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Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 15.02.2016

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 15.02.2016.
Til å signere møteboka velges:
1...
2…

Dokumenter i saken:
Møtebok fra Kvæfjord formannskaps møte 15.02.2016
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.
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Administrasjonssjefens årsberetning for 2015

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap tar administrasjonssjefens årsberetning for 2015 til etterretning. Årsberetningen
forelegges kommunestyret sammen med årsmeldinger for rammeområdene i juni, samtidig som
regnskapssaken.

Vedlegg:
Årsberetning for 2015
Dokumenter i saken:
K-sak 77/15 Tertialrapport 2/2015
K-sak 36/15 Tertialrapport 1/2015
Kvæfjord kommune 12.02.2016 Regnskap 2015
Kvæfjord kommune 04.03.2016 Årsrapport for beredskapsarbeidet 2015
Saksopplysninger
Denne saken fremmes ut fra etablert praksis og i tråd med bestemmelsene om å framlegge årsberetningen
uten ugrunnet opphold. Kommunestyret vedtok i 2001 at administrasjonssjefen fremmer sin årsberetning
for formannskapet, som fremmer innstilling til kommunestyret på tilsvarende vis som for årsregnskapet.
Forskrift om årsregnskap og årsberetning angir ellers i § 10 slike behandlingsfrister:
 Årsregnskapet og årsberetningen vedtas av kommunestyret senest seks måneder etter
regnskapsårets slutt.
 Årsregnskapet skal avlegges innen 15. februar i året etter regnskapsåret.
 Administrasjonssjefen utarbeider årsberetningen og fremmer denne for det organ kommunestyret
bestemmer. Årsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold og senest innen 31. mars.
 Dersom årsberetningen ikke fremmes for kontrollutvalget, skal den likevel oversendes til
kontrollutvalget før utvalget avgir uttalelse til årsregnskapet.
 Årsberetningen skal foreligge til behandling i kommunestyret samtidig med at årsregnskapet skal
behandles.

Kommuneregnskapet for 2015 ble oversendt kommunerevisjonen 12.02.2016. Administrasjonssjefens
årsberetning ble oversendt revisjonen og kontrollutvalgssekretariatet 23.03.2016.
Årsberetningen er første del av årsmeldinger for 2015, som sammen med årsregnskapet beskriver
virksomheten gjennom det siste året. Årsberetningen bygger på det avlagte regnskapsoppgjøret for 2015,
det må derfor tas forbehold for at revisjonens etterfølgende gjennomgang kan bety endringer.
Årsberetningen vil bli forelagt kontrollutvalget sammen med regnskapet 24.05.2016. Regnskapssaken og
de samlede årsmeldinger for 2015 kommer deretter til formannskapets behandling 06.06.2016, forut for
behandlingen i kommunestyret 14.06.2016. Årsmeldingene forelegges teknisk utvalg og levekårsutvalget
før behandlingen i kommunestyret. Årsberetningen er kortfattet, med fokus på formalkravene i
kommuneloven og regnskapsforskriften.
Vurderinger
Det tilrås at formannskapet tar foreliggende årsberetning for 2015 til etterretning og med forutsetning om
at denne forelegges kommunestyret i juni sammen med regnskapssaken og de øvrige årsmeldinger for
rammeområdene.
Utover dette står det naturligvis formannskapet fritt å foreta tilføyelser eller andre presiseringer, som
særskilte tillegg til årsberetningen.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

03.03.2016
2016/21

Saksnr
18/16

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
18.04.2016

Forslag om endret bruk av skjønnsmidler

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap tiltrer søknad til fylkesmannen av 26.2.2016 om endret bruk av tildelte
prosjektskjønnsmidler fra utredning og etablering av interkommunalt landbrukskontor og til styrking av
nydyrkingsprosjektet, med særlig vekt på konsekvensutredninger knyttet til aktuelle områder for
nydyrking både i Harstad og Kvæfjord kommuner. Formannskapet oppfatter at slik prosjektutvidelse vil
styrke prosjektmålet om å tilrettelegge for fortsatt positiv utvikling av landbruket i regionen.
Dokumenter i saken:
Kvæfjord kommune administrasjonssjefen 26.2.2016 Søknad – endret bruk av skjønnsmidler
Fylkesmannen 14.9.2015 Fylkesvise skjønnsrammer 2016 – kommunene i Troms
Fylkesmannen 2.5.2014 Søknad om tilskudd til tilrettelegging av nydyrking i Kvæfjord
F-sak 59/14 Nydyrkingsprosjektet – kommunal involvering
Kvæfjord kommune administrasjonssjefen 18.11.2014 Forslag til budsjett og økonomiplan 2015-2018
Fylkesmannen 8.4.2013 Svar på søknad om prosjektskjønnsmidler 2013
Kvæfjord kommune administrasjonssjefen 21.1.2013 Søknad om prosjektmidler til fornying for 2013
F-sak 14/13 Interkommunalt samarbeid
Saksopplysninger
Administrasjonssjefen har fremmet søknad til fylkesmannen om endret bruk av tildelte skjønnsmidler, fra
utredning og etablering av interkommunalt landbrukskontor og til styrking av nydyrkingsprosjektet, med
vekt på mer omfattende konsekvensutredninger knyttet til de aktuelle områder for nydyrking ikke bare i
Kvæfjord kommune som opprinnelig forutsatt, men også i Harstad kommune. Søknaden er avklart med
Harstad kommune, men bør også forelegges politisk nivå i Kvæfjord kommune til drøfting.
Formannskapet ga ved behandlingen av F-sak 14/13 Interkommunalt samarbeid tilslutning til søknad til
fylkesmannen om skjønnsmidler til utredning av interkommunalt landbrukskontor. Saken hadde opphav i
et bredere prosjekt i regi av regionrådet 10 år tidligere, med vurdering av interkommunale løsninger på en
rekke tjenesteområder. Søknadsgrunnlaget skisserte lokalisering av et felles landbrukskontor (for flere av
regionrådskommunene) til Harstad, blant annet ut fra geografi og stillingsressurser i bruk.

Etter framføring av søknad i fellesskap med Harstad kommune, ble Kvæfjord kommune i 2013 tildelt
prosjektskjønnsmidler med 400 000 kr til utredning og etablering av et interkommunalt landbrukskontor.
Kommunene har senere vært involvert i flere samarbeidsprosjekter; ut fra arbeidsomfang, andre føringer
fra det lokalpolitiske miljø for så vidt gjelder lokal landbruksforvaltning og etter hvert også hensett
kommunereformen, ble dette tiltaket stilt i bero, jf senest omtale i administrasjonssjefens forslag til
budsjett og økonomiplan 2015-2018 (side 29): «Vurderinger av mer interkommunalt samarbeid innenfor
landbruksforvaltningen foreslås satt på vent i påvente av kommunestrukturprosjektet». I tråd med rapportering til
fylkesmannen, er skjønnsmidlene med 400 000 kr avsatt på bundet driftsfond, uten at kommunene har
belastet prosjektet med kostnader for innledende planleggingsarbeid.
Kvæfjord kommune har i 2015 iverksatt et nydyrkingsprosjekt med mål om å tilrettelegge for nydyrking.
Prosjektet er delfinansiert med BU-tilskudd gitt av fylkesmannen i 2014 med inntil 367 500 kr eller 50 %
av godkjent totalkostnad. Fylkesmannen skrev i tilsagnet at «en avgjort styrke med dette prosjektet er den
dype politiske forankringa i kommunestyret gjennom ei tverrpolitisk arbeidsgruppe som initiativtaker». Etter
forutgående anbudsrunde ble Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland tildelt oppdraget som prosjektleder.
Prosjektet omfatter blant annet konsekvensutredninger knyttet til aktuelle områder for nydyrking, med et
kostnadsoverslag nøkternt beregnet til 140 000 kr. Etter dialog med Reindriftsforvaltningen, tilrår
jordbruksrådgiverne i Harstad og Kvæfjord kommuner at konsekvensutredninger bør utvides til å omfatte
de tilstøtende arealer også i Harstad kommune. På dette vis kan grunnlaget for videreutvikling av
landbruket på Hinnøya gis et bredere perspektiv.
Et slikt endringsgrep fordrer bevilgning ut over det som ligger inne i nydyrkingsprosjektets totale ramme
med 735 000 kr. Ut fra drøftinger med rådmannen i Harstad kommune, som var involvert i søknaden om
prosjektskjønn i 2013, er det fremmet søknad til fylkesmannen om at disse skjønnsmidlene helt eller
delvis kan omdisponeres til bruk mot interkommunale tiltak innen nydyrkingsprosjektet, herunder i første
omgang utvidet omfang av konsekvensutredninger. I første omgang vil prosjektet ellers bygge videre på
kommunens opprinnelige søknad av 30.10.2013, som lå til grunn for fylkesmannens tilsagn om BUtilskudd til nydyrkingsprosjektet. Administrasjonssjefen har i søknaden lagt til grunn at rapportering på
bruk av midlene, gitt samtykke til endret bruk, blir del av kommunens oppfølging av
nydyrkingsprosjektet, herunder at ubrukte midler fortsatt avsettes på bundet driftsfond.
Vurderinger
Fylkesmannen har meddelt kommunene at det i 2016 ikke vil bli tildelt prosjektskjønnsmidler på ordinært
vis. Kvæfjord kommune har ikke gjennomført bruk av de tildelte midler fra 2013 slik som opprinnelig
forutsatt. Et alternativ til endret bruk av midlene slik som omsøkt, vil være at disse blir trukket tilbake.
Administrasjonssjefen oppfatter at endringen som tilrettelegger for et utvidet nydyrkingsprosjekt, er i tråd
med prosjektmålet om å tilrettelegge for fortsatt positiv utvikling av landbruket i regionen. Det vil i denne
forbindelse falle naturlig å se prosjektets skisserte arealer fra Dale til Kvæfjordeidet i sammenheng med
tilstøtende LNF-arealer i Harstad kommune.
Ut fra tidligere politiske føringer for kommunens søknad nedfelt i F-sak 14/13, tilrås det at formannskapet
gir tilslutning til søknaden til fylkesmannen om endret bruk av de tildelte prosjektskjønnsmidler fra
utredning og etablering av interkommunalt landbrukskontor til styrking av nydyrkingsprosjektet, i første
omgang med særlig vekt på konsekvensutredninger knyttet til aktuelle områder for nydyrking i begge
kommunene. Administrasjonssjefen finner at slik endret bruk er bedre i samsvar med de lokalpolitiske
styringssignaler som så langt er gitt, både i forhold til utredning av et interkommunalt landbrukskontor og
i forhold til nydyrkingsprosjektet.
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Kommunereformen - tilleggsavtaler til intensjonsavtale ny kommune

Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten innstilling

Vedlegg:
1. Intensjonsavtale ny kommune, av 29.2.2016
2. Tilleggsavtale av 29.2.2016 mellom Evenes og Harstad kommuner
3. Vedlegg til felles intensjonsavtale ny kommune Ibestad og Harstad kommuner, av 29.2.16
4. Vedlegg til felles intensjonsavtale ny kommune Tjeldsund og Harstad kommuner, av 29.2.16
5. Vedlegg til felles intensjonsavtale ny kommune Skånland og Harstad kommune, av 29.2.16
Dokumenter i saken:
 Referat fra møte i styringsgruppen 8.2.16 for kommunereformen 7 kommuners alternativet –
Harstad med flere (Referatsak 21/16 formannskapet 15.2.16)
 K-sak 5/16 Kommunestruktur: Status-, utfordrings- og intensjonsbilde – Mulighetsutredning
kommunestruktur Evenes, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lødingen, Skånland og Tjeldsund
 K-sak 7/16 Kommunereformen – intensjonsavtale ny kommune
Saksopplysninger
Styringsgruppen for prosessen for utredning av 7 kommuners alternativet Harstad med flere ble i møte
8.2.16 enig om innholdet i Intensjonsavtale ny kommune, og revidert avtaledokument ble sendt ut fra
Harstad kommune pr epost 9.2.16. I samme møte ble det også enighet om at avtalen skulle undertegnes
29.2.16 i Harstad.
I møtet 8.2.16 opplyste ordføreren i Harstad om at noen av kommunene også hadde bedt om separate
møter og samtaler med Harstad kommune om særavtaler. Det ble opplyst at særavtalene skulle gjøres
kjent samme dag som intensjonsavtalen skulle undertegnes. Det ble også opplyst at denne muligheten
også ville stå åpen fremover dersom andre kommuner ønsket tilsvarende løsning.

