsendring for
medlemmer av Naturviterne. På bakgrunn av dette foreslås lønnsendring for skogbrukssjef Leif Evje
fastsatt til kr. 15.000,-, som gir ny årslønn kr 550 000, også med virkning i fra 1.mai 2015.

I henhold til kommunens delegasjonsreglement punkt 22.1 og 22.4.5 som ble vedtatt i K-sak 50/12, jf
tidligere K-sak 57/04, skal formannskapet behandle forhandlingsprotokoller der det på forhånd ikke er
fastsatt en økonomisk ramme. Enighetsprotokollene omfatter 4 ansatte, i tillegg kommer forslag til
ensidig lønnsfastsettelse for medlem av Naturviterne, samlet gir dette en økning i årslønn på kr. 67000,eller 3,4 prosent. Lønnsøkningen for denne gruppen representerer derved en gjennomsnittlig
årslønnsvekst kun 0,2 % over årslønnsveksten i kommunal sektor 2014 – 2015. Budsjettvirkning i 2015
er en merlønnsutgift på kr. 39.080,- Avsatte lønnsreservemidler for 2015 er i regnskapet allerede
budsjettregulert ut til rammeområdene. Merlønnsutgiften for 2015 må derfor dekkes innenfor allerede
regulert budsjett.
Vurderinger
Det foreslås at formannskapet godkjenner resultatet av de foreliggende enighetsprotokoller, samt
godkjenner lønnsendringen for skogbrukssjef Leif Evje.

Alf-Børre Knudsen
personalsjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

09.11.2015
2015/1189

Saksnr
98/15

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Alf-Børre Knudsen
77 02 30 25

Møtedato
20.11.2015

Lønnsregulering med bakgrunn i Hovedtariffavtalen kapittel 4.A.3

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap godkjenner ny årslønn med kr 540 000,- til jordbruksrådgiver. Lønnsendringen
gjøres med virkning fra 01.01.16.

Dokumenter i saken:
Hovedtariffavtalen kapittel 4.A.3
Kommunens personalhåndbok kapittel 4.1.5
Saksopplysninger
Stillingen som jordbruksrådgiver er særlig av dagens stillingsinnehaver utviklet til å være en viktig faktor
i kommunens næringsutvikling. I tillegg tyder tilbakemelding i fra næringen selv at stillingen anses som
en viktig ressurs.
Administrasjonen er kjent med at stillingsinnehavers kompetanse er etterspurt av andre organisasjoner.
Stillingsinnehaver er uorganisert og kan av den grunn ikke framsette formelt lønnskrav overfor
arbeidsgiver med forhandlingsrett. Lønnsendring i slike tilfeller framsettes ensidig av arbeidsgiver.
Hovedtariffavtalens kapittel 4.A.3 omfatter regler for særlige forhandlinger der hensikten er å beholde og
rekruttere arbeidstakere. Fra arbeidsgivers side er det naturlig å se hen til innholdet i denne
forhandlingsbestemmelsen ved vurdering av denne saken.
I henhold til kommunens delegasjonsreglement punkt 22.1 og 22.4.5 som ble vedtatt i K-sak 50/12, jf
tidligere K-sak 57/04, skal formannskapet behandle forhandlingsprotokoller der det på forhånd ikke er
fastsatt en økonomisk ramme. Det forutsettes at ensidig forslag om lønnsregulering fra arbeidsgivers side
behandles tilsvarende av formannskapet.
Vurderinger
I tillegg til forhold som arbeidsmiljø og faglig interessante oppgaver er det viktig at Kvæfjord kommune
også er i stand til å tilby en konkurransedyktig lønn. Det oppfattes som viktig for Kvæfjord kommune at

dagens stillingsinnehaver kan fortsette å bidra til en positiv utvikling i landbruksnæringen, samt fortsette
å være en pådriver for landbruksnæringen i lokal næringsutvikling.
Som et tiltak for å beholde en viktig arbeidstaker, foreslås det at årslønn til jordbruksrådgiver Rolf Ingar
Eggum, med virkning fra 01.01.16, økes fra kr 523 035,- til kr 540 000,-.

Alf-Børre Knudsen
personalsjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

12.11.2015
2015/8

Saksnr
99/15

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
20.11.2015

Budsjettregulering - næringsutvikling

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap vedtar slik budsjettregulering nr F-4/15 som vist i vedlegg til saken, for
justeringer innenfor årets budsjettkapitler for næringsutvikling. Formannskapet legger til grunn at fristen
for uttak av midler på gitte tilsagn om tilskudd fra næringsfondet fra og med kommende årsskifte settes til
12 måneder, regnet fra vedtak er gjort kjent for søker.

Dokumenter i saken:
K-sak 52/14 Kvæfjord kommunes budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018
F-sak 58/04 Aksjonæravtale for Bredbåndsfylket Troms
F-sak 59/14 Nydyrkingsprosjektet
F-sak 8/15 Næringsfond – budsjettramme 2015
F-sak 10/15 Prosjekt næringsutvikling
Troms fylkeskommune 25.9.2015 Tilsagn om tilskudd over regionale utviklingsmidler (kap 551 post 60) t
Troms fylkeskommune 4.6.2015 Tildeling kommunalt næringsfond 2015
Fylkesmannen 2.5.2014 Søknad om tilskudd til tilrettelegging av nydyrking i Kvæfjord
Saksopplysninger
Det vedlegges talloppsett som viser fullstendig forslag til justeringer innenfor årets budsjettkapitler for
næringsutvikling.
Forslaget til budsjettregulering bygger utover vedtatt budsjett også på tidligere vedtak omkring årets
budsjettramme for næringsutvikling samt iverksetting av nydyrkingsprosjektet og prosjektet for
næringsutvikling, så vel som tilsagn fra fylkesmannen og fra fylkeskommunen om tre ulike
finansieringsbidrag til disse formålene, summert til vél 1,8 mill kr samlet for året 2015.
Det er også tatt hensyn til årets vedtak om tildelinger fra kommunalt og regionalt næringsfond, samt
avvik på forbruksutviklingen så langt i året. Den vesentligste faktor som kan gi avvik helt mot slutten av
budsjettåret er manglende utbetalinger på gitte tilsagn om tilskudd fra næringsfond. Dette avstemmes dog
mot bruk av fondsmidler og påvirker dermed ikke kommunens samlede driftsresultat.

Forslaget til budsjettregulering medfører økning i årets budsjetterte utgifter og inntekter med 688 000 kr. I
dette ligger dog også økte fondsavsetninger med 388 000 kr, samtidig som bruken av de samme bunde
fondsmidler er redusert med 125 000 kr.
Vurderinger
Det tilrås budsjettregulering i tråd med vedlagte oppsett.
Nydyrkingsprosjektet, med kjøp av tjenester fra Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland fra mars, er
oppdatert og budsjettert i tråd med F-sak 59/14. Samlet kostnadsramme for 2015 utgjør 382 000 kr,
hvorav 229 000 kr finansieres over kommunalt næringsfond og det øvrige via bygdeutviklingsmidler
tildelt av fylkesmannen.
Næringsutviklingsprosjektet, med bruk av egne stillingsressurser fram til prosjektleder ble tilsatt i
oktober, er oppdatert og budsjettert i tråd med F-sak 10/15. Anslaget på bruk av prosjektmedarbeidere fra
egen stab framkommer som kostnad på konto 12390 10312 325 Inter bygge-/prosjektledelse og med
tilsvarende inntektsføring på relevante budsjettkapitler 10010 Administrasjonssjefens kontor, 20000 Kulturog oppvekstsjefens kontor og 40000 Teknisk kontor. Ubrukte fondsmidler med 151 000 kr settes av på bundet
fond for prosjektoppfølging i senere år.
Det er som nevnt ovenfor manglende utbetalinger på gitte tilsagn om tilskudd fra næringsfondet som kan
gi avvik på budsjettet mot slutten av året. Kommunen har tradisjonelt satt tre år som lengste frist for uttak
på tilsagn, administrasjonssjefen vil tilrå at dette på nye tilsagn fra og med kommende årsskifte endres til
ett år. En hovedbegrunnelse for dette er at det bør ligge i sakens natur at gjennomføring av omsøkte tiltak
følges opp løpende av den enkelte søker.
Utenom bevilgninger over næringsfond, var det i budsjettet ført opp tilskudd til drift av drivstoffpumpe
på Borkenes med inntil 40 000 kr. Tiltaket kommer ikke til realisering i 2015. Det er i stedet ført opp
60 000 kr til dekning av kommunens årlige aksjonærbidrag i Bredbåndsfylket Troms (BBFT), i tråd med
vedtatt aksjonæravtale som forutsetter årlige aksjeemisjoner «for å få inn den kapital som er nødvendig
for å finansiere selskapets utbyggingsplaner». Størrelsen på disse fastsettes på selskapets årsmøte,
aksjonærbidraget har for tidligere år feilaktig vært belastet budsjettet for IKT-drift.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksframlegg

12.11.2015
2015/889

Saksnr
100/15

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Merete Hessen
77023011

Møtedato
20.11.2015

Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019

Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.

Dokumenter i saken:
Presentasjon i ROBEK-møte 27.10.2015 v/Fylkesmannen i Troms
Presentasjon i ROBEK-møte 27.10.2015 v/Kvæfjord kommune
Fremdriftsplan budsjett 2016 ØP 2016-2019
Saksopplysninger
I henhold til fremdriftsplan for arbeidet med budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 gjenstår følgende
politisk behandling:
Politisk behandling
23 F-skap: Adm sjefens forslag til budsjett/ØP legges fram

mhe/avd
sj/dsa

20.11.2015

24 Orientering i partimøter

mhe

Avklares
23.11.2015 nærmere

25 Høring teknisk utvalg

mhe/kmg

01.12.2015

26 Høring levekårsutvalg

mhe/ltv/åha

02.12.2015

27 F-skap: Budsjettbehandling/innstilling budsjett/ØP

f.skapet

30.11.2015 NB

28 Kunngjøring f-skap innstilling om budsjett/ØP

mhe

01.12.2015 NB

29 Høring eldreråd

åha

01.12.2015

30 Høring ungdomsråd

ltv

01.12.2012

31 Høring råd for funksjonshemmede

åha

03.12.2015

32 Høring arbeidsmiljøutvalg

mhe/abk

04.12.2015

33 Høring verneorganisasjoner

mhe/abk

07.12.2015

34 K-styre: Budsjettbehandling/vedtak budsjett/ØP

k.styret

17.12.2015

35 Budsjett/ØP sendes til fylkesmannen

mhe/dsa

15.01.2015

I formannskapet 20.11.2014 legges opp til arbeidsmøte. Dette i samsvar med tidligere års praksis. I møtet
vil administrasjonssjefen, supplert med avdelingslederne, orientere om status administrasjonssjefens
forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019. Det vil i møtet bli gitt en presentasjon samt lagt
frem materiale.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

PS101/15Referatsaker

k:(
Sør-Troms regionråd
Deres

ref.:

Deres

dato:

Saksbehandler:
STURLA
BANGSTAD

Telefon:770

26008

Vår dato:
14.10.2015

Vår ref.

2015/6161

Sør-Troms kommuner

REFERAT FRA REGIONRÅDSMØTE

I IBESTAD 28. AUGUST 2015

Viser til innkalling med saksliste.
Deltakelse
Ordfører Erling Bratsberg (leder)
Rådmann Erling Hanssen
Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo
Admsjef Frode Skuggedal
Marianne Bremnes
Rådmann Hugo Hansen
Ordfører Dag Brustind
Personalsjef Roald Pedersen
Ordfører Torbjørn Larsen
Admsjef Merete Hessen
Ordfører Einar Aune
Daglig leder Sturla Bangstad
Prosjektleder Nina Dons-Hansen

Lavangen kommune
Lavangen kommune
Salangen kommune
Salangen kommune
Harstad kommune
Harstad kommune
lbestad kommune
lbestad kommune
Kvæfjord kommune
Kvæfjord kommune
Skånland kommune
STRR
STRR

Forfall:
Ronny Grindstein, Elin Wilsgård, Roe Jenset, Torbjørn Simonsen
Saker
Sak 24/15 Innkalling, saksliste og referat fra siste møte, samt kort status fra medlemskommunene
Vedtak: Innkalling og referat godkjent.

Status tatt til orientering.

Kort status fra kommunene:
lbestad:
Mineralutvinning

Breivoll, meget rene kullforekomster

som synes meget drivverdig

Nytt fortau i Hamnvik 12.september
Jobbes med bredbåndsutbygging
Smaksprøve av Tore Hunds mjød ble delt ut
Skånland:
Bredbåndsutbygging

i prosess men Bredbåndsfylket

Jobbes med mulighetene

for å ta imot enslige mindreårige

Jobbes med husbanken for å finansiere

flyktninger

på Elvemo

flyktningeboliger

Harstad:
Fergeproblematikken

knyttet til øyriket

Statoil grunnstein
Sentrumsplan

Besøksadresse:
Asbjørn
Harstad

Selsbanesgt.

Postadresse:
9

Postrnottak
9479
Harstad

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

E-post:
post@sortroms-regionraad.no
Fax:
77 02 60 60

Hjemmeside:
www.sortroms-regionraad.no
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LVSH
Vertskommunesammenslutningen
c/o Søndre Land kommune, 2860 HOV
Org.nr: 989 300 563
Styreleder Anita Ihle Steen
Tlf: 91 74 67 62
E-post: ais arin saker.kommumne.no

PROTOKOLLÅRSMØTELVSH2015
Vertskommunesammenslutningen LVSH avviklet årsmøte25.9.2015 på First Hotel Victoria, Hamar
etter lovlig varslet innkalling i tråd med organisasjonensvedtekter; jf endelig utsending av
årsmøtedokumenteri vedlegg til e-post av 31.8.2015 12:44 og 7.9.2015 13:57.
Årsmøtet tok til kl 11:20.

1 Konstituering
Styreleder Anita Ihle Steen ønsket velkommen til årsmøte i LVSH.
Følgende delegater ble deretter registrert:
Anita Ihle Steen
Geir Inge Lien
Hans Seierstad
Jarle Martin Gundersen
Odd Syversen
Siv Høgtun
Tor Bernhard Hansen
Torbjørn Larsen

Ringsaker kommune
Vestnes kommune
Østre Toten kommune
Klæbu kommune
Søndre Land kommune
Askøy kommune
Bærum kommune
Kvæfjord kommune

Fra avtroppende styre møtte også:
Anne Austveg
Bærum kommune
Birger Bjørnstad
Kvæfjord kommune
Magne Værholm
Vestnes kommune
Anita Ihle Steen foreslo som årsmøtetssekretær:
Birger Bjørnstad
Vedtak enstemmi :
Bjørnstad valgt som årsmøtetssekretær.
Anita Ihle Steen foreslo som dirigent:
Anita Ihle Steen
Vedtak enstemmi :
Steen valgt som årsmøtetsdirigent.

2 Beretnin fra s ret
Dirigenten viste til signert årsberetning av 15.6.2015.
Styrets forslag til vedtak:
Styrets beretning for 2014/2015 godkjennes.
Vedtak enstemmi :
Styrets beretning for 2014/2015 godkjennes.

3 Re nska o revis'onsberetnin
Dirigenten viste til foreliggende oppstilling av årets resultatregnskap pr 30.06.15, årsregnskap 2014
med noter og foreliggende revisjonsberetning om årsregnskapet 2014 fra Innlandet Revisjon IKS av
15.6.2015.
Resultatregnskapet viser overskudd for 2014 med 78 347,22 kr.
Styrets forslag til vedtak:
Regnskap LVSH for 2014 godkjennes.
Revisjonsberetning for 2014 tas til orientering.
Foreløpig regnskap pr 30.06.15 for 2015 tas til orientering.
Vedtak enstemmi :
Regnskap LVSH for 2014 godkjennes.
Revisjonsberetning for 2014 tas til orientering.
Foreløpig regnskap pr 30.06.15 for 2015 tas til orientering.

4 N or aniserin fra 1.10.15
Dirigenten viste til tidligere vedtak i saken og gjennomgikk det foreliggende notat fra styret.
Valgkomit&ns leder Torbjørn Larsen delte ut valgkomit&ns forslag til nyvalg til styret, slik at
delegatene også kunne ha dette som del av grunnlaget for vurdering av sak 4, jf valgkomit&ns forslag
om valg for tre år i første periode for om mulig å unngå senere styrevalg samtidig med lokalvalg i
kommunene.
Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet i LVSH vedtar ny organisering av organisasjonen i henhold til styrets notat.
Endringen iverksettes 1.10.2015.
Vedtak enstemmi :
Årsmøtet i LVSH vedtar ny organisering av organisasjonen i henhold til styrets notat.
Endringen iverksettes 1.10.2015.

5 Endrin

av vedtekter

Dirigenten gjennomgikk foreliggende forslag til endring av vedtektene for LVSH, som en direkte
konsekvens av årsmøtets sak 4 og hvor endringer fra gjeldende vedtekter var satt i rød skrift.
Dirigenten foreslo at siste setning i punkt 4, første avsnitt går ut, dvs
«Valg foretas for to år av gangen, vekselvis slik at halvparten er på valg hvert år.»
Tor Bernhard Hansen foreslo at ordet «kan» i punkt 8, andre setning endres til «skal».
Styrets forslag til vedtak:
Nye vedtekter godkjennes og gjelder fra 1.10.2015.
Vedtak enstemmi :
Nye vedtekter godkjennes og gjelder fra 1.10.2015, med endringer slik som foreslått i punkt 4
og punkt 8. Gjeldende vedtekter vedlegges årsmøtets protokoll.