Fra referat fra møte i styringsgruppen 8.2.16, Sak 2: Orientering om separate samtaler mellom Harstad
kommune og andre kommuner:
Ordfører i Harstad kommune orienterte om at Ibestad, Tjeldsund og Skånland kommuner har bedt om separate
møter og samtaler med Harstad. Slike samtaler er nå gjennomført. I den forbindelse har Harstad utarbeidet
forslag til vedlegg til felles intensjonsavtale med kommunene. Avtalevedleggene er fremdeles i prosess og sendes
til alle kommuner i styringsgruppen etter at de er ferdigstilt.

29.2.16, umiddelbart forut for undertegningen av intensjonsavtalen, ble det avviklet et møte mellom de 7
ordførerne hvor de fremforhandlede særavtalene ble fremlagt og gjort kjent for de øvrige kommunene.
Særavtalene ble undertegnet i samme seanse i Harstad og etterpå samme dag lagt offentlig ut på Harstad
kommunes hjemmeside.
Disse 4 tilleggsdokumentene er gitt benevnelsene:
-Tilleggsavtale av mellom Evenes og Harstad kommuner
-Vedlegg til felles intensjonsavtale ny kommune Ibestad og Harstad kommuner
-Vedlegg til felles intensjonsavtale ny kommune Tjeldsund og Harstad kommuner
-Vedlegg til felles intensjonsavtale ny kommune Skånland og Harstad kommune
Kvæfjord kommunestyre fattet 1.3.2016 i K-sak 7/16 Kommunereformen – intensjonsavtale ny kommune
følgende vedtak:
Kvæfjord kommunestyre tar intensjonsavtale ny kommune til orientering

Siden innholdet i særavtalene først var gjort tilgjengelig for ordfører, styringsgruppen og
administrasjonssjefen dagen før kommunestyret, var dette derfor ikke utsendt til eller kjent for
kommunestyrets medlemmer ved behandlingen av intensjonsavtalen. Eksistensen av disse
tilleggsavtalene var kort nevnt ved administrasjonssjefens orientering innledningsvis:

Spørsmålet nå blir hvordan Kvæfjord kommune skal forholde seg til de fire fremlagte avtalevedleggene.
Dette saksframlegget vil danne bakgrunn for denne vurderingen.
Styringsgruppen består av ordfører, varaordfører og opposisjonsleder/-representant fra
deltakerkommunene. Ordførerne i de 7 kommunene, med varaordførerne som varamedlemmer, utgjør
styringsgruppens arbeidsutvalg. Styringsgruppen ledes av ordføreren i Harstad kommune. Rådmennene
har møte- og uttalerett i styringsgruppens møter, men ikke stemmerett. Styringsgruppens hovedoppgave
er å føre politiske forhandlinger om dannelsen av en eventuell ny kommune. Styringsgruppen skal også
sikre god politisk forankring av prosessen i den enkelte kommune. Prosjektgruppen består av rådmennene
i de 7 kommunene. Rådmannen i Harstad leder prosjektgruppen.

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 6 møter i styringsgruppen; 23. februar 2015, 16. mars 2015, 13. mai 2015, 9.
juni 2015, 8. januar 2016 og 8. februar 2016. Referatene fra møtene i styringsgruppen har fortløpende
vært lagt frem for formannskapet som referatsaker.
Vurderinger
En intensjonsavtale for ny kommune i kommunereformprosessen er i hovedsak et politisk dokument, ikke
et juridisk dokument. Det er ingen fasit for hva en slik intensjonsavtale må innehold, slik at det vil være
opp de de aktuelle kommunene. Innholdet kan omfatte fra overordnet rammeverk for forhandlingene til
detaljnivå.
I rettslig sammenheng er begrepet intensjonsavtale hentet fra forretningsjusen og avtaleretten: to eller
flere parter har en hensikt om at de senere skal inngå en forpliktende avtale på et bestemt område. Man
oppfatter dette som en forberedende og foreløpig avtale som senere skal avløses av et forpliktende
avtaleforhold. Intensjonsavtaler inngås ofte der arbeidet med å få på plass en endelig avtale kan være
tidkrevende og vanskelig arbeid. Ved dette signaliseres at partene mener alvor og intensjonsavtaler kan
lette videre kontraktsforhandlinger ved at de trekker opp en ramme. I rettslig sammenheng er fokuset
rettet mot hvorvidt en intensjonsavtale stifter en rettsplikt for partene til å inngå det påtenkte, endelige
avtaleforholdet og eventuelt også andre plikter eller forbud, herunder forbud mot parallellforhandlinger,
konfidensialitetsplikt og konkurranseforbud. Den allmenne lojalitetsplikt i kontraktsforhold er et generelt
overordnet prinsipp. Denne kan være konkret avtalefestet og den kommer klart til uttrykk i noen
lovbestemmelser. Det finnes også en ulovfestet lojalitetsplikt i kontraktsforhold, og denne plikten gjelder
for alle stadier eller faser av kontraktsutviklingen. Det er ingen legaldefinisjon av begrepet lojalitetsplikt,
men generelt kan legges til grunn at det gir uttrykk for en redelighetsvurdering, der det sentrale er plikten
til å ivareta motpartens interesser.
I hvor stor grad har så denne rettslige tilstanden for intensjonsavtaler innen forretningsjusen og
avtaleretten overføringsverdi til intensjonsavtaler ved kommunesammenslåing? Intensjonsavtaler om
kommunesammenslåing må forstås som politiske, ikke juridiske, dokumenter. Innholdet i
intensjonsavtalen må forstås ut fra at den er fremforhandlet av en politisk styringsgruppe. Det er klart at
kommunene ikke har plikt til å inngå den påtenkte kommunesammenslåingen, det foreligger ikke
konkurranseforbud, men det kan foreligge konfidensialitetsplikt.
Generelt kan man si at en god intensjonsavtale for kommunesammenslåing/opprettelse av ny kommune
bør være så konkret og tydelig at den gir et godt grunnlag for innbyggerne til å kunne gjøre seg opp en
mening om alternativet. Den vil gi et utgangspunkt og et slags rammeverk for eventuelle videre
forhandlinger. Intensjonsavtalen vil tydeliggjøre hensikten og hva man ønsker oppnå med
kommunesammenslåing og legge premissene for denne.
Innholdet i tilleggsavtalene/vedleggene til den felles intensjonsavtalen er langt mer konkret enn innholdet
i selve intensjonsavtalen. Dette kan tyde på at de aktuelle 5 kommunene ikke har funnet intensjonsavtalen
tilstrekkelig konkret og/eller gjennomarbeidet.
Tilleggsavtalene er gitt status som vedlegg til intensjonsavtalen. Dette er ikke ukomplisert. På denne
måten vil to og to av avtalepartene seg imellom ha fremforhandlet forståelse og kanskje justering av
innholdet i fellesavtalen uten at dette har vært forhandlet og samstemt mellom samtlige av avtalepartene,
noe som kan gi grunnlag for usikkerhet mellom de 7 partene. Når noen av partene så behov for

presisering og utdyping av innholdet i den felles intensjonsavtalen er det administrasjonssjefens vurdering
at en bedre fremgangsmåte ville vært å ta dette opp i den felles styringsgruppen. Uansett burde
tilleggsavtalene vært gjort kjent for styringsgruppen før intensjonsavtalen var ferdigstilt, ikke vært
etterfølgende gitt status som vedlegg til en allerede ferdigforhandlet intensjonsavtale.
For innbyggerne i Kvæfjord ved folkeavstemningen, og for kommunestyret ved vedtak i juni 2016 om å
bestå som egen kommune eller ikke, vil situasjonen hvor Harstad har inngått særavtaler med 4 av de 6
kommunene, gi et utydeligere og mer forvirrende bilde av hva innholdet av 7 kommuners alternativet
Harstad med flere vil innebære.
I innledningen til samtlige av de 4 tilleggsavtalene står det:
Dette avtaledokumentet bygger på felles intensjonsavtale for kommunealternativet Harstad med flere (7
kommuner). Denne tilleggsavtalen er inngått mellom ... og Harstad kommuner. Partene har som mål at hvis også
andre kommuner går sammen og danner ny kommune sammen med Harstad og ..., skal innholdet i denne
tilleggsavtalen være en del av avtalegrunnlaget for en ny kommune. Dog med de tilpasninger som da er naturlig
som følge av flere avtalepartnere.

Administrasjonssjefen anbefaler at formannskapet gjør en vurdering av hvordan Kvæfjord skal forholde
seg til tilleggsavtalene. Dette vil bli en strategisk politisk vurdering og administrasjonssjefen finner derfor
å ikke fremme innstilling i saken.

Merete Hessen
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Grensejustering indre Gullesfjord

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til sitt tidligere vedtak i K-sak 8/16 Kommunestruktur – avvikling
av lokal rådgivende folkeavstemning. Kommunestyret legger til grunn at vedtaket i K-sak 8/16
skal danne grunnlag for avviklingen av rådgivende folkeavstemning.
2. Ut fra innspill fra Bygdelaget Guldhornet så vel som under de avviklede folkemøter om
kommunereformen, vedtar kommunestyret slike presiseringer om tema for folkeavstemningen:
A. Hovedtema er eventuell kommunesammenslåing. Det skal på stemmeseddel rettes
spørsmålet: «SKAL KVÆFJORD KOMMUNE BESTÅ SOM EGEN KOMMUNE?» og med tre
tilhørende avkrysningsalternativ: JA, NEI eller BLANK.
B. Undertema er eventuell grensejustering for Indre Gullesfjord. Det skal på stemmeseddel
rettes spørsmålet: «SKAL INDRE GULLESFJORD FORTSATT TILHØRE KVÆFJORD
KOMMUNE, OVERFØRES TIL SORTLAND KOMMUNE ELLER OVERFØRES TIL LØDINGEN
KOMMUNE?» med fire tilhørende avkrysningsalternativ: KVÆFJORD, SORTLAND,
LØDINGEN eller BLANK.