6 Forsla

til buds'ett 2015/2016

Dirigenten gjennomgikk foreliggende forslag til budsjett med utfyllende merknader, herunder følgende
godtgjørelser til styrets medlemmer, jf nye vedtekter punkt 4, tredje setning:
2015
2015
2016
2016

—til
—til
—til
—til

styrets
øvrige
styrets
øvrige

leder 70 000 kr
styremedlemmer og møtende varamedlemmer 1570 kr/møte
leder 60 000 kr
styremedlemmer og møtende varamedlemmer 3 000 kr/møte

Styrets forslag til vedtak:
Styrets forslag til budsjett for 2015/2016 godkjennes.
Vedtak enstemmi :
Styrets forslag til budsjett for 2015/2016 godkjennes.

7 Forsla

til handlfii s lan 2015/2017

Dirigenten gjennomgikk foreliggende forslag til handlingsplan som også er oppsummert i fire
kulepunkter.
Styrets forslag til vedtak:
Styrets forslag til handlingsplan for 2015/2017 godkjennes.
Vedtak enstemmi :
Styrets forslag til handlingsplan for 2015/2017 godkjennes.

VEDLEGG til protokoll

fra årsmøte i LVSH 2015:

LVSH - nye vedtekter fra 1.10.2015
(vedtatt i årsmøte 25.9.2015)
ORGANISASJONENS

NAVN

Organisasjonens navn er: Landssammenslutningen
sentralinstitusjoner

av vertskommuner for

i det tidligere HVPU (helsevernet for psykisk utviklingshemmede).

Til daglig anvendes LVSH eller Vertskommunesammenslutningen.

MEDLEMSKAP
Kommuner som mottar vertskommunetilskudd

fra staten kan være medlemmer i

organisasjonen.

ARSMØTE
Årsmøte arrangeres hvert annet år innen utgangen av mai måned. Årsmøtet er
organisasjonens høyeste organ.
Innkalling til årsmøte skal utsendes med minst to måneders frist. Frist for innsending
av saker er tre uker før møtet.
Årsmøtet skal inneholde følgende saker:
Valg av møteledelse og referent
Godkjenning av innkalling og saksliste
Beretning fra styret
Forslag til handlingsplan
Regnskap med revisjonsrapport
Fastsettelse av kontingent
Forslag til budsjett

• innkomne saker
Valg
Hver medlemskommune

har en stemme på årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes om styret eller minst 1/3 av medlemmene
krever det.

STYRET
Styret velges av årsmøtet. Det velges leder, nestleder og tre styremedlemmer. Styret
bør bestå av tre folkevalgte og to administrativt tilsatte.
Begge kjønn bør være representert med minst to. Det kan velges inntil 3
vararepresentanter,
Alle styremedlemmer mottar møtegodtgjørelse etter vedtak i årsmøte.
Styret er organisasjonens

utøvende organ mellom årsmøtene.

KONTINGENT
Alle medlemskommuner

betaler lik kontingent. Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

UTMELDING
Det løper en frist på ett år for uttreden av LVSH, regnet fra førstkommende årsskifte
etter at kommunens utmelding er meddelt til styret.

ADMINISTRASJON
Organisasjonen ledes av et styre. Styreleder og nestleder utgjør styrets

arbeidsutvalg.

Styret utpeker ett av medlemmene til å ha ansvar for budsjett og regnskap. Dette
gjøres i samarbeid med Søndre Land. Revisjon utøves av Søndre Land sin revisor.
Utbetalinger og regninger attesteres av regnskapsansvarlig,

anvises av styreleder og

sendes Søndre Land for utbetaling.
En av styrets medlemmer er referent og har ansvar for at styreprotokoller skrives og
at disse og andre aktuelle saker legges ut på nettsiden.

8. OPPLØSNING
Vedtak om oppløsning må fattes minimum ett år i forkant av nedleggelsen.
Oppløsning skal skje med minst 3/4flertall på årsmøtet.
Eventuelle aktiva tilbakeføres medlemskommunene

med lik andel.
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Fra: Nina Dons-Hansen (nina.dons-hansen@strr.no)
Sendt: 02.11.2015 11:57:13
Til: Frode Skuggedal (frode.skuggedal@salangen.kommune.no); bjorn@arenaelvenes.no;
erling.hanssen@lavangen.kommune.no; Elin Wilsgård (Elin.Wilsgard@gratangen.kommune.no);
linda.flaaten-stokkan@gratangen.kommune.no; Torbjørn Simonsen
(torbjorn.simonsen@skanland.kommune.no); terje.olsen@skanland.kommune.no; Roe Jenset
(roe.jenset@ibestad.kommune.no); kirstin.takoy@ibestad.kommune.no; Ellen Eliseussen; Merete
Hessen
Kopi: Sturla Bangstad; Sigbjørn Astrup (sigbjorn@ofotraadet.no); Bjørn Akselsen
Emne: Oppsummering ByR-møte 271015
Vedlegg: Tidslinje.jpeg;OppsummeringPGmøteBYR271015.doc
Hei og takk for sist til dere som møtte på Tjeldsundkroa. Vedlagt er oppsummering av vårt møte, samt
tidslinja vi utarbeidet (den er ikke endelig).
Neste møte er 17. desember i Harstad. Innkalling og møtested kommer snart.
Med positiv hilsen
Nina M. Dons-Hansen
Prosjektleder
Sør-Troms regionråd
Tlf 770 26007 / Mob 909 63 623
www.strr.no / www.imella.no
https://www.facebook.com/STregionraad

file:///C:/ephorte/PDFDocProc/EPHORTE/104292_FIX.HTM

13.11.2015

.

.131S I

a3

K-Sekretariatet

Kvæfjord kommune
v/administrasjonssjefen

Deres ref.:
Vår ref.:

11/15/414.5.5 /LM

Saksbeh.: 11.111
Martinsen
E-postadr.:

Telefon:
77 78 83 43
99 24 27 93

Dato:
22.9.15

KVÆFJORD KONTROLLUTVALG
KONTROLLUTVALGSSAK
TILSYN

24/15 —BUDSJETTRAMME

2016 —KONTROLL OG

Kontrollutvalget har i møte 21.9.2015. jf. sak 24/15 protokollert følgende:

Innstilling:
Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2016 vedtas med netto driftsutgifter på
til sammen kr 994 300,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen
virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
Kontrollutvalgets
forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes
innarbeidet i formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i
Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for
behandling av kontrollutvalgets
budsjettforslag.
Utvalget forutsetter at
behandlingen skjer som beskrevet her.

Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2016 vedtas med netto driftsutgifter på
til sammen kr 994 300,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen
virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
Kontrollutvalgets
forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes
innarbeidet i formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
Postadresse:

Hovedkontor:

Avdelingskontor:

K-Sekretariatet IKS F 1keshuset
Postmottak
Postboks 6600
Strandvn. 13. TROMSO 9479 IIARSTAD
9296 TROMS0
TIf. 77 78 80 43
Llf. 77 02 61 66

Avdelingskontor:

Avdelingskontor:

Postboks 88
e/o Lenvik kommune
9148 OLDERDALEN Postboks 602
Tlf. 77 71 61 14
9306 FINNSNES
TIf. 77 87 10 65

Organisasjonsnr:

988 064 920

2
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i
Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for
Utvalget forutsetter at
budsjettforslag.
behandling av kontrollutvalgets
behandlingen skjer som beskrevet her.

Vedlagt følger saksframlegg på saken.

Med vennlig hilsen
,

bai

Lill Martinsen
rådgiver

Gjenpart :
-

Økonomisjef Dag Sandvik

3
Kommunerevisorforbund,
utvalget.

med tanke på behov for opplæring og kursing av nye medlemmer i

Når det gjelder kjøp av revisjonstjenester fra KomRev NORD er denne prisjustert med anslått
deflator (Kommuneproposisjonen
2016, - side 17) på 2,9 %. KomRev NORD foretar
regulering etter faktisk deflator ved fakturering 2. halvår (fakturering for 1. halvår 2016 skjer
etter budsjettert deflator, dvs. 2,9 %. Denne fakturering blir dermed som en a-konto
fakturering som etterberegnes etter reell deflator i august/september).
Honoraret til K-Sekretariatet er prisjustert med sist anslått deflator for 2015 som er 2,9 %
(kilde: Kommuneproposisjonen 2016, - side 17).
Kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og revisjonstjenester er i henhold til
prospektene om opprettelse av selskapene K-Sekretariatet IKS og KomRev NORD IKS, og
har tidligere vært behandlet i kontrollutvalget og kommunestyret.

Tromsø, den 14. september 2015

Lill Martinsen
rådgiver
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Fra: Anne-Bjørg Aspheim (Anne-Bjorg.Aspheim@ks.no)
Sendt: 07.10.2015 15:39:53
Til: espen.jaavall@marker.kommune.no; frank.hauge@asnes.kommune.no; kaiove.riise@lesja.kommune.no; bjoern.fauchald@vestre-toten.kommune.no; bengt.nystrom@nedreeiker.kommune.no; tore.isaksen@ringerike.kommune.no; stian.skjarvik@hattfjelldalkommune.no; Amund.Eriksen@hemnes.kommune.no; elisabeth.larsen@saltdal.kommune.no;
Merete Hessen; lena.hansson@torsken.kommune.no;
margrethe.hagerupsen@lenvik.kommune.no; Trond-Roger.Larsen@storfjord.kommune.no;
kent.valio@kautokeino.kommune.no; gunnar.lillebo@porsanger.kommune.no;
elfrid.boine@karasjok.kommune.no; Ellen.Beccer.Brandvold@gamvik.kommune.no;
kjersti.nilsen@marker.kommune.no; orjan.bue@asnes.kommune.no;
steinar.tronhus@lesja.kommune.no; leif.waarum@vestre-toten.kommune.no;
BentInge.Bye@nedre-eiker.kommune.no; ordforer@ringerike.kommune.no;
asgeir.almas@hattfjelldal-kommune.no; fob@saltdal.kommune.no; Torbjørn Larsen;
fred.flakstad@torsken.kommune.no; geir.inge.sivertsen@lenvik.kommune.no;
Sigmund.Steinnes@storfjord.kommune.no; keh@kautokeino.kommune.no;
ordforer@porsanger.kommune.no; anne.toril.balto@karasjok.kommune.no
Kopi: Jens-Einar Johansen; Geir Halstensen; Astrid Nesland; Turid Haugen; Greetje Refvem;
Tom Mikalsen; Elin Bye; fmstagr@fylkesmannen.no; fmospostmottak@fylkesmannen.no;
fmhepost@fylkesmannen.no; fmoppost@fylkesmannen.no; fmnopost@fylkesmannen.no;
fmtrpostmottak@fylkesmannen.no; fmbupost@fylkesmannen.no;
fmfipostmottak@fylkesmannen.no
Emne: Invitasjon til informasjonsmøte ang. nytt ROBEK-nettverk
Vedlegg: image002.png;Program infomøte.docx
Vedlagt følger invitasjon til informasjonsmøte om oppstart av nytt Effektiviseringsnettverk for
kommuner som er på ROBEK- listen.
Møtet arrangeres på Park Inn Oslo Airport, Gardermoen den 7. desember 2015. Tidsrammen er
fra kl. 11.00 til kl. 15.00, se for øvrig vedlagte program. Målgruppe er politisk og administrativ
ledelse, 2 til 3 personer fra hver kommune.
Endelig nettverksinvitasjon med påmeldingsfrist etter informasjonsmøtet sendes etter
informasjonsmøtet.
Påmelding til deltakelse på informasjonsmøtet sendes innen 23. oktober til Anne-Bjørg Aspheim:
anne-bjorg.aspheim@ks.no eller Jens-Einar Johansen: jens-einar.johansen@ks.no
Deltakeravgift på informasjonsmøtet er kr 950,- pr person til dekking av kostnadene ved
arrangementet. Deltakerne bekoster selv reisen til møtet.
Vi håper dere finner invitasjonen interessant. Skulle dere ha spørsmål, ta kontakt med AnneBjørg Aspheim (tlf. 922 63 757) eller Jens-Einar Johansen (tlf. 975 86 691).

Med vennlig hilsen
Anne-Bjørg Aspheim
spesialrådgiver
Epost Email:
Telefon Phone:
Mobil Cellular:

anne-bjorg.aspheim@ks.no
(+47) 24 13 26 00
(+47) 92 26 37 57
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http://www.ks.no
KOMMUNESEKTORENS INTERESSE- OG ARBEIDSGIVERORGANISASJON
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamänni
Saksbehandler
Marianne Winther

Riise

f

Telefon
77 64 20 42

Vår ref.
2014/4208 - 51
Deres ref.
2015/1

Vår dato
20.10.2015
Deres dato
21.07.2015

Arkivkode
331.2

Kvæfjord kommune
Bygdeveien 26
9475 Borkenes

Svar på søknad om kriseskjønnsmidler-

Tildeling

kr 1 000 000

Fylkesmannen har mottatt brev fra Kvæfjord kommune. datert 21. juli, med søknad om
kriseskjønnsmidler knyttet til ekstraordinære utgifter innen barnevern.
Fylkesmannenstilbakeholdte kriseskjønnsmidler skal ivareta uforutsette og akutte tbrhold i
kommunene av vesentlig karakter. Terskelen for tildeling skal være høy, og midlene fordeles
etter soknad. Samlet sett kom inn 8 soknader om kriseskjønnsmidler for 18.2 millioner kroncr
fra kommunene i Troms, mens belopet til fordeling var 5 millioner kroner ved soknadsfristens
utløp
oktober). Fylkesmannen har derfor måttet foreta en streng prioritering av hvilke
saker som skal tildeles stotte, og hvor mye det enkelte tiltak eventuelt kan tilgodeses.
Vi har vurdert kommunens søknad, og har kommet til at kommunen tildeles kr. I 000 000.med bakgrunn i de ekstraordinærebarnevernsutgiftene kommunen ble påført i I. tertial 2015.
De tildelte midlene, kr. I 000 000,-, vil bli utbetalt over kommunens rammetilskudd for
november 2015.

Med hilsen
Jan-PederAndreassen
avdelingsdirektør
Marianne Winther Riise
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105. 9291 Tromsø

Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39

Avdeling
Justis- og
kommunalaydelingen

fintrpostmottak@tylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/troms
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KOMMUNE

9475 Borkenes

21.10.2015

Budsjettforslag 2016
Kvætjord menighetsråd anmoder om en kommunal bevilgning på kr 2 750 000,- for 2016

Det følger av kirkelovgivningen at kommunen har ansvar for utgifter til bygging, drift og
vedlikehold av kirker og kirkegårder samt driftsutgifter for menighetsrådet. herunder stillinger
som kirketjener, organist og daglig leder. Kvæfjord menighet har kun deltidsansatte og er
således svært sårbare. Dette medfører at kirkekontoret har en begrenset åpningstid.
Kvæfjord menighet har i sitt budsjett lagt seg på en nøktern linje og utnyttet alle mulig
støtteordninger fra Bispedømme.
For 2015 så styrer menigheten med et merforbruk på ca. 100 000,Vedlagt følger detaljert budsjettforslag fra Kvæljord menighet som viser forventede inntekter
og utgifter.
Budsjettforslaget balanserer på 3 495 000,-

Kvæfjord menighet anmoder om en kommunal bevilgning på 2 750 000,— for 2015.

Ethilse
øb
irkever

Vedlegg:
Budsjettforslag
Møtebok av 20.10.15

Kirkev. 2
9475 I3ORKENES

Org.nr. 877 001 172
Kontonr. 4780 63 50652

Telelbn: 77 02 21 50
Telefax: 77 02 21 59
E-post: post@ kvalord.kirken.no
Hjemmeside: kvatjord.kirken.no

Møtet ble avsluttet 1930
Underskrivin
av rotokollen:
Vi bekrefter med vår underskrift at møtebokens blader er ført i samsvar med det som
ble bestemt på møte.

Kåre Bakken
Leder

Mona Vasseng

Referat

mete 20.10..2015

Marit Sørheim
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F —07 Buds'ettforsla
2016
Det følger av kirkelovgivningen at kommunen har ansvar for utgifter til bygging,
drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder samt driftsutgifter for
menighetsrådet. herunder stillinger som kirketjener, organist og daglig leder.
Kvæfjord menighet har kun deltidsansatte og er således svært sårbare. Dette
medfører at kirkekontoret har en begrenset åpningstid.
I en henvendelse til Kvæfjord menighet skriver økonomisjefen:
Viser til samtale på fredag 11.9.15.
Frist for å levere budsjettforslag settes til fredag 30.10.15. Forhold som påvirker
årets budsjettbehandling er blant annet følgende:
1)Kvæfjord kommune er nå blitt ROBEK-kommune. Dette fordi tidligere vedtak i
kommunestyret om inndekning av underskudd ikke er blitt fulgt opp som følge
av dårlige økonomiske resultat siste år. Det gjenstår å dekke inn ca. 8 mill kr.
Som følge av dette er kommunen satt under Fylkesmannen i Troms sin
økonomiske kontroll. Dette vil påvirke budsjettbehandlingen denne høsten.
ROBEK-møte med Fylkesmannen forventes avholdt i november 2015.
2)Utgangspunkt for budsjett 2016 vil være inneværende års budsjett (2015) +
påslag for forventet lønns-/ og prisstigning. Denne er ikke kjent pr i dag, men
3 % tilsvarende den som var for et år siden er ikke usannsynlig.

3)Fra gjeldende økonomiplan ØP-40/41/42/43/44 lånekompensasjon
kirkekassen/løpende oppdatering + kr 37 000.
4)Rullering økonormplan 2016 —2019, innspill på tiltak med prisfastsetting.
Ingen tiltak er oppført i gjeldende økonomiplan for perioden 2015-2018.
Vi har også søkt om 100 000,- ekstra i 2015 til driften, dette fikk vi avslag på
Administrasjon fremmer et forslag på at vi anmoder Kvæfjord kommune om en
tildeling på kr 2 750 000,-. I 2014 fikk vi tildelt 2 580 000,En slik bevilging gir ikke noe mulighet for noen store endringer eller krafttak på
byggings siden. Imidlertid er det viktig at vi i forbindelse med budsjettet fremmer
et tiltak på oppussing av Kvæfjord kirke, slik at dette kommer med i langtidsplan
for kommunen og at vi får gjort noe før kirke jubileet i 2017. jubileet vil gå av
stabelen høsten (okt mnd)
Vi har også en sak til kommunen med utvidelse av Flesnes kirkegård, her er ikke
saken kommet langt nok til at vi kan fremme den til kommunen.