3. Kommunestyret vil i sitt møte 14.6.2016 ta stilling til spørsmål om kommunesammenslåing og
grensejustering, blant annet ut fra resultater fra folkeavstemningen.

Dokumenter i saken:
 Brev av 19.04.2013 fra Bygdelaget Guldhornet til Fylkesmannen i Troms Søknad om endring av
kommunegrense for indre Gullesfjord
 Brev av 14.05.2013 fra Fylkesmannen i Troms til Kvæfjord kommune samt flere kommuner,
fylkeskommuner og FMiN Orientering om mottatt søknad om endring av kommunegrense for
indre Gullesfjord
 Vedtak Kvæfjord formannskap 17.06.2013 F-sak 59/13 Angående søknad om endring av
kommunegrense for indre Gullesfjord














Brev av 20.05.2014 fra Fylkesmannen i Troms til KMD Vedr. søknad om endring av
kommunegrense for indre Gullesfjord - innstilling om at saken ikke skal utredes nærmere
Brev av 16.09.2015 fra Bygdelaget Guldhornet til Kvæfjord kommune «Høringsuttalelse
statusbilde» - kommunereformen
Brev av 22.02.2016 fra Bygdelaget Guldhornet til Kvæfjord kommune Spørsmål angående
kommunereformen og videre behandling av sak om uhensiktsmessige og utdaterte
kommunegrenser for indre Gullesfjord
Vedtak Kvæfjord kommunestyre 01.03.2016 K-sak 4/16 Kommunestruktur – statusbilde for
Kvæfjord kommune
Vedtak Kvæfjord kommunestyre 01.03.2016 K-sak 8/16 Kommunereformen – avvikling av lokal
rådgivende folkeavstemning
E-post korrenspondanse 29.02.-01.03.2016 mellom kommunen og Fylkesmannen i Troms
E-post av 02.03.2016 til Bygdelaget Guldhornet med svar på spørsmål ang. kommunereform indre
Gullesfjord.
Eposter av 07.03.2016 fra Fylkesmannen i Troms og KMD
Kart over stemmekretser Kvæfjord kommune
Referat fra møte 09.03.2016 med Sortland kommune: Orientering om søknad fra Bygdelaget
Guldhornet om grensejustering indre Gullesfjord
Referat fra folkemøter om kommunereformen i Kvæfjord – mars 2016
Invitasjon av 17.03.2016 fra Fylkesmannen i Nordland til møte Eventuelle grensejusteringer i
forbindelse med kommunereformen

Saksopplysninger
Tidskronologisk oversikt over hva som har skjedd i sak ad søknad om endring av kommunegrense for
indre Gullesfjord:
Bygdelaget Guldhornet sendte 19.04.2013 brev til Fylkesmannen i Troms: Søknad om endring av
kommunegrense for indre Gullesfjord. Innholdet tør være kjent via tidligere orienteringer til politisk nivå.
Administrasjonssjefen har 01.04.2016 rettet en forespørsel til Bygdelaget om formen på folkemøtet og
-avstemningen som ble gjennomført i 2013. Det framgår i tilbakemelding av samme dato 01.04.2016:
1. Stemmegivning 20.3.2013 skjedde etter initiativ fra medlemmene i grendelaget Godt Håp på Våtvoll og
medlemmene i bygdelaget Guldhornet på Moelv. Bygdelaget Guldhornet fikk ansvaret for å arrangere folkemøte
og folkeavstemming.
Stemmesedler med spørsmål om hvilken kommune en ønsket at indre Gullesfjord skal tilhøre ble utarbeidet. Tre
alternativer var tilgjengelig: Kvæfjord, Lødingen og Sortland. Stemmeseddel ble forhåndsutdelt på adressene til de
som er fastboende i indre Gullesfjord. Som definisjon på "indre Gullesfjord" ble det angitt gårdsnummer 16 og
17 Langvassbukt /Langvassdalen på vestsiden av fjorden til gårdsnummer 23 Gullholm på østsiden av fjorden, via
gnr. 18-22. Siden oppdatert manntall ikke var tilgjengelig, ble stemmesedler utdelt til fastboende basert på
lokalkunnskap.
Stemmesedlene ble utdelt i forkant av folkemøte, for at de som ikke kunne være til stede på folkemøtet skulle få
avgi sin stemme. Forhåndsstemmer kunne gis til styret i bygdelaget Guldhornet. Totalt ble 87 stemmesedler
utdelt i forkant av folkemøtet.
Folkemøte ble arrangert 20.3.2013. Saken om kommunegrense ble diskutert i plenum. Deretter ble stemmesedler
i lukkede konvolutter samlet inn, åpnet og talt opp i plenum. 77 stemmesedler ble mottatt og stemmene ble gitt
som følger:
Kvæfjord kommune: 6 stemmer
Lødingen kommune: 13 stemmer
Sortland kommune: 58 stemmer

2. Søknaden av 19.4.2013 ble utformet i henhold til Rundskriv H-01/07 "Lov om fastsetjing og endring av
kommune- og fylkesgrenser. Delegering og utfyllande retningsliner.", pkt. 5 "Krav til søknaden".
Ifølge rundskrivet skal søknaden inneholde forslag til ny grense. Ny grense ble derfor tegnet på grunnlag av de
gårdsnummer som ble lagt under definisjonen "indre Gullesfjord", dvs. gnr. 16 til gnr. 23, som nevnt i søknadens
innledning. Grensen er derfor forsøkt tegnet fra gnr. 16 på vestsiden av Gullesfjorden (medtatt Forøya) til grensen
ved gnr. 23. på Gullholm.
Grenseoverdragelsen omfatter dermed de gårdsnummer der fastboende mottok stemmeseddel for avstemming
om kommunetilhørighet.

Fylkesmannen i Troms sendte 14.05.2013 brev til Kvæfjord kommune, Sortland kommune, Lødingen
kommune, Troms fylkeskommune, Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland: Orientering
om mottatt søknad om endring av kommunegrense for indre Gullesfjord. I dette brevet orienterte
Fylkesmannen i Troms blant annet om:
«Fylkesmannen vil i tiden fremover avgjøre hvorvidt saken skal utredes nærmere, og vurdere det eventuelle
omfanget av en slik utredning og hvordan en slik utredning skal planlegges. Deretter vil et eventuelt forslag
sendes ut på høring til berørte kommuner og fylkeskommuner.
Vi vil avslutningsvis legge til at det av departementets rundskriv går frem at saker som gjelder deler av en
fylkesgrense skal avgjøres av departementet, etter at Fylkesmannen har utredet saken ferdig.»

Fylkesmannens brev av 14.05.2013, vedlagt brevet av 19.04.2013 fra Bygdelaget Guldhornet til
Fylkesmannen i Troms, var 10.06.2013 forelagt Kvæfjord formannskap og i etterfølgende møte
17.06.2013 fattet formannskapet vedtak i saken, F-sak 59/13:
Angående søknad om endring av kommunegrense for indre Gullesfjord.
Kvæfjord formannskap har forståelse for argumentasjonen som blir brukt av befolkningen i Indre
Gullesfjord ang kommunikasjonsforhold, geografiske forhold og sosial tilhørighet.
Formannskapets medlemmer har som utgangspunkt å bevare Kvæfjord som egen selvstendig kommune, helst
uten grensedragninger.
Det bør være en langt bredere vurdering av om kommunegrensa skal endres, og hvor det er naturlig å
trekke en eventuell ny grense.
Kvæfjord kommune bør også få lengre tid til tilbakemelding før fylkesmannen vurderer utredning, også ut fra at
søknaden om endring av kommunegrense ikke er sendt kommunen direkte, men kun via
fylkesmannen.
Det at 58 av de 77 fremmøtte stemmeberettigede personer ønsket seg til Sortland, er et signal som må tas på
alvor, men gir ikke et rett bilde for å definere hvor grensa bør trekkes, for det var jo definert av de som kalte
sammen til møte. Dersom grenseendring skal vurderes må det gjøres i en brei prosess der alle forhold blir belyst.

Fylkesmannen i Troms sendte 20.05.2014 brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som
Bygdelaget Guldhornet, Nordland fylkeskommune, Kvæfjord kommune, Lødingen kommune,
Fylkesmannen i Nordland, Sortland kommune og Troms fylkeskommune var kopimottakere av: Vedr.
søknad om endring av kommunegrense for indre Gullesfjord - innstilling om at saken ikke skal utredes
nærmere. Av dette brevet fremgår blant annet:
«Vi oppfatter at det er departementet som i slike saker skal avgjøre om saken skal utredes nærmere.»

Bygdelaget Guldhornet har også sendt brev av 16.09.2015 til Kvæfjord kommune med «Høringsuttalelse
statusbilde» - kommunereformen. Dette ble i sin helhet inntatt som vedlegg til Statusbildet, vedtatt av
Kvæfjord kommunestyre 01.03.2016 i K-sak 4/16.
Bygdelaget Guldhornet sendte 22.02.2016 brev til Kvæfjord kommune Spørsmål angående
kommunereformen og videre behandling av sak om uhensiktsmessige og utdaterte kommunegrenser for
indre Gullesfjord. Brevet ble delt ut til kommunestyret i møtet 01.03.2016.
I brevet stillet bygdelaget fire spørsmål til Kvæfjord kommune:






Hvordan planlegger Kvæfjord kommune å utrede saken angående uhensiktsmessige og utdaterte
kommune- og fylkesgrenser for indre Gullesfjord?
Når kommer en slik utredning til å finne sted?
Hvordan kommer kommunen til å gå frem for å innhente rådgivende folkemening angående
uhensiktsmessige og utdaterte kommune- og fylkesgrenser for indre Gullesfjord?
Når kommer en slik innhenting av rådgivende folkemening å finne sted?

Kommunestyret vedtok 01.03.2016 i K-sak 4/16 Kommunestruktur – Statusbilde for Kvæfjord kommune,
pkt 3:
Kommunestyret viser til brev fra Bygdelaget Guldhornet av 22.02.2016 vedr. kommunegrenser for indre
Gullesfjord. Kommunestyret ber om at brevets innhold blir vurdert av administrasjonen og at dette forelegges
formannskapet som egen sak i møte 18.04.2016.

Kommunestyret vedtok 01.03.2016 i K-sak 8/16 Kommunereformen – avvikling av lokal rådgivende
folkeavstemning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kvæfjord kommunestyre vedtar å benytte rådgivende lokal folkeavstemning som del av
beslutningsgrunnlaget for eventuell ny kommunestruktur, jf. kommunelovens § 39 b nr. 1.
Rådgivende lokal folkeavstemning om fremtidig kommunestruktur avholdes søndag 29. og mandag 30.
mai 2016.
Stemmetid settes som for øvrige valg.
Folkeavstemningen gjennomføres ved følgende stemmesteder: Moelv, Flesnes,Vik og Borkenes.
Gjennomføringen av rådgivende folkeavstemning og opptelling av stemmer delegeres til valgstyret.
Gjennomføringen skal følge samme rutiner og lovkrav som for kommune- og fylkestingsvalget så langt de
passer.
De valgte stemmestyrene benyttes. Administrasjonssjefen får fullmakt til å justere stemmestyrene ved
behov.
Personer med stemmerett er de som oppfyller stemmerettskravene for kommunestyre- og
fylkestingsvalget, inkludert de som fyller 16 og 17 år i valgåret.
Kommunen søker Skattedirektoratet om manntall med samme stemmerettskriterium som for
kommunestyre- og fylkestingsvalget, inkludert de som fyller 16 og 17 år i 2016.
Det sendes ut en husstandsbrosjyre i stedet for valgkort til samtlige husstander i kommunen. Brosjyren
skal gi informasjon om stemmerett, tid og sted for avstemningen samt en mer utfyllende informasjon om
temaet for selve folkeavstemningen.
Det skal være forhåndsstemmegiving i sammenheng med den rådgivende folkeavstemningen.
Forhåndsstemming gjennomføres i perioden 9.5. – 27.5.2016 på rådhuset på Borkenes, i ordinær
kontortid. Valgstyret fastsetter frist for søknad om å forhåndsstemme der de oppholder seg for syke og
uføre.
Det benyttes stemmesedler med utgangspunkt i et alternativ med JA, NEI og BLANK sedler.
Kommunestyret gir valgstyret fullmakt til å justere utformingen av stemmesedlene.
Innbyggerundersøkelse utgår.
Stemmesedlene telles kretsvis

Etter forespørsel fikk kommunen ved epost 01.03.2016 fra Fylkesmannen i Troms tilbakemelding om at
FMiT hadde vært i kontakt med KMD om brevet av 20.05.14 og fått opplyst at departementet har tatt
brevet av 14.05.2013 til etterretning slik at det aldri hadde vært laget noe svarbrev. Kommunen skulle få
nærmere beskjed når det var besluttet hvordan saken eventuelt skulle behandles videre.
Bygdelaget fikk 02.03.2016 en foreløpig tilbakemelding fra administrasjonssjefen.
Utdrag av epost av 07.03.2016 fra KMD til FMiT:
«På det stadiet vi nå er i kommunereformen, ønsker departementet at spørsmål om grensejusteringer ses i en
helhetlig sammenheng. Dette ble også omtalt i oppdragsbrevet til fylkesmennene 3. juli 2014: Departementet gjør
oppmerksom på at også lokale spørsmål om grensejusteringer må tas opp i de prosessene som nå starter opp, og
ikke tas som egne prosessløp slik det har vært vanlig å gjøre.

Derfor er det viktig at fylkesmannen blir gjort oppmerksom på eventuelle ønsker om grensejusteringer, dette
gjelder både lokale initiativ fra grupper av innbyggere eller ønsker fra det enkelte kommunestyret, slik at det kan
inngå som en del av fylkesmannens tilrådning til departementet høsten 2016.
Her er det viktig å peke på at det ikke er et krav at det skal tas sammen med en eventuell sammenslåing, kan også
avgjøres etter at sammenslåing er vedtatt (jf. Vear-saken mellom Stokke og Tønsberg). Men vi ønsker ikke egne
utredninger om grensejusteringer mens det foregår utredning om kommunesammenslåing. I FMs tilbakemelding
høsten 2016 ser vi for oss at slike grensesaker omtales, og en vurdering av om saken bør utredes videre eller ikke.
I utredningsveilederen skriver vi litt om hvordan kommunene bør forholde seg til egne grenser:
I denne prosessen bør kommunen også vurdere om det er behov for å gjøre noe med uhensiktsmessige
grenser. Endringer i befolknings- og utbyggingsmønster kan medføre at dagens kommunegrenser er blitt
utdatert. Det er ønskelig at uhensiktsmessige grenser blir behandlet som en del av kommunereformen, og
at dette inngår i de samme prosessene.
Det vil være ulike grader av uhensiktsmessighet – fra relativt ukompliserte grensejusteringer, til mer
omfattende kommunedelinger hvor de ulike delene blir slått sammen med andre nabokommuner.
Prosessene må være relativt samkjørte for at departementet skal kunne behandle disse sakene i samme
løp.»

09.03.2016 gjennomførte Kvæfjord og Sortland kommuner møte hvor temaet var søknaden fra
Bygdelaget Guldhornet om grensejustering indre Gullesfjord. Oppsummeringen etter møtet:
Sortland kommune er åpen for å diskutere grensejustering dersom det kommer en henvendelse fra
Kvæfjord kommune om dette.
Sortland kommune ønsker å bli holdt orientert om fremdrift i saken om grensejustering indre
Gullesfjord, og ønsker å bli involvert dersom det igangsettes utredning av dette spørsmålet.

Det ble medio mars 2016 avviklet tre folkemøter om kommunereformen i Kvæfjord; i Vik, Langvassbukt
og på Borkenes. Referat fra disse, herunder folkemøtet 15.03.2016 i Langvassbukt, ligger som referatsak
til formannskapet 18.04.2016, og det vises til dette. På folkemøtet var det i overkant av 50 fremmøtte og
det kom spørsmål og innlegg fra 15 av møtedeltakerne. Hovedvekten av innleggene knyttet seg til tema
for folkeavstemningen og spesielt utformingen av stemmesedlene.
Fylkesmannen i Troms arrangerte 01.04.2016 en dagssamling som blant annet satte fokus på
folkeavstemning. Det er første gang i kommunereformprosessen at dette settes som tema. Som innleder
på tema stilte professor Tor Bjørklund fra Universitet i Oslo, som er blant landets fremste eksperter på
folkeavstemninger, lokalvalg og valgdeltakelse. Kun tre dager forut for dagssamlingen, var der et tosiders
intervju med Bjørklund i Aftenposten om tema folkeavstemning og kommunereformen. Bjørklund viste i
sin innledning til at innslaget av lokale folkeavstemninger i kommunene er større enn de fleste er kjent
med; for perioden 1970-2011 er talt opp 708 lokale folkeavstemninger der mest dominerende tema har
vært målform og alkohol, men også endel om territorielle forhold. Sistnevnte antas å øke betydelig, med
om lag 200 varslede folkeavstemninger om kommunereformen. Bjørklund viste til at 14 kommuner så
langt har gjennomført slik folkeavstemning, hvorav 9 også har gjennomført innbyggerundersøkelse med
det (smått pussige) resultat at der i kun 2 av 9 kommuner var samsvar mellom resultatet fra innbyggerundersøkelsen og folkeavstemningen.
Tor Bjørklund viste til at konklusjoner ut fra folkeavstemninger ikke uten videre var entydige, men måtte
overlates til det politiske skjønn. Han viste til at Danmark har løst utfordringene med lav valgdeltakelse i
form av lovbestemmelse om at minst 30 prosent (40 prosent for grunnlovsendringer) av de
stemmeberettigede må ha gitt tilslutning, ut fra at det gitt denne begrensningen ellers bør være opp til de
som stiller opp i valg å ha avgjørende innflytelse framfor hensynet til hjemmesitterne.
Bjørklund påpekte også at det ikke finnes noen fasit på hvordan stemmegivningen skal legges opp, men at
det er viktig å gjøre dette enklest mulig med sikte på at alle skal ha visshet om hva som er tema for

stemmegivningen. Folkeavstemninger med alternativer JA eller NEI til et entydig tema er å foretrekke,
men ikke uten videre fullt ut dekkende for tema til en folkeavstemning.
Kvæfjord kommune har også mottatt invitasjon fra Fylkesmannen i Nordland til møte Eventuelle
grensejusteringer i forbindelse med kommunereformen den 12.4.2016. Invitasjonen går til ordførerne i
kommunene Lurøy, Rødøy, Meløy og Sortland, mens Kvæfjord også kan delta om de ønsker. Både
Fylkesmannen i Troms og Kvæfjord kommune har takket ja til invitasjonen til møtet, der flere aktuelle
områder for grensejusteringer vil bli drøftet «hvis dette ikke løser seg selv i forbindelse med en
kommunesammenslåing» og hvor det pekes på at «Kommunegrensen og fylkesgrensen mellom Sortland
– Kvæfjord er også ett av de områdene det kan være aktuelt å vurdere i denne sammenheng».
Føringer og avklaringer for spørsmål om grensejusteringer i sammenheng med
kommunereformprosessen:
I KMDs oppdragsbrev av 03.07.2014 til fylkesmennene står blant annet:
«Departementet gjør oppmerksom på at også lokale spørsmål om grensejusteringer må tas opp i de
prosessene som nå starter opp, og ikke tas som egne prosessløp slik det har vært vanlig å gjøre. Også
deling av kommuner kan komme opp som spørsmål, og departementet vil peke på at grenser kan
trekkes på nytt. Fylkesmannen må også legge til rette for prosesser på tvers av fylkesgrenser der det er
ønske om det. Det er derfor viktig at Fylkesmennene etablerer kontakt og samarbeider med
nabofylkene.»

Regjeringen har i artikkel på regjeringen.no Spørsmål og svar om kommunereformen, siste oppdatert
14.10.2015 på spørsmålet Hvordan skal man behandle spørsmål om samtidig grensejustering i en
sammenslåingsprosess? svart følgende:
Det er i utgangspunktet ønskelig at uhensiktsmessige grenser blir behandlet som en del av
kommunereformen, og at dette inngår i den samme prosessen. For at dette skal kunne være tilfelle, må
prosessene være relativt samkjørte, slik at departementet kan behandle disse i samme tidsrom.
Det er også i slike saker nødvendig at alle kommunestyrevedtakene er likelydende. For eksempel kan
følgende være ønskelig:
 Kommune A og 2/3 av Kommune B
 1/3 av Kommune B, Kommune C og Kommune D.
Det vil kreve likelydende kommunestyrevedtak i kommune A og B, samt likelydende
kommunestyrevedtak i kommune B, C og D. I slike saker vil det være en forskjell på hva som er en
grensejustering og hva som er en deling jf. inndelingslova § 3. b: at ein kommune eller eit fylke blir delt,
og dei einskilde delane blir lagde til andre kommunar eller fylke.
De andre teoretiske muligheter kan også være:
Kommune A og B fatter vedtak om sammenslåing, og er enige om at 1/3 av B skal slås sammen med C
og D. Da vil departementet kunne innarbeide dette i en sammenslåingsresolusjon. Dersom C og D
senere fatter vedtak som svarer på betingelsene fra A og B, vil den andre sammenslåingsresolusjonen
kunne inkludere en grensejustering.
Det er også mulig å gjennomføre to kommunesammenslåinger som følger dagens grenser, og deretter
gjennomføre en normal grensejusteringsprosess.