Referat tnete 20.10..2015

3

K11830

vedtak
Kvæfjord menighet har drøftet de økonomiske rammer opp og vedtar at det
fremmes et behov på 2 750 000,- til Kvæfjord kommune for drift i 2016.
Samtidig sendes det et behov for en bevilging til oppussing av Kvæfjord kirke
som anbefalt av Konsulent fra Høyer Finseth.

F —08 Økonomi status au ust 15
Harald Vasseng gav en status status på økonomien.
Menigheten styrer mot et merforbruk for 2015 på nærmere 100 000,
Pr 31.08. 15 er merforbruket 98 787,-

vedtak
Orienteringen taes til etterretning

Referat mete 20.10..2015
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Gith

erS DENNORSKEKIRKE
Kvæfjord memghet

KVÆFJORD

KOMMUNE

9475 Borkenes

21.10.2015

Vedlikehold

av Kvæfjord

kirke

Kvætjord menighetsråd anmoder om støtte til finansiering og iverksetting av vedlikehold av
Kvæfjord kirke. Det følger av kirkelovgivningen at kommunen har ansvar for utgifter til
bygging, drift og vedlikehold av kirker.
Kvæfjord kirke er fra 1867 og er såldes listeført hos Riksantikvaren og en kan ikke gjøre
bygningstekniske endringer uten videre. Kirka er også et historisk og et monumentalt bygg i
kommen.
Kvæfjord menighet har med støtte fra kommunen fått utarbeidet en tilstandsanalyse for
Kvæfjord kirke. Denne er utført av Høyer Finseth.
Denne viser at det er et svært stort etterslep på vedlikeholdssiden over flere år. Kostnadene er
med stor usikkerhet estimert til 3 342900,- eks mva. Siden kostnadene er beheftet med stor
usikkerhet må det nok påregnes at kostnadene vil bli høyere ved en komplett anbuds
beskrivelse.
Kvæfjord menighet søker herved Kvæfjord kommune om støtte og hjelp til en finansiering av
renovering av kirka og hjelp til å gjennomføre en renovering, herunder innhenting av
anbuds/arbeidsbeskrivelse og en oppfølging av et eventuelt arbeid. Og at dette innarbeides i
kommunens økonomiplan
Dette med bakgrunn av at Kvæfjord menighet ikke besitter nødvendig kompetanse på et så
omfattende arbeid.

Med hilsen

ø er
everge

Vedlegg: tilstandsanalyse

Kirkev. 2

Org.nr. 877 001 172

Telefon:

9475

Kontonr.

E-post: post@kvatjord.kirken.no
Hjernmeside: kvafjord.kirken.no

BORKENES

4780 63 50652

77 02 21 50

Telefax:

77 02 21 59

ih

i•
Høyer Finseth

Med mindre
Innholdet

Med mindre
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avtalt, tilhører

alle rettigheter

—eller deler av det —må ikke benyttes

av avtalen.

fra

annet er skriftlig

Høyer Finseth har intet

til andre formål

ansvar hvis dokumentet

det er avtalt at dokumentet

til dette dokument

kan kopieres,

eller av andre enn det som fremgår

benyttes

kan dokumentet

Høyer

1400742-REHAB-001-20150806

HøyerFinseth.

i strid med forutsetningene.
ikke kopieres

uten tillatelse
Finseth.

1. Eiendomsopplysninger
Objektet

mht.:

Basisinformasjon
Gnr 54/Bnr

Gårds-, eiendoms-,

1 Kvæfjord

kirke

anleggsnavn
Anleggets

egennavn

Kvæfjord

Anleggets

adresse

Kirkeveien

Navn på eier

Kvæfjord

Byggeår eller datering

1866-67

Opprinnelig

funksjon

Kirke

Nåværende

funksjon

Kirke

Areal

kirke
2,

9475 Borkenes

menighet

Ca. 588 m2 i grunnflate

2. Historikk
Kvæfjord

kirke ble oppført

Kristiansund
trapper

etter

tegning

i laftet

tømmer

1866-67

av ark. J. W. Nordan.

av byggmester

F F. Schmedling

Kirken har høyt vesttårn

fra gården

med kvadratisk

opp til galleri, langt skip og smalere kor med et sakristi på enden mot øst. På sydsiden

Bolgan ved

våpenhus

ble det i 1964

bygget til et dåpssakristi.

1400742-REHAB-001-20150806

med
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sammenbrudd
TGI(J

og total funksjonssvikt)

Tilstandsgrad

Kan være behov for avdekking

ikke undersøkt

og videre

utredning

Eksempel på tilstandsgradering
Tilstandsgrad

1: Malingsslitasje,

slitt gulvbelegg,

Tilstandsgrad

2: lokal

i panel og behov for utbedring

Tilstandsgrad

3: lekkasjer

4.2

råteskade

i taket med følgeskader

Konsekvensgradering

Som grunnlag

for prioritering

med en konsekvensgrad.

etc.
og delvis utskifting.

og store råteskader.

(KG)
og anbefaling

Konsekvensgraden

av tiltak

er konsekvensene

er fastsatt

av den registrerte

for en eller flere enkeltstående

tilstanden
konsekvenser

samlet for et sett av konsekvenser.

Konsekvensgrad Hovedbetydning

Eksempler på konsekvenser som er lagt til grunn

KG = 0

Ingen konsekvenser

5 = sikkerhet

KG = 1

Små konsekvenser

H = helse/miljø

KG = 2

Middels/store

E = estetikk

(f.eks. bæreevne,

brannsikkerhet)

(f.eks. luftkvalitet,

støynivå)

(f.eks. overflater)

konsekvenser
KG = 3

Store konsekvenser

Ø = økonomi

1400742-REHAB-001-20150806

(f.eks. vedlikehold,

utskifting)
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angitt
eller

ukjent og kostnader

etc.

ukjent.

Kan

bli store kostnader.
Utvendig

Det er tatt med kostnader

195000,-

maling av kirken

for

alle arealer. Pr dd er det spesielt
sydsiden og tårnet som har
primære

behov for maling, men i

følge opplysninger

er det lenge

siden kirken ble malt. Hele bygget
bør males samtidig

med at evt

stillaser står oppe i fbm
takarbeider.

Omkitting

og maling vinduer

dører Utvendige

og

Det er tatt med kostnader

150000,-

dører og vinduer.

arbeider.

ikke nødvendig

for alle

Pr dd er det

å male alle, men

det bør utføres samtidig

for å

underlette
vedlikeholdsintervallene.
Produksjon

og montering

av nye

400000,-

varevinduer

Det er tatt med kostnader

for

montering

for å

av varevinduer

unngå kondensproblemer
skader på innvendig
Omlegging

av skifertak

takrenner.

Nedløp og beslag

Rehabilitering

inkl nye

lnkluderer

1840000,-

undersøkelse

underli

av trapp og rampe

og

side.
av

ende konstruksjoner.

Trapp og rampe må pigges bort

79000,-

og fjernes.

foran hovedinngang

Nytt fundament

etableres.
Underlaget
drenerende
komprimeres,

må være av
masser,
og telesikres.

Nu trapp og rampe støpes og
' eksisterende
Stillaser og tak over tak. Fasader
innkledd

Totale kostnader

300000,-

dersom tak og

fasader rehabiliteres

med duk.

Totalt estimat eks mva
Rigg og drift alle arbeider.

skifer legge tilbake.
samtidig.

3039000,-,10%

Her er tatt med rigg og drift for

303900,-

alle de estimerte

arbeidene.

Dersom bare deler av arbeidene
kommer

til utførelse

vil summen

bli endret.

Totalt estimat inkl rigg og drift.
Merknad.
veiledende

Arealer er hentet

ut fra satelittfoto

priser og erfaringstall

for et budsjett,

3342900,- eks mva
og er ikke kontrollmålt

fra tilsvarende

og er ikke en komplett

arbeider.

på stedet.

Kalkylen er et estimat

anbuds- eller komplett

1400742-REHAB-001-20150806

Kostnader

er basert på

som skal danne grunnlag

arbeidsbeskrivelse.
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6. Konstruksjon
2

Bygning generelt

21

Grunn og fundamenter

Byggets fundamentering

22

er ukjent.

Bæresystemer

Bygget har bærende

yttervegger

søyler og strekkfisker.

23

Bæresystemet

med supplerende

bæring av takkonstruksjon

i form

av

er tatt med under 261 yttertak.

Mervegger

Yttervegger

av laftet tømmer.

Grunnmur
påført
utført

av laftet tømmer

av naturstein

en sementmørtel

murt med kalkmørtel

under hele bygget. Muren

som et pusslag på hele overflaten.

Grunnmur

har ved en senere anledning
under

dåpssakristi

blitt

på sydsiden

er

i støpt betong.

234

litnduer.

Originale

chlr.

vinduer

av tre med kittet glass inndelt

i små ruter hvor de i toppen

er avsluttet

i spissbuer

i gotisk

stil.
Original

tofløyet

dør på vestside

under tårn

enkel lås, Døren sikres fra innsiden
På dåpssakristi

235

Utvc.nchg

Utvendig

dimensjoner.

i‘fedning

I felt mellom

Alle overflater

Side 10 av 26

kledd

dør. Det er usikkert

med

er innkasset
vinduer

samme med felles omramning,

på vinduene

med smidde

stabelhengsler

og

om denne er gjenbrukt

fra tidligere

åpning,

av prestesakristi.

orj overf]atE

på langvegger

Veggen er brutt

labankdør

som kopi. Enkel dør i samme stil på nordside

er tømrnerveggene

strekkfisker

som enkelt

med stormkroker.

mot syd sitter tilsvarende

eller om den er tilført

utført

stående
med

tømmermannpanel,

bord.

I bunnen

ligger

hvor

laftehoder

et dobbelt

i første og andre etasje er det et glatt platefelt.

avsluttet

med et gjennomgående

med trekantet
dekorativt

overstykke

etasjebånd

i første etasje.
er påført linoljemaling.

1400742-REHAB-001-20150806

og vannbrett

på hjørner

og

vannbrett

i kraftige

Vindusfeltene

er bundet

på toppen.

rundt hele bygget i høyde med overkanten

25

Dekker

251

Frittbærende dekker

Frittbærende
på midten

dekke av trebjelkelag
av 1960 tallet

bred plank lik eksisterende
isoleringen.

26

på gallerier

Dekker av trebjelkelag

synlige stolper

med

i Kvæfjord

og dragere

som strekkfisker
avstivet

med glassvatt
og har trolig

på gallerier

vært isolert

og papp. Det originale
blitt

erstattet

med stubbloftsleire,

gulvet

har trolig

med dagens furugulv

men

bestått

i samtidig

av
med

og i tårnrom.

som

Stolpene

sidestabiliteten

en del

på loftet

og ovenpåliggende

På gavlene er det ytterste
integrert

av sarnvirkende

inne i kirkerommet.

konstruksjon

i tømmerveggen.

av de dekorative

over.

hvor bæringen

som står mot ytterveggen,

Hovedkonstruksjonen

på yttertaket

fungerer

fungerer
består

funksjon

er konstruksjonen

Konstruksjonen
samtidig

er en del av de

har samtidig

I kirkerommet

elementene.

hvor sperren som danner et indre tak i kirkerommet

hovedkonstruksjonen
hanebjelker

kirke består

for å opprettholde
bueknær

saksekonstruksjon

som

en

som avstivning

av

av sperrebind

med

åser.

sperrebindet

en del av utvendig

utsmykning.

Som en del av sperrebindet

er det

et kors som står fritt opp over taket.

Hovedskipet
tekkingen.

og sakristiene
Det er usikkert

med tynnplater

har saltak.
om taket

Taktekkingen

har vært

er av skiferstein

omtekket

om underveis

(ruteskifer)
i kirkens

og er den
levetid.

originale

Kirkens tårn

av kobber.

Bygget har renner, nedløp og beslag i kobber.

28

Dekket har trolig

Yttertak

Takkonstruksjonen

tekket

over kryprom.

ble det isolert

Det er ikke varmekabler

i renner og nedløp.

Trapper og balkonger

Støpte trapper

På nordsiden

med skifer i trinn og reposer foran alle innganger

er det i tillegg til hovedtrapp

rampe som fører opp til repos foran inngangsdøren.

Rampen er støpt med skifer på toppen.

Rekkverk i smijern

på rampe og trapper.
1400742-REHAB-001-20150806

Side 11 av 26

er

6. Tilstandsanalyse
6.1

Tilstand og tiltak

2

Bygning generelt

21

Grunn og fundamenter

Grunnforhold

23

og fundamenteringer

ukjent

Det er ikke registrert

synlige tegn til setninger.

Yttervegger

Tilstand:
Tømmerveggene

er utvendig

kledd med panel og er ikke tilgjengelig

synlige tegn til skader, eller deformasjon

på veggene.

for inspeksjon.

Det kan ikke utelukkes

Det er ikke registrert

at det finnes skjulte råteskader

i sviller.
Grunnmuren

av naturstein

har ingen ventiler,

men det er grunn til å anta at disse kan ha blitt murt igjen når

muren har blitt påført sementpuss.
I kjeller under dåpssakristi
Anbefalte

tiltak:

Utredning

av eventuelle

Det bør etableres

er det registrert

råteskader

ventiler

betydelig

saltutslag

på betongveggene.

kan først skje etter etablering

i grunnmuren

for utlufting

av inspeksjonsmulighet

av kryprommet.

Ventiler

til kryprom.

i kjeller

under dåpssakristi

bør åpnes snarest for gjennomlufting.
2 34
Tilstand:
Vinduene
sprukken

er relativt

malingsslitt,

spesielt

på sydsiden

Både hovedinngangsdøra

og de øvrige dørene
som i følge opplysninger

døren ved låsing er mangelfull.

maling,

samt tørr og

er i god stand, men er malingsslitt.
forårsaker

øvrige dører er i relativt

problemer

med trekk

Hovedinngangsdøra
på vinteren.

har

Sikring av

god stand, tatt alder i betraktning.

tiltak:

Hovedinngangsdøren
døren da terskelen

bør påmonteres

lås for enklere

sikring.

Det er vanskelig

ikke kan påbygges med tanke på funksjonshemmede,

en slepeterskel.
Dørene skrapes og males og vinduene
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avflasset

kitt.

en stor glipe i bunnen

Anbefalte

der det er registret

flekk-kittes

og males.

1400742-REHAB-001-20150806

å tette

glipen

men det bør vurderes

i bunnen

av

å montere

23

?

,c-Ly

LitH,

pd-ung

Tilstand:
Utvendig

panel og maling fremstår

som relativt

godt vedlikeholdt.

Det er registrert

en del lokal avflassing av

maling, spesielt på sydsiden.
Grunnmuren

har blitt

påført

et pusslag med sementmørtel

mørtelen

vil skade den bakenforliggende

Anbefalte

tiltak:

Panelen har i følge opplysninger
påføres et strøk linoljemaling.
Pusslaget av sementmørtel

25

kalkmørtelen.

i nyere tid. Dette vil på sikt skade muren,

Sementlaget

vil fungere

ikke blitt malt på mange år. Malingen

All løs og avflasset
på grunnmuren

som et tett sjikt.

er tørr og «kritter»

maling skrapes/børstes

da

Overflatene

før ny linoljemaling

bør

påføres.

bør fiernes for å unngå videre skader på kalkfugene.

Dekker

Tilstand:
Dekke av gulvbjelkelag
tilgjengelig

for inspeksjon.

og øvrige bærende
Anbefalte

tiltak:

Det

etableres

bør

i grove dimensjoner

mot kryprom

under kirken. Tilstanden

er ukjent

Det er grunn til å anta at det kan finnes skjulte sopp og råteskader

da det ikke er
i gulvbjelker

konstruksjoner.

en

inspeksjonsmulighet

til

kryprommet

for

videre

kartlegging

av tilstanden

på

konstruksjonene.

26

Yttertak

261

P7 lin,Fn<

‘csIon

Tilstand:
På tårnet

mot vest har korset som en del av sperrebindet

betydelige

råteskader

og har delvis falt ned. De

øvrige korsene på hver gavl har synlige tegn til fuktskader.
Det er ikke registrert

synlige råteskader

på konstruksjonene

men det er synlige spor etter fukt på taksperrer
Anbefalte

hverken

i skipet eller tårnet,

utredes.

Eventuelle

i både tårn og loft.

tiltak:

Ved omtekking

av skip og sakristier,

bør holdes under oppsikt,
Tilstanden

og taktro

inne på loftene,

for de skadede

bakenforliggende

bør samtidig

konstruksjonenes

tilstand

lekkasjer

da de på sikt vil påføre bygget skader.
korsene

konstruksjoner

må utredes.

Det er sannsynlig

at det kan være

skjulte

råteskader

som en følge av skadene på korsene.

1400742-REHAB-001-20150806
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262

Taktekkttig

Tilstand:
Skifertaket

på kirken bærer preg av sin alder. Det er usikkert

levealder.

En regner 80 år som lang levetid

vært problemer

om taket

på underlagspapp,

har vært tekket

om under byggets

sløyfer og lekter. Det er i følge opplysninger

med stein som løsner og faller ned, spesielt på nordsiden.