Inndelingsloven (Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser) er det formelle
grunnlaget for kommesammenslåinger, deling av kommuner og grensejusteringer, og gir bestemmelser

knyttet til deling av kommuner, sammenslåing, grensejusteringer mm. Loven er nå under revisjon, men
nytt lovforslag er ennå ikke er behandlet i Stortinget.
Gjeldende inndelingslov gir imidlertid fire muligheter for grenseendringer:
1. Grensefastsetting (typisk brukt for å fastsette uklare grenser, ikke så relevant i denne sammenheng)
2. Grensejustering (en mindre del av kommunen går over til en annen kommune)
3. Deling av en kommune (kommunen deles i to eller flere deler og de ulike delene går til forskjellige
kommuner)
4. Sammenslåing av to eller flere kommuner (gjelder hele kommunen som sådan)
Punkt 2 ovenfor (grensejustering) er relevant for denne saken. Det er viktig å merke seg at en
grensejustering ikke gir grunnlag for økonomisk kompensasjon i henhold til reformstøtte eller
inndelingsstøtte.
En eventuell grensejustering kan iverksettes når som helst, også uavhengig av en kommunereformprosess.
§ 8 i inndelingsloven hjemler en «initiativrett»:
Søknad om at det skal setjast i gang utgreiing om grensejustering eller grensefastsetjing kan fremjast av
innbyggjarar og grunneigarar i dei kommunane søknaden gjeld, av næringsdrivande som har sin
registrerte forretningsstad der og av kommunestyret eller fylkestinget i dei kommunane eller
fylkeskommunane søknaden gjeld.
Det er Stortinget som gjør endelig vedtak om en eventuell grensejustering (inndelingsloven § 6).
Stortinget har bestemt at også mindre grensejusteringer skal håndteres innenfor rammen av kommunereformen.
I normale situasjoner beskriver inndelingsloven § 3 c initiativrett og øvrig prosedyre for slike endringer.
Lovendringen i 2002 ble gjort for å forenkle prosessen med slike grensejusteringer og gi innbyggerne bedre
mulighet for å bli hørt i tilfeller der kommunegrenser gir uønskede virkninger i bygder og nabolag. Departementet
har sett at det kan skape unødig mye arbeid å håndtere slike grensejusteringer innenfor rammen av
kommunereformen, og har derfor sendt på høring forslag til justerte prosedyrer. Inntil disse eventuelt er vedtatt,
vil vi trolig måtte leve med noe uklarhet om hvordan prosedyrene vil være, avhengig av om grensejustering er del
av en større prosess i kommunene.

Forslag om endringer i inndelingsloven:
KMD har hatt forslag om endringer i inndelingsloven ute på høring med høringsfrist 01.10.2015:
Bakgrunnen for de foreslåtte lovendringene er at departementet i arbeidet med konkrete inndelingssaker i
den pågående kommunereformen er blitt oppmerksom på behov for å gjøre noen mindre endringer i
inndelingsloven, for at den kan fungere som et tjenlig redskap ved grenseendringer. På denne bakgrunn
foreslås blant annet en åpning i regelen om deling av kommuner, slik at departementet kan fastsette at en
grenseendring som gjelder en mindre del av den opprinnelige kommunen, kan bli behandlet etter reglene
om grensejustering. Her fra sammendrag om lovforslaget:
Kapittel 4 om grensa mellom deling og grensejustering
Det er behov for å tydeleggjere prosesskrav der ein kommune sluttar å eksistere og dei einskilde delane blir lagde
til andre kommunar. Etter ei lovendring som tok til å gjelde i 2014, følgjer desse delingstilfella dei meir
omfattande prosessreglane som gjeld ved samanslåing, med mellom anna krav om felles kommunestyremøte og
fellesnemnd.
Omsynet til smidige samanslåingsprosessar tilseier at krava til formelle prosessar ved inndelingsendringar ikkje
bør vere meir omfattande enn naudsynt. Dersom ein søknad berre gjeld samanslåing, blir søknaden handsama
som ei samanslåing. Dersom ein søknad gjeld ei samanslåing mellom kommune A og størstedelen av kommune B,
mens ein mindre del av B blir lagd til kommune C, blir dette i dag handsama som deling etter § 3 andre ledd
bokstav b. Dette kan kommunane oppfatte som krevjande.

Departementet gjer framlegg om å endre regelen i inndelingslova § 3 tredje ledd slik at det blir mogleg å
gjennomføre grensejusteringar i samband med ei samanslåing. Det inneber at dei ulike delane av ein kommune
som blir delt og lagt til andre kommunar, kan bli handsama etter ulike reglar. Departementet gjer framlegg om å
opne for at departementet kan fastsetje at ei grenseendring som gjeld ein mindre del av den opphavlege
kommunen, kan bli handsama etter reglane om grensejustering.

Regjeringen har 18.03.2016 fremmet Prop.76L Endringar i inndelingslova og kommunelova (behandling
av kommunesammenslåingar mv.). Lovproposisjonen omtaler flere tema og problemstillinger som delvis
er kommet til underveis i kommunereformprosessen, herunder deling og grensejustering. Det foreslås
endring i inndelingslovens § 3 tredje ledd slik at det blir mulig å justere grenser i sammenheng med en
kommunesammenslåing, noe som også «inneber at dei ulike delane av ein kommune som blir delt og lagt
til andre kommunar, kan bli behandla etter ulike reglar». Det framgår videre (side 20):
Avgjerda om ei overføring til ein annan kommune skal gjerast etter reglane om grensejustering eller deling, må
bygge på eit skjønn med bakgrunn i talet på innbyggjarar. Departementet held fast ved at grensa mellom deling og
grensejustering skal trekkjast ut fra talet på innbyggjarar i den aktuelle delen av kommunen, ikkje areal eller anna.

Normalt vil 25 prosent av innbyggertallet danne øverste grense for når en del av en kommune med deling
etter § 3 andre ledd bokstav b, kan behandles etter reglene om grensejustering. Dersom den berørte del av
kommunen omhandler mindre enn 10 prosent av innbyggerne, er KMD enda mer entydig:
Normalt skal reglane om grensejustering følgjast for delar av ein kommune eller fylkeskommune som skal delast
etter § 3 andre ledd bokstav b, som utgjer mindre enn 10 prosent av innbyggjarane.

Vurderinger
Det er kommet opp ett lokalt initiativ. Dette er en søknad fra Bygdelaget Guldhornet om at indre
Gullesfjord skal skilles ut fra Kvæfjord kommune og tillegges Sortland kommune.
Det er ikke kommet opp andre ønsker om grensejusteringer fra grupper av innbyggere eller fra
kommunestyret.
Til de konkrete spørsmål i brev av 22.02.2016 fra Bygdelaget Guldhornet fire til Kvæfjord kommune:
 Hvordan planlegger Kvæfjord kommune å utrede saken angående uhensiktsmessige og utdaterte
kommune- og fylkesgrenser for indre Gullesfjord?
 Når kommer en slik utredning til å finne sted?
 Hvordan kommer kommunen til å gå frem for å innhente rådgivende folkemening angående
uhensiktsmessige og utdaterte kommune- og fylkesgrenser for indre Gullesfjord?
 Når kommer en slik innhenting av rådgivende folkemening å finne sted?
Styringssignalene fra KMD og FMiT vedrørende om det skal gjennomføres utredning av søknaden fra
Bygdelaget Guldhornet om grensejustering for indre Gullesfjord har ikke vært entydige. Vi ser også fra
KMDs tilbakemelding av 07.03.2016 at det ikke er noe krav om at slike spørsmål skal avgjøres samtidig
med spørsmål om kommunesammenslåing. Dette kan også avgjøres etter at sammenslåing er vedtatt.
Samtidig ser vi at FMiT i sin tilbakemelding til KMD innen 01.10.2016 skal omtale slike grensesaker,
samt gi en vurdering av om saken bør utredes videre.
Ut fra ovennevnte vil administrasjonssjefen anbefale at også Kvæfjord kommune tar mål av seg å
oversende FMiT en omtale av grensesaken og en vurdering av om saken bør utredes videre.
Foreløpig er det ikke fattet beslutning om at grensejustering for indre Gullesfjord skal utredes. De
utredninger som er foretatt av Kvæfjord kommune alene eller sammen med andre i
kommunereformprosessen har vært forankret i kommunestyrevedtak om iverksettelse av utredninger.

Kommunestyrets vedtak av 01.03.2016 i K-sak 8/16 Kommunereformen – avvikling av lokal rådgivende
folkeavstemning legger opp til at innbyggernes råd også for indre Gullesfjord skal fremkomme ved at man
ved lokal rådgivende folkeavstemning 29. og 30. mai 2016 benytter stemmesedler med utgangspunkt i et
alternativ med JA, NEI og BLANK-sedler, at det benyttes de fire ordinære stemmestedene Moelv,
Flesnes, Vik og Borkenes og at stemmesedlene telles kretsvis for disse fire kretsene.
På folkemøtet i Langvassbukt 15.03.2016 ble det signalisert fra flere i politikerpanelet at man i
formannskapet 18.04.2016 vil se på nytt på spørsmålet om utforming av voteringstema og stemmesedler.
Dette vil kunne løses ved å benytte en stemmeseddel hvor man kan stille ett hovedspørsmål og et
tilleggsspørsmål.
Hovedspørsmålet kan da enten vil være «Skal Kvæfjord kommune bestå som egen kommune?» eller
«Skal Kvæfjord kommune slå seg sammen med Harstad med flere?». På dette kan det stilles opp tre
avkrysningsalternativ: JA, NEI eller BLANK, hvor det må krysses av for ett av alternativene.
Utformingen av tilleggsspørsmålet må undergis nøye vurdering. Det er ikke helt enkelt å se hvordan man
kan ivareta det overordnede hensyn til en enklest mulig utforming av stemmeseddelen, med ønsket om å
innhente innbyggernes råd om indre Gullesfjord. For det første må det tas standpunkt til om man skal
spørre om mulighet for overføring til både Sortland og Lødingen i tillegg til å videreføre tilknytningen til
Kvæfjord. Og for det andre må det tas standpunkt til om man samtidig skal spørre om fremtidig
kommunetilknytning for ytre Gullesfjord. Alternativ spørsmålsstilling kan være: «Skal indre Gullesfjord:
fortsatt tilhøre Kvæfjord kommune, overføres til Sortland kommune eller overføres til Lødingen
kommune?», hvor det må krysses av for ett av alternativene. Det kan også stilles opp tilsvarende
spørsmålsstilling for ytre Gullesfjord dersom kommunestyret ønsker samtidig innhenting av råd om dette.
Administrasjonssjefen ser det opplagt betenkelige i at stemmeseddelen på dette vis kan utvikle seg til en
for omfangsrik framstilling med opptil flere alternativer, sett i forhold til at problemstillingene direkte
berører en begrenset andel av innbyggerne. Det vil generelt være betenkelig å ende opp med en
stemmeseddel der stemmegiveren kan være i tvil om hva som er tema. Det kan også gjøre det krevende
for kommunestyret å trekke konklusjoner når den tid kommer.
Det bør derfor vektlegges en enklest mulig tilnærming når valgdagen opprinner. Selv om det formelle
grunnlag for en todeling for mange kan ha mindre interesse, oppfatter administrasjonssjefen at opplegget
for en stemmegivning kan ta utgangspunkt i
(1) at sakens hovedtema er eventuell kommunesammenslåing ut fra spørsmålsstillingen «Skal Kvæfjord
kommune bestå som egen kommune?» og med tre avkrysningsalternativ: JA, NEI eller BLANK, slik som
kommunestyret la til grunn via vedtaket i K-sak 8/16 og dernest
(2) at der som undertema også gis en uforbeholden mulighet (dvs ikke på noe vis koblet til stemmegivning
om kommunesammenslåing) til å stemme over eventuell grensejustering for Indre Gullesfjord ut fra
spørsmålsstillingen «Skal indre Gullesfjord fortsatt tilhøre Kvæfjord kommune, overføres til Sortland
kommune eller overføres til Lødingen kommune?» med fire avkrysningsalternativ for de tre kommuner
og det fjerde for BLANK stemme.
En stemmegivning der en velger kun har tatt stilling til (1) eller (2) men ikke begge, vil heller ikke kunne
forkastes ved opptellingen, jf for eksempel at flere ved lokalvalg kun gir stemme til kommunestyrevalget
og unnlater å gi stemme til fylkestingsvalget.
Administrasjonssjefen vil som grunnlag for sondring mellom kommunesammenslåing og grensejustering,
vise til overstående utdrag fra Prop.76 L, som konkluderer at 25 prosent av innbyggertallet normalt vil

danne øverste grense for behandling etter reglene om grensejustering, mens forhold som omhandler
mindre enn 10 prosent normalt skal utløse behandling som grensejustering. Utleggingsmanntallet for den
tilstundende folkeavstemning omfatter 2486 personer. Det er 40 stemmeberettigede i Moelv krets (1,6
prosent av total), 91 stemmeberettigede i de områder som er definert av Bygdelaget Guldhornet dvs fra og
med Gullholm i Moelv krets til og med Langvassdalen i Flesnes krets (3,7 prosent) og 217
stemmeberettigede samlet i Moelv og Flesnes krets (8,7 prosent).
Dette er rett nok ikke innbyggertall, men stemmeberettigede. De omtalte kretssammenstillinger gir lavere
andeler av innbyggertall enn av stemmeberettigede. Statistisk Sentralbyrå oppgir 3029 innbyggere i
Kvæfjord kommune pr 1.1.2016, hvorav 256 innbyggere i Indre og Ytre Gullesfjord (8,5 prosent).
Ut fra andeler av innbyggertall, kommer forespørselen fra Bygdelaget Guldhornet ut fra Regjeringens
vurderinger i Prop.76 L utvetydig under temaet grensejustering. En grensejustering kan som nevnt også
iverksettes uavhengig av kommunesammenslutning(er) eller ei. Administrasjonssjefen finner det da
rimelig at dette også blir er særskilt tema i tilknytning til folkeavstemningen, men da på det vis at alle
velgere gis en mulighet for å tilkjennegi sitt syn på saken.
Dernest vil det i kjølvannet av folkeavstemningen falle i kommunestyrets lodd å se hen til
folkeavstemningsresultatet, eventuelt også ulike resultater fra de fire stemmekretsene. Endelig vekting vil
da på lokalt nivå til slutt tilligge det politiske skjønn, utover selve valgresultatet vil det også være rimelig
å se hen til valgdeltakelse og hvor en mulig rettesnor kan være nevnte regel fra Danmark om at minst 30
prosent av de stemmeberettigede må ha gitt tilslutning til det ene eller det andre flertallsresultatet, før man
kan tillegge det avgjørende innflytelse (dvs for kommunen samlet 746 personer, tilsvarende kan også
beregnes kretsvis). Entydigheten av de kretsvise valgresultater må bli gjenstand for tilsvarende
vurderinger, også hva gjelder grensejusteringssaken i Gullesfjord.
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Budsjett 2016 - justering i gebyrvedtak, fellingsavgift hjortevilt

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til tidligere vedtak i K-sak 43/01 Oppretting av kommunalt viltfond
og fastsettelse av fellingsavgift for elg samt K-sak 80/15 Kvæfjord kommunes budsjett 2016 og
økonomiplan 2016-2019, punkt 11 om kommunale gebyrer og betalingssatser.
2. Kommunestyret legger til grunn at fellingsavgifter for å jakte hjortevilt skal følge de gjeldende
statlige maksimalsatser hjemlet i viltloven, p.t. med 510 kr for voksen elg og 300 kr for elgkalv.
3. For meget innkrevd og innbetalt fellingsavgift 2013-2015 blir å avstemme mot fakturering av
slike avgifter for 2016.

Dokumenter i saken:
K-sak 80/15 Kvæfjord kommunes budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019
K-sak 43/01 Oppretting av kommunalt viltfond og fastsettelse av fellingsavgift for elg
TU-sak 20/14 Ny forskrift om adgang til jakt etter elg i Kvæfjord kommune og fastsetting av minsteareal
Kvæfjord kommune 20.11.2012 Rundskriv nr 3/2012 - Delegeringsbestemmelser
Saksopplysninger
Kvæfjord kommune innførte fellingsgebyrer for hjortevilt; voksen elg og elgkalv i 2001. Utgangspunktet
for K-sak 43/01 Oppretting av kommunalt viltfond og fastsettelse av fellingsavgift for elg var at slike
gebyrinntekter fullt ut skal tilfalle et bundet viltfond, og ikke kommunekassen. Gebyrnivå er således uten
betydning for kommuneøkonomien. Det er i 2016-budsjettet ført opp inntekter fra fellingsavgifter med
17 000 kr og kostnader til viltnemndsarbeid med omlag 37 000 kr. Ved siste årsskifte utgjorde de ubrukte
midler på viltfondet drøyt 170 000 kr.
K-sak 43/01 la til grunn at regulering av gebyrsatsene skjer årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen
og lik «endringer av maksimalsatsene i statsbudsjettet». Gebyrene sto uendret i årene 2001-2006 med 400 kr
for voksen elg og 230 kr for elgkalv, men er deretter justert flere ganger senest pr 1.1.2016 og med slik
endring i fellingsgebyrene over de seneste årene:
5700 FELLINGSGEBYR
5701 Voksen elg

2012
505,00

2013
520,00

2014
540,00

2015
600,00

2016
620,00

5702 Elgkalv

295,00

310,00

330,00

400,00

410,00

Det formelle hjemmelsgrunnlaget for fellingsavgifter er viltloven av 1981, § 40 annet ledd: «For hvert dyr
som tillates felt eller felles av elg, hjort og villrein skal det betales en fellingsavgift etter satser og regler som
Kongen fastsetter. Kongen kan bestemme at kommunen innenfor nærmere rammer kan fastsette fellingsavgiften for
elg og hjort.» Det følger videre av § 43: «Jegeravgiften og fellingsavgiften går inn i et viltfond til fremme av
viltforvaltningen. Fellingsavgifter som fastsettes av kommunen, går inn i tilsvarende kommunale viltfond.
Direktoratet kan gi regler om anvendelse av midlene i kommunale viltfond.»

Kommunestyret har via delegeringsreglene overført kommunal avgjørelsesmyndighet etter viltloven til
teknisk utvalg og administrasjonssjefen, med unntak for de saker som etter lov, forskrift eller reglement
tilligger kommunestyret selv. Et slikt unntak gjelder for fellingsgebyrer da kommunestyret selv fatter
vedtak om betaling for kommunale tjenester med videre.
Det viser seg nå at Kvæfjord kommune via kommunestyrets årlige budsjettvedtak fra og med 2013 har
regulert gebyrene ut over maksimalsatsene hjemlet i viltloven, som for 2013 og årene etter har utgjort
henholdsvis 510 og 300 kr, jf mer omtale på Miljødirektoratets hjemmesider via link dit:
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Jakt-og-fiske/Jakt-og-fangst/Storviltjakt/.
Vurderinger
Gebyrsatsene som siste gang kan utledes av budsjettvedtaket for 2016 under K-sak 80/15 punkt 11,
budsjettvedlegg 2 Gebyrer og betalingssatser punkt 5700 Fellingsgebyr, går utover de rammer som følger
av reglene i viltloven. Vår gjennomgang indikerer at for høye gebyrsatser er en konsekvens av at det i de
årlige budsjettrunder fra og med 2009 ikke er en tilstrekkelig kobling til rammene gitt ved K-sak 43/01.
Dette har etter hvert medført for høye satser i budsjettene fra og med 2013, der maksimalsatsene har vært
510 kr for voksen elg og 300 kr for elgkalv.
Det tilrås derfor at kommunestyret med henvisning til K-sak 43/01 Oppretting av kommunalt viltfond og
fastsettelse av fellingsavgift for elg så vel som hjemmelsgrunnlaget gitt i viltloven §§ 40 og 43, vedtar en
presisering om at fellingsavgiftene for å jakte hjortevilt skal følge til enhver tid gjeldende maksimalsatser
ut fra viltloven. Likeledes bør det legges til grunn at for mye innkrevd fellingsavgift for årene 2013-2015
avregnes ved høstens fakturering av fellingsavgifter for 2016.
Maksimalsatser betyr for øvrig at kommunestyret alternativt kan fastsette lavere satser. Dersom det over
tid viser seg at viltfondet vokser til et omfang utover det som bør være tilgjengelig for å møte påløpende
viltnemdsoppgaver, kan kommunestyret i senere budsjettbehandling eventuelt fastsette gebyrsatser som er
lavere enn maksimalsatsene.
Ved ordinær budsjettbehandling blir forslag om nye kommunale gebyrer og betalingssatser kunngjort og
lagt ut til alminnelig ettersyn. Ettersom denne saken er avgrenset til korrigering for tidligere feil og med
konsekvens at satsene nedjusteres, oppfatter ikke administrasjonssjefen at slik kunngjøring er påkrevet
utover det at innkalling og saksdokumenter på generelt grunnlag vil være tilgjengelig for allmennheten
via kommunens hjemmeside på internett.
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06.04.2016
2016/7

Saksnr
22/16

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
18.04.2016

Næringsfond - budsjettramme 2016

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser til kommunestyrets vedtak om budsjett og økonomiplan 2016-2019,
herunder om midler til næringsrettede tiltak medregnet næringsfond. Det vises også til tidligere
vedtak om prioritet til prosjekter for nydyrking og næringsutvikling.
2. Det legges til grunn at inntil 5 prosent av årets tildeling fra næringsfond kan brukes til
administrasjon, med kommunen selv som tilskuddsmottaker.
3. Ut fra det omfang av fondsmidler som fra tidligere er bundet til særskilte bevilgningsvedtak,
finner formannskapet at samlet ramme til disposisjon fra kommunalt næringsfond i 2016 bør økes.
Formannskapet ber administrasjonssjefen fremme budsjettregulering for dette så snart årets
tildelinger over statsbudsjettet kapittel 551 er avklart.