Her går i tillegg skoleveien

og det

er fare for nedfall og personskade.
Alderen

på kobbertekkingen

originalt

fra da kirken ble bygget. Tilstanden

Anbefalte

på spiret

men etter

fargen

ser tilsynelatende

på kobberet

å bedømme

er det ikke

bra ut fra bakken.

tiltak:

Det anbefales

omlegging

av taket med gjenbruk

sløyfer og lekter. Skadet undertak
Kobber-tekkingen
265

er ukjent,

på spiret kontrolleres

Gestmser,

tokrenner

av skiferstein

skiftes i nødvendig
samtidig

som ikke er skadet. Det legges ny underpapp,

omfang.

med at øvrige takarbeider

utføres.

og nedlop

Tilstand:
Renner og nedløp er i dårlig stand. Det er flere steder registrert
På nordside
Anbefalte

mangler

nedløpene

utkast slik at vennet

spruter

at bordtakbeslaget

tilbake

er skadet og mangler.

på veggen og skader denne.

tiltak:

Renner og nedløp ogbeslag har nådd sin levealder
viktig at nedløpene

forrnes lik de originale

28

Trapper og balkonger

282

litendtge

og bør skiftes samtidig

med omtekking

av taket.

Det er

med skarpe bend.

trapper

Tilstand:
Trappa foran hovedinngangen

er i dårlig forfatning.

slik at denne danner fundamentet.
er støpt mot panelen
anta at bakenforliggende
Anbefalte
Trappen

i ytterveggen

Betongen
og svillen

trekonstruksjoner

I følge opplysninger

er oppsprukket,

er eksisterende

frostskadet

under døra. Detaljen

støpt på den gamle

og skiferhellene

er svært uheldig

er løse. Reposet

og det er grunn til å

er påført råteskader.

tiltak:
bør pigges bort og fundamenteres

frostfritt

før ny trapp etableres.

bygges på en slik måte at den ikke påfører tømmervegen
kan løses ved å etablere
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Det er viktig av den nye trappen

på baksiden fukt, slik dagens situasjon

en renne langs veggen som fører vann ut på sidene.
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er. Detaljen

233

RoltlØPf

Tilstand:
Rampen har samme tilstand

som trappen.

Det er registrert

en del rustskader

på armering

og innfesting

rekkverk.
Anbefalte

tiltak:

Rampen pigges bort og ny etableres

samtidig

med trappen.

1400742-REHAB-001-20150806
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av

bk:
8. Et utvalg bilder tatt på befaringen

Malingen

på

tårnet

skaller
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Kvæfjord kommune
v/Administrasjonssjefen
Bygdevegen 26
9475 Borkenes

Kommunal Landspensjonskasse
gjensidig forsikringsselskap
Org.nr : gaa 708 606 Foret7ksregistere7 j
9b. 400 Sentrurn, offf; Oslo
E-post: frip@kin.no
faavov4.no
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23. oktober 2015
Ref.: Deres ref. 2014/173

Manglende betaling av reguleringspremie for 2015 - Purring
Vi viser til deres brev av 1.10.2015.
KLP registrerer at Kvæfjord kommune avviser ansvar for reguleringspremie for 2015 for personer som
tidligere har arbeidet ved Trastad gård. Kavet er beregnet til kr 713 257.
Etter KLPs oppfatning foreligger ikke vilkårene for å motregne Kvæfjords fremsatte krav på
tilbakebetaling av tidligere innbetalte reguleringspremier i kravet på reguleringspremie for 2015. Krav
på reguleringspremie for 2015 for ansatte og tidligere ansatte i Kvæfjord kommune anses ikke som
betalt. Kravet er beregnet til kr 7 506 365.
KLP ber om at reguleringspremien betales innen 14 dager fra dette brevs dato, jf. vedlagte faktura.
Dersom premien ikke betales (etter ytterligere en purring) vil KLP be Sikringsordningen finansiere
premien. Det vises i denne forbindelse til Overføringsavtalens § 8 og Sikringsordningens vedtekter §
5.
I den grad Sikringsordningen dekker kravene vil Sikringsordningen kreve regress av ansvarlig
arbeidsgiver, samt fulle inndrivelsesomkostninger og forsinkelsesrente, jf. Sikringsordningens
vedtekter § 7.
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Gunnar E. Børje son
Advokat Konsernjuridisk seksjon

Kopi:
-

KS Advokatene v/Advokat øyvind Gjelstad
Sikringsordningen v/Advokatfirmaet Arntzen de Besche
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Fra: Jonny Schanche Eivik (jonny.schanche.eivik@k-eiendom.no)
Sendt: 30.10.2015 09:49:54
Til: Torbjørn Larsen; Merete Hessen
Kopi: 'Nilsen, Anne Birgit'
Emne: Økning av antall mottaksplasser i Kvæfjord Mottak Orientering til Kvæfjord kommune.
Vedlegg: image001.jpg
Hei! Her følger informasjon om mulig økning av antall mottaksplasser med 90 til 310.
Som driftsoperatør for 2 asylmottak jobber nå Kvæfjord Eiendom AS med en 3-trinns utvidelse av antall
mottaksplasser.
Trinn 1
Leie av 2. etg. og eventuelt deler av loftsetasje i Oscars Veg 9. Utleier: Kvæfjord kommune. Leiekontrakt
tilpasses vår kontrakt med UDI mht varighet og oppsigelsestid. Forutsetter brannteknisk OK. Vil medføre
at vi flytter EM Mottaket fra hovedblokka til Oscars veg og frigjør 38 ordinære plasser i blokk som tilbys
UDI.
Trinn 2
Vi vurderer å kjøpe brakkerigg fra KOA. Står på leid grunn her på Trastad og består av 18 brakker. Dersom
riggen finnes i forsvarlig stand og fundament er OK så vil vi høyst sannsynlig tilby KOA å kjøpe riggen innen
1-2 uker. Må ha disp fra krav om sprinkling. Dersom dette faller på plass så vil vi tilby UDI 32 nye
ordinære mottaksplasser.
Trinn 3
En del av bygget i Markvegen 1 er inntakt etter brannen i 2014. A3 arkitektkontor er engasjert for å tegne
inn nytt inngangsparti og maskinrom. Finner vi økonomien å være på plass i prosjektet og disp fra krav om
brannsprinkling foreligger, så vil vi tilby UDI 20 nye mottaksplasser.
Totalt jobber vi altså med prosjekter som ved realisering vil bety 90 nye mottaksplasser på Borkenes i
Kvæfjord. De 2 mottakene vi da ha kapasitet på til sammen 300 plasser. Som vertskommune er det svært
avgjørende for oss at dere for det første er informert om dette. Og ikke minst støtter opp under
kapasitetsøkningen.
Vi ber vennligst om tilbakemelding på kapasitetsøkningen.

Med vennlig hilsen

Jonny Schanche Eivik
Daglig leder

Kvæfjord Eiendom AS
Tlf:
+47 77 02 22 70
Mob.jobb.: +47 47 25 03 75
Mob.priv.: +47 95 15 51 67
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DET KONGELIGE KOMMUNALOG MODERNISERINGSDEPARTEMENT

Kommunene ved ordfører

Deres ref

Vår ref

Dato

14/6080-6

28.10.2015

Veileder og debatthefte til bruk i kommunereformen og utvikling av lokaldemokratiet.
Vedlagt følger debattheftet "Lokaldemokrati og kommunereform". Heftet er utarbeidet i
sammenheng med at departementet i juni lanserte en lokaldemokrativeileder som en del av
kommunereformen. Veilederen ligger på v w\‘.kommunereform.no og gir mange gode råd om
hvordan kommunen kan organisere lokaldemokratiet og utvikle forholdet mellom kommunen
og innbyggerne. Også debattheftet kan lastes ned på wv, .kommunereform.no.
Vi viser også til brev fra kommunal- og moderniseringsministeren som i disse dagene sendes
til alle landets kommunestyrerepresentanter om det videre arbeidet med kommunerformen.
Både veilederen og debattheftet er viktige i det videre arbeidet med kommunereformen.
Vi håper alle kommunene kan finne interessante tips og råd i dette materialet for hvordan
lokaldemokratiet kan videreutvikles. Vi vil derfor oppfordre dere alle om å ta i bruk både
veilederen og debattheftet.
Med hilsen
Håvard Tvinnereim (e.f.)
avdelingsdirektør
Dag Vestrheim
seniorrådgiver
Dette dokumentet

er elektronisk

Postadresse
Postboks 8112 Dep
NO-0032 Oslo
postmottakkmd.dep.no

godkjent

og sendes uten signatur.