Dokumenter i saken:
K-sak 80/15 Kvæfjord kommunes budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019
F-sak 10/15 Prosjekt næringsutvikling
F-sak 59/14 Nydyrkingsprosjekt – kommunal involvering
Kvæfjord kommune 12.2.2016 Oversendelse regnskap 2015
KMD 8.1.2016 Rundskriv nr H-1/16 Statsbudsjettet 2016 – Det økonomiske opplegget for kommuner og
KMD 9.11.2015 Retningslinjer for distriks- og regionalpolitiske virkemidler
Troms fylkeskommune 4.6.2015 Tildeling kommunalt næringsfond 2015 – Kvæfjord kommune
Saksopplysninger
Formannskapet behandler tidlig i budsjettåret tradisjonelt sak om rammer og føringer for anvendelse av
næringsfondet, mest med henblikk på økonomi men også med mulighet for drøfting av søknadsfrister og
andre justeringer i egne saksbehandlingsrutiner. Bakgrunn for saken er blant annet gitt ved forslaget til
budsjett for 2016 (side 16):
«Ansvar 10313 Næringsfond/Ansvar 10314 Næringsfond regional satsing. Næringsfond er ført opp med
samlet bevilgning i 2016 med kr 1 000 000, fordelt med kr 800 000 fra kommunalt næringsfond og kr

200 000 fra regionalt næringsfond. De kommunale tilskudd må i løpet av budsjettåret avstemmes med
bevilgningene som gis over statsbudsjettet. Det er i en tilleggsproposisjon varslet forslag om kutt som
kan tilsi reduksjon i tildelingene til næringsfond med 24 % sammenlignet med 2015. Kvæfjord kommune
mottok i 2015 1,2 mill kr til næringsfond.
Bevilgning over de regionale midler skal brukes til tiltak der to eller flere kommuner samarbeider om
prosjektfinansiering. For de kommunale fondsmidler er det ut fra tidligere vedtak lagt noen føringer for
virkemiddelbruken i 2016. For det første skal kr 275 000 brukes til medfinansiering av prosjektledelse i
nydyrkingsprosjektet. For det andre må det avsettes en bevilgningsramme på inntil kr 200 000 til
søknader om tilskudd til nydyrking. For det tredje kan inntil kr 100 000 disponeres til tiltak avledet av
næringsutviklingsprosjektet som startet opp i høst. Administrasjonssjefen gir tradisjonelt en fornyet
vurdering av budsjettrammene for næringsfond når der foreligger avklaring om bevilgninger via
statsbudsjettet.»

Troms fylkeskommune tildelte 4.6.2015 kommunen 1 mill kr til kommunalt næringsfond og 200 000 kr
til regional satsing. Midlene skal forvaltes i tråd med retningslinjene for distrikts- og regionalpolitiske
virkemidler og gjeldende lovverk, herunder reglene om offentlige anskaffelser. Midler til regional satsing
skal brukes i tiltak der to eller flere kommuner samarbeider om finansiering. Inntil 5 prosent kan brukes
til administrasjon av ordningene. Manglende oppfølging, herunder mangelfull rapportering, medfører at
kommunen ikke blir tildelt nye midler etterfølgende år. Tildelingsbrevet kan lastes ned via kommunens
hjemmeside og link: http://www.kvafjord.kommune.no/images/Troms%20fylkeskommune.pdf.
Det er på kommunens hjemmeside også lagt ut egne retningslinjer for virkemiddelbruken. Disse kan
hentes via link: http://www.kvafjord.kommune.no/vaare-tjenestetilbud/naering-og-landbruk/bedrift-og-etablering.
Der sto ved siste årsskifte ubrukte midler på kommunens balanseregnskapskonto 25199016 Næringsfond
med 1 278 922 kr og på konto 25199074 Næringsfond – regionalt med 437 479 kr. Tidligere års vedtak
som kan binde opp bruk av midler fra kommunalt næringsfond i 2016 utgjør i sum inntil 383 632 kr;
fordelt på 8 ulike tiltak. Det løper for tidligere saker tre år foreldelse på tildelinger fra næringsfond, mot
slutten av 2015 innskjerpet slik at tiltak må fullføres senest ett år etter tilsagn for å oppebære tilskudd.
Som gjengitt innledningsvis i budsjettutdraget, er det fra tidligere også lagt noen føringer for bruk av
fondsmidler i 2016. For det første disponeres 274 752 kr til medfinansiering av nydyrkingsprosjektet. For
det andre forutsettes årlig bevilgningsramme med inntil 200 000 kr til nydyrkingstilskudd, årlig avgrenset
til inntil 60 000 kr pr søker. For det tredje forutsettes det en årlig ramme for tiltak avledet av
næringsutviklingsprosjektet med inntil 100 000 kr. I sum er for året 2016 dermed fattet tidligere vedtak
som isolert tilsier utbetalinger fra kommunalt næringsfond med inntil 574 752 kr.
Sammen med tidligere bevilgningsvedtak, er i sum 958 384 kr fra kommunalt næringsfond bundet til
konkrete tiltak ved årets inngang. Videre er det så langt i 2016 foretatt utbetalinger eller fattet nye vedtak
om utbetalinger fra næringsfondet med 298 317 kr. Før 2016-tildelingen via statsbudsjettet til kommunale
næringsfond, tilsier dette at 437 479 kr fra regional satsing og kun 22 221 kr fra kommunalt næringsfond i
skrivende stund står til formannskapets disposisjon, i egenskap av næringsutvalg.
Selv om noen tildelinger erfaringsmessig ikke får anvendelse, tilsier dette at nye tildelinger i 2016 fra
kommunalt næringsfond fra dags dato må bygge på nye bevilgninger via statsbudsjettet. For regionale
satsingstiltak er situasjonen vesentlig annerledes.
I fjor ble tildelingen til de kommunale næringsfond gjort kjent i juni måned. Det er foreløpig ikke klart
når årets tildelinger vil foreligge. Stortingets endelige bevilgningsvedtak for 2016 tilsier en samlet
reduksjon på statsbudsjettets poster for regional utvikling og nyskaping (kapittel 551) målt mot saldert
budsjett for 2015 med 9,1 prosent. Det er disse bevilgningene som danner basis for de etterfølgende
tildelinger via fylkeskommunen til kommunale næringsfond.

Vurderinger
Som en gjennomsnittsbetraktning, er det over de seneste årene lagt til grunn en bevilgningsramme for
næringsfond og regional satsing med 1 mill kr, hensett så vel de årlige tilskudd via fylkeskommunen som
tidligere års ubrukte og dermed overførte midler. Ut over det som ovenfor er sitert fra budsjettet for 2016,
er der ikke gitt særskilte lokalpolitiske føringer for endringer i dette nivået. En langsiktig effekt har dog
vært at omfanget av ubrukte midler er økende, senest med 440 000 kr i løpet av 2015.
Som det også er vist ovenfor, var ved siste årsskifte nærmere 960 000 kr fra kommunalt næringsfond
bundet til tidligere bevilgningsvedtak. Av dette var omlag 575 000 kr koblet til prosjektene nydyrking og
næringsutvikling. Av hensyn til andre søkere, finner administrasjonssjefen det nærliggende å antyde en
økning i årets bevilgningsrammer ut over det som er skissert i budsjettopplegget, forutsatt at kommunen
også i 2016 blir tildelt midler til næringsfond. En slik økning bør minimum kunne være på nivå med
økningen i ubrukte fondsmidler i løpet av 2015 dvs nærmere ½ mill kr.
På tross av manglende avklaringer så langt, må det forventes tildeling til næringsfond i 2016, slik som
tidligere år. Forutsatt en rent sjablonmessig omregning ut fra samlet bevilgning i statsbudsjettet, kommer
vi som en foreløpig og forenklet skisse ut med tilskudd til Kvæfjord kommune i 2016 med 880 000 kr til
kommunalt næringsfond og 200 000 kr til regional satsing.
2016-budsjettet legger til grunn at administrasjonssjefen skal gi «en fornyet vurdering av budsjettrammene
for næringsfond når der foreligger avklaring om bevilgninger via statsbudsjettet». Slik avklaring foreligger ikke
i skrivende stund. Administrasjonssjefen vil derfor i denne omgang for det første nøye seg med å vise til
at foreløpige anslag ut fra statsbudsjettet tilsier at der er rom for bruk av fondsmidler i 2016 slik som
antydet i budsjettet, for det andre også at det betydelige omfang av midler som er bundet til tidligere
vedtak tilsier at samlet bevilgningsramme for tilskudd fra kommunalt næringsfond bør kunne økes med
nærmere ½ mill kr, men for det tredje også at det bør utvises en viss varsomhet for så vidt gjelder nye
tildelinger av tilskudd fra kommunalt næringsfond, før det foreligger tilsagnsbrev på årets tilskudd fra
fylkeskommunen.
Eventuell budsjettregulering på budsjettets kapitler 10312 Tilrettelegging sysselsetting, 10313 Næringsfond
og 10314 Næringsfond regional satsing, bør ut fra samme betraktninger først vurderes etter at årets
tildelinger via statsbudsjettets kapittel 551 er avklart, da også hensett årets første tertialrapport.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

31.03.2016
2016/357

Saksnr
23/16

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Jan Roger Johansen
77 02 30 44

Møtedato
18.04.2016
26.04.2016

Kontrollrapport 2015 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Kvæfjord kommune

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre tar kontrollrapport for 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen til
orientering.

Dokumenter i saken:
Kontrollrapport 2015 av 15.2.2016 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Kvæfjord kommune.
Saksopplysninger
Kontrollrapport 2015.
Vurderinger
Skattekontoret har i 2015 ikke gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret. Siste stedlige kontroll ble
avholdt 24.-25. september 2013.
Skatteoppkrever har i løpet av året gitt tilbakemeldinger på alle henvendelser og anbefalinger fra skattekontoret.
Skattekontoret har i 2015 gjennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene intern kontroll,
skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll.
Basert på kontrollene finner skatteetaten at skatteoppkreverens overordnede interne kontroll i det alt vesentlige er i
samsvar med gjeldende regelverk.
Skattekontoret finner videre at regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av skatteregnskapet i det alt
vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.
Videre mener skattekontoret at utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige
er i samsvar med gjeldende regelverk.

Skatteoppkreveren har i 2015 gjennomført 1 stedlig kontroll. Dette gir et resultat på 1,0 %. Kravet var på 5 %.
Skattekontoret finner at arbeidsgiverkontrollen ikke utføres i tilstrekkelig omfang. På bakgrunn av det begrensede
omfanget kan ikke skattekontoret konkludere på om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med
gjeldende regelverk.
For 2015 er innfordring av skatter og avgifter prioritert, noe som har medført et veldig godt innfordringsresulat for
Kvæfjord kommune.
Hvis man skal prioritere arbeidsgiverkontrollen, vil det gå på bekostning av andre oppgaver som skatteoppkrever
har og da først og fremt innfordringen.

Dag Sandvik
Økonomisjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

01.04.2016
2016/73

Saksnr
24/16

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Jan Roger Johansen
77 02 30 44

Møtedato
18.04.2016
26.04.2016

Opptak av startlån fra Husbanken for videre tildeling

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til at Husbanken har bevilget kommunen startlånsmidler til videre
utlån med kr 1 500 000,-.
2. Kommunestyret godkjenner låneopptaket med de lånebetingelser som fremgår av tilsagnsbrev.
Gjeldende rentebetingelser på utlån tillegges 0,25 % rentepåslag til dekning av administrative
kostnader.
3. Låneopptaket forutsetter fylkesmannens godkjennelse.