Kontoradresse
Akers2. 59
http:,/www.krnd.dep.na'

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 858

Kommunalavdelin2en

Saksbehandler
Da2 Vestrheim
225.47223
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I NORD-NORGE

Kvæfjord kommune
• Bygdevn 26
9475 Borkenes

511j

Var ref.:

Deres ref:

Datk - 30.10.2015

SØKNADOMØKONOMIS K STOTTE
Jusshjelpa i Nord-Norge har i over 25 år tilbudt gratis juridisk bistand til befolkningen i
Nordland, Troms og Finnmark. Dette for å dekke et behov som den offentlige
rettshjelpsordningen i Norge dessverre ikke ivaretar. Vi jobber aktivt for å bedre
rettsstillingen til de mest ressurssvakemenneskenei samfunnet og for å styrke rettsikkerheten
spcsielt for denne gruppen. For å kunne fortsette dette arbeidet er Jusshjelpa avhengig av
økonomisk støtte fra ulike bidragsytere.
Knefjord kommwie
Jusshjelpa i Nord-Norge mottok for driftsåret 2015 driftsstøtte fra mange kommuner i NordNorge. Disse midlene bidro til at vi kunne reise på saksinntaksturer til disse kommunene i
2015. Jusshjelpa mottok 5 saker fra Kvæfjord kommune i løpet av 2014. Vi håper Kvæfjord
kommune ønsker å bidra til vår drift, slik at vi kan få mulighet til å besøkedere neste år.
Vi har i år søkt om støtte pålydende kr 1 000,-. Disse midlene vil være med på å finansiere
saksinntaksturenevare, både reisekostnaderog annonsering. Vi har en økt satsing på å holde
foredrag for våre målgrupper, og midlene vil også bidra til en videreutvikling av vår
foredragsserie.
Forutsigharhet ibevilgninger er en nødvendig forutsetning for å kunne tilby en helårig og
stabil tjeneste til landsdelensbefolkning.

1.Om Jusshjelpai Nord-Norge
Det totale rettshjelpsbehovet i Norge er langt større enn det rettshjelpstilbudet som er tilgjengelig.
En konsekvens av dette er at mange mennesker av geografiske, økonomiske eller sosiale årsaker
ikke har tilgang til nødvendig juridisk bistand. Disse menneskeneer i praksis avskaret fra å gjøre
sine juridiske rettigheter trzjeldende.Med dette som bakteppe og basert på en sosial grunntankc ble
det etablert egne studentdrevne rettshjelpskontorer. Det er nå fem slike studentdrevne
rettshjelpskontorer i Norge lokalisert i Oslo. Bergen, Trondheim og Tromsø.
Jusshjelpa i Nord-Norge har som overordnet formål å bedre rettshjelpstilbudet til befolkningen i
Nord-Norge. Dette gjør vi gjennom å tilby gratis juridisk histand i enkeltsaker, oppsøkende
Postadresse:
lusshjelpa i Nord-Norge
LiT Norges Arktiske
Breivika senter

9037 TROMSØ

Universilet

Besøksadresse:
Terminalgata 38
9019 TROMSo

Teleron:
(+47) 77 64 45 59
Telefaks: (+47) 77 64 65 65
E-post: postroonak@jusshjelpa.uit.no

Org.nr.:

959 974 645

Internelt:

jusshjelpa.no

og gratisrettshjelp.no

r
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Fra: Postmottak[postmottak@kvafjord.kommune.no] Dato: 17.11.2015 07:27:27 Til: Torbjørn
Larsen; Merete Hessen; Lars Tverseth Tittel: VS: Brev: Store utfordringer krever felles
mobilisering

Fra: Vegsund Odd Sigurd [mailto:Odd-Sigurd.Vegsund@kmd.dep.no]
Sendt: 16. november 2015 17:27
Emne: Brev: Store utfordringer krever felles mobilisering

Vedlagt følger brev til kommunene fra statsministeren og KS.
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Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

16.11.2015
2015/1213

Saksnr
102/15

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Tor Anders Markussen
77023193

Møtedato
20.11.2015
17.12.2015

INJESO AS - Søknad om skjenkebevilling
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre innvilger INJESO AS bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe
1, 2 og 3. Skjenkestedet er lokalisert til Fochsenvegen 1 på Borkenes. Skjenketiden kan praktiseres
innenfor lovens ytre rammer.
2. Styrer for bevillingen er Lars-Ivar Ingebrigtsen med Torgeir Solvang som stedfortreder.
3. Skjenkegebyret for 2015 fastsettes til kr 4.400,- og forutsettes innbetalt til kommunen før bevillingen
tas i bruk.
4. Skjenkebevillingen innvilges under forutsetning av at høringsuttalelse fra lensmannen i Kvæfjord
kommune ikke inneholder opplysninger som skulle kunne påvirke vurderingen av bevillingssøknaden.
Dokumenter i saken:
- Søknad om skjenkebevilling inkl. firmaattest, vedtekter og lokalitetsbeskrivelse mottatt 10.11.15
- Høringsbrev til Nav, lensmann og skatteoppkrever Kvæfjord kommune, sendt 11.11.15
- Nav-uttalelse mottatt 13.11.15
- Skatteoppkrevers uttalelse mottatt 16.11.15
- Godkjennelse av lokalitet, teknisk kontor her, mottatt 13.11.15
- Kopi kunnskapsprøven i alkoholloven skjenking
- Kopi etablererprøven for serveringsbedrifter
Saksopplysninger
INJESO AS v/Lars-Ivar Ingebrigtsen har søkt om skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 i
kjellerlokalene i Fochsenvegen 1, beskrevet i tegning vedlagt søknad. Forventet start av skjenking til
gjester er satt til 27. november 2015. Lars-Ivar Ingebrigtsen vil være ansvarlig for bevilling, med Torgeir
Solvang som stedfortreder. Bevillingsinnehaver, samt firmaets styreleder Frank R. Jensen, har begge
avlagt etablererprøve etter serveringsloven. Både Ingebrigtsen, Jensen og Solvang innehar
kunnskapsprøven i alkoholloven – skjenkebevilling.
Søknaden er, på lovmessig måte, sendt på høringsrunde til Nav Kvæfjord, lensmannen og
skatteoppkreveren i Kvæfjord kommune. Det foreligger i skrivende stund svar fra Nav Kvæfjord og
skatteoppkreveren. Ingen av disse to har innvendinger mot søknaden.

Vurderinger
Alkoholloven med forskrifter inneholder regler om bevillingsplikt, og bestemmelsene i disse innebærer
at det må søkes om bevilling for alle lokaler hvor det skal skjenkes alkohol. Kvæfjord kommunes
alkoholpolitiske handlingsplan legger også premisser for hvordan søknaden skal behandles, ikke minst
hva angår vurdering av åpningstider.
Initiativtakerne bak søknaden har siden 22. oktober inneværende år vært i kontakt med Kvæfjord
kommune for å finne grunnlag for en skjenkebevillingssøknad. Etter etablering av firmaet INJESO AS
ble det 10. november levert en formell søknad om skjenkebevilling ved lokaliteten «Pøbben» i
Fochsenvegen 1 på Borkenes. Firmaet har hatt som mål å kunne åpne skjenkestedet for publikum
allerede 27. november. Kvæfjord kommune har forsøkt å bistå søker med å klare nå målsettingen hva
angår ønsket oppstartdato. Som et ledd i denne bestrebelsen fremmes det nå sak om bevillingssøknad til
behandling i formannskapets møte 20. november 2015. Normalt ville foreliggende sak blitt fremmet for
behandling i levekårsutvalget ved første høve, men her er det aktuelle utvalgsmøtet utsatt fra 25.
november til 2. desember 2015. Det er videre kommunestyret selv som fatter endelig vedtak i saker som
dette, men gitt at formannskapet ikke har innvendinger til foreliggende søknad, vil administrasjonen
vurdere å gi en midlertidig skjenketillatelse i påvente av kommunestyrets behandling 17. desember 2015.
Hva angår godkjenning av lokalitetene så har teknisk kontor i Kvæfjord kommune allerede 2. november
2009 godkjent disse for tilsvarende driftsform. Denne byggetekniske tillatelsen setter grense ved 97
gjester i lokalene. INJESO AS er dog i dialog med teknisk kontor samt Harstad Brann og Redning, i et
forsøk på å øke grensen for antall gjester til 120 personer. INJESO AS har etablert god kontakt med
Harstad Brann og Redning vedrørende råd og veiledning på oppgradering og branntekniske spørsmål.
Harstad Brann og Redning har gitt tilbakemelding til Kvæfjord kommune om at ovennevnte
byggetekniske godkjennelse av ivaretar krav til brannsikkerhet, samt at de vil følge opp etableringen i
videre møter.
INJESO AS opplyser at det ikke skal serveres mat ved etablissementet. Eventuell matservering vil kun
skje gjennom bruk av cateringselskaper, og da kun til lukkede selskap.
Kvæfjord kommunes alkoholpolitiske handlingsplan (2012-2016) gir rom for å benytte alkohollovens
ytre rammer. Alkohollovens ytre rammer gir kommunestyret adgang til å utvide skjenketiden slik at
skjenking av brennevin er forbudt bare mellom kl. 03:00 og 13:00. Forbudet mot skjenking av vin og øl
er mellom kl. 03:00 og kl. 06:00. Skjenkeavgiften i Kvæfjord er satt til kr. 4400,- pr år, med
tilleggsavgift for mengde skjenket alkohol jf. Forskrift av 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av
alkoholholdig drikk mv, sist endret 08.12.14.
Det må anses som positivt at det på nytt etableres et skjenkested på Borkenes, både som
næringsvirksomhet og fordi dette gir befolkningen et tilbud som ikke eksisterer per i dag.
Innstillingen om å tildele skjenkebevilling fremmes med forbehold om at det ikke fremkommer
opplysninger fra lensmannen i Kvæfjord som skulle kunne påvirke bevillingssøknaden.

Lars Tverseth
Kultur- og oppvekstsjef