Dokumenter i saken:
Bevilgning av startlånsmidler for videretildeling i 2016.
Låneavtale.
Betalingsplan.
Saksopplysninger
Etter søknad har Husbanken bevilget Kvæfjord kommune kr 1 500 000,- i startlånsmidler til videre
tildeling. Startlånsmidlene skal brukes til videre utlån til langvarig vanskeligstilte på boligmarkedet som
har problemer med å skaffe egen bolig. Et nasjonalt mål er å hjelpe vanskeligstilte barnefamilier og særlig
familier som leier kommunal bolig samt familier som har en ustabil bosituasjon i en uegnet privat
utleiebolig. For å unngå at vanskeligstilte barnefamilier mister boligen på grunn av høye boutgifter, kan
refinansiering med startlån være en løsning. Konkret mål for 2016 er at kommunen skal gi minst 50 % av
alle startlån til barnefamilier. Flyktninger regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet og skal prioriteres
ved tildeling av startlån og tilskudd. Dette gjelder flyktninger med stabil økonomisk situasjon og som
ønsker å kjøpe egen bolig.
Kvæfjord kommune låner inn begrensede midler, og i hovedsak gis lånene til toppfinansiering der man
forutsetter grunnfinansiering i vanlig bank. Husbankens renter stiger og faller senere enn renta i det
private marked, og erfaring viser at over tid ligger Husbankens renter under gjennomsnittlig rentenivå til
de private bankene.

Nye flytende renter fastsettes og publiseres inntil seks ganger i året (1.januar, 1.mars, 1. mai osv). Nye
fastrenter fastsettes og publiseres den 1. i hver måned.
I statsbudsjettet for 2016 er det fastsatt en ny modell for fastsettelsen av renter i Husbanken. Den nye
modellen gjelder for faste og flytende renter med virkning fra 1. mars 2016. Det er et mål for den nye
modellen at den speiler nivået for renter i det alminnelige rentemarkedet.
Flytende renter og fastrenter gjeldende fra 1. mars 2016 vil være fastsatt på grunnlag av en
basisrente. Basisrentene er et gjennomsnitt av de beste rentetilbudene i markedet. Basisrenten utgjør
gjennomsnittet av de fem laveste rentenivåene på observasjonstidspunktene i en fastsatt periode. Dette
gjøres både for lån med flytende og fast rente. Det er Finansdepartementet som beregner basisrentene og
årlig effektiv rente før gebyrer.
Husbankens flytende rente fra april 2016 er 1,687 %. Kommunen har anledning til å legge til 0,25 %
rentepåslag til dekning av kommunens administrative kostnader i forbindelse med låneordningen.
Lånesøknader til kommunen behandles individuelt, og nedbetalingstid vil være avhengig av lånets
størrelse og søkers økonomiske forhold. Lånet gis normalt som annuitetslån over 15 år, men det kan i
spesielle tilfeller gis opptil 50 år. Det utarbeides budsjett som skal synliggjøre låntakers betalingsevne til
å betjene lånet. Det er en forutsetning for å gi lån at låntaker har økonomiske midler til å betjene lånet.
Startlån gis mot sikkerhet som 2. prioritets pant i aktuell eiendom etter hovedlån til annen bank.
Etterspørsel på startlån er mindre enn for noen år tilbake, og har de senere år ligget på et jevnt nivå. I
2015 ble det innvilget 5 startlån på tilsammen i underkant av 1 mill kr, mens 6 søknader ble avslått som
følge av manglende kriterier for å kunne få lån. Inneværende år har det vært flere henvendelser om
startlån, men det er kommet inn kun en søknad så langt.
Vurderinger
Kommunen har i dag 1,6 mill kr i ubrukte lånemidler til startlån. Ut fra flere henvendelser om startlån til
nå i år, forventer vi en økt pågang med lånesøknader utover året. For å klare å hjelpe flere barnefamilier,
bosatte flyktninger, og andre økonomiske vanskeligstilte, vurderer vi behov for å øke tilgjengelige
lånemidler. Med dette låneopptaket vil kommunen disponere i overkant av 3 mill kr til dette formålet.
Kvæfjord kommune har hatt gode erfaringer med startlånordningen. Vi har gjennom årene hjulpet mange
med å få mulighet til å etablere seg i egen bolig i kommunen, en mulighet de ikke ville fått uten startlån.
Innbetaling fra låntakerne går stort sett greit. I det siste året er det registrert en tapsføring på lån med
82 000 kr. Dette er første tapsføring på over 10 år.
Lånene administreres av Lindorff låneadministrasjon, og både lånekundene og kommunen får god
oppfølging fra dem. For å være sikker på at vi kan imøtekomme nye søknader om startlån vil
administrasjonssjefen tilrå at det tas opp et nytt lån i Husbanken på kr 1 500 000,-. Som følge av
kommunens ROBEK-status, betinger låneopptaket fylkesmannens godkjenning.

Dag Sandvik
økonomisjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

04.03.2016
2016/13

Saksnr
25/16

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
18.04.2016

Austerfjordtreffet - søknad om økonomisk støtte

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap finner at årets gjennomføring av Austerfjordtreffet blir å støtte med
kommunalt tilskudd 5 000 kr. Tilskudd belastes budsjettkapittel 01011
Kommunestyre/formannskap og dekkes ved overføring fra budsjettkonto 14902 09990 100
Formannskapets disposisjoner, som reduseres tilsvarende fra 50 000 til 45 000 kr.
2. Formannskapet vil for senere år be levekårsutvalget vurdere tilskudd til arrangementet innenfor de
ordinære kulturmidler på budsjettkapittel 25511 Tilskudd lag/foreninger og da ut fra ordinær
søknad fra Austerfjordtreffet.
3. Formannskapets vedtak er enkeltvedtak etter forvaltningslovens regler og kan påklages innen tre
uker fra det er gjort kjent for søker eller andre med klageinteresse i saken.
Dokumenter i saken:
RS 20/16 Austerfjordtreffet 31.1.2016 Søknad om midler
http://www.kvafjord.kommune.no/vaare-tjenestetilbud/naering-og-landbruk/bedrift-og-etablering
KMD 11.12.2013 Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler
Saksopplysninger
Søknad av 31.1.2016 fra Austerfjordtreffet om tilskudd med 30 000 kr til delvis dekning av antatte
annonsekostnader med 57 108 kr i tilknytning til Austerfjordtreffet 2016 ble forelagt formannskapet som
referatsak i møte 15.2.2016. Formannskapet gjorde slikt vedtak: «Formannskapet ber om å få referatsak
20/16 Søknad om økonomisk støtte opp som egen sak i neste møte».
Vurderinger
Administrasjonssjefen viser til søknaden slik som denne foreligger i overnevnte referatsak.
Søker har fokusert på et traktortreff i form av samling av veterantraktorer og videre at barn skal ta med
seg leketraktorer. Det synes tvilsomt om søknaden kan vurderes mot næringsfondet, som tar utgangspunkt
i «etablering av ny virksomhet eller utvidelse av eksisterende foretak» og med nedfelte formål om at «å bidra til
kompetanseheving, omstilling, nyetablering, innovasjon og nyskaping. Dette kan inkludere tiltak der formålet er å
utvikle tilbud og rammebetingelser som kan styrke og videreutvikle næringslivet og det regionale arbeidsmarkedet,

samt bidra til at region og lokalsamfunn blir mer attraktive å bo i og flytte til». Det følger av § 9 i forskrift for
distriktspolitiske virkemidler at tilskudd fra næringsfond ikke kan dekke «drift av næringsvirksomhet eller
organisasjoner».

Selv om sistnevnte kan ses mot intensjonene med Austerfjordtreffet, oppfatter administrasjonssjefen at et
eventuelt kommunalt tilskudd bør ses mot de ordinære budsjettbevilgninger. Kommunen har for tiden
ikke løpende tilskuddsordninger for lignende arrangementer, men det gis tidvis mindre engangstilskudd
til arrangementer av denne karakter; enten finansiert over formannskapets disposisjonspost eller via
kulturmidlene hørende under RO2 Kultur/oppvekst. Det må formodes at en fast tilskuddsordning vil
utløse lignende forespørsler fra eksempelvis Kveøydagene, Flesnes-i-fest eller Kvæfjorduka.
Austerfjordtreffet har i løpet av få år hatt en betydelig aktivitetsutvikling. Dette er et prisverdig tiltak men
det er også administrasjonssjefen vurdering at arrangøren bør drøfte intern organisering, finansiering og
en innretning av arrangementet som klarer å møte dette omfanget. Det må bemerkes at arrangørens valg
om at «alt skal være gratis eller veldig rimelig» i seg selv påvirker behovet for å skaffe et alternativt
finansieringsgrunnlag, for eksempel til de omtalte annonsekostnader.
Gitt årets disponible budsjettrammer, er det krevende å se at kommunen i vesentlig grad kan gi tilskudd til
et slikt arrangement. Kommunestyret har ved budsjettbehandlingen satt formannskapets disposisjonspost
til 50 000 kr, mens kulturmidlene under RO2 Kultur/oppvekst er ført opp med 166 000 kr. Disse tildeles
delvis via behandling i levekårsutvalget og delvis etter administrativ fullmakt.
Administrasjonssjefen finner å ville tilrå at årets gjennomføring av Austerfjordtreffet gis kommunalt
tilskudd med 5 000 kr, finansiert ved overføring fra budsjettkonto 14902 09990 100 Formannskapets
disposisjoner. For senere år bør formannskapet anmode levekårsutvalget om å vurdere tilskudd til
arrangementet innenfor de ordinære kulturmidler på budsjettkapittel 25511 Tilskudd lag/foreninger, ut fra
søknad fra Austerfjordtreffet og uten å koble dette til en fast årviss bevilgning. Sistnevnte vil forøvrig
høre under kommunestyrets kompetanse.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

11.04.2016
2016/7

Saksnr
26/16

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
18.04.2016

Frode Vogter - søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser i egenskap av næringsutvalg til søknad fra Frode Vogter, adresse
Gåra 5, 9475 Borkenes av 29.3.2016 om støtte med 300 000 kr til oppgitte investeringskostnader
3,3 mill kr til kjøp av fiskebåt og torskekvote.
2. Formannskapet tildeler investeringstilskudd fra kommunalt næringsfond til tiltaket med inntil
150 000 kr. Tilskudd utbetales mot tilfredsstillende kostnadsdokumentasjon og blir forholdsvis å
avkorte dersom kostnader framkommer med lavere beløp enn i søknad. Det må også framlegges
lånetilsagn fra andre finansieringsinstitusjoner og dokumentasjon på fiskekvoter. Dette tilsagn står
ved lag inntil 12 måneder regnet fra vedtaksdato.
3. Formannskapets vedtak er enkeltvedtak etter forvaltningslovens regler og kan påklages innen tre
uker fra det er gjort kjent for søker eller andre med klageinteresse i saken.

Vedlegg:
Frode Vogter - utdrag fra søknad 29.3.2016
Dokumenter i saken:
F-sak 22/16 Næringsfond – budsjettramme 2016
Frode Vogter 29.3.2016 Søknad om investeringsstøtte båt og kvote
Troms fylkeskommune 4.6.2015 Tildeling kommunalt næringsfond 2015
http://www.kvafjord.kommune.no/startsiden/aktuelt/2924-naeringsfond
Kvæfjord kommune adm.sjefen rundskriv nr 4/2009: Strategisk næringsplan
Saksopplysninger
Det foreligger søknad fra Frode Vogter, adresse Gåra 5, 9475 Borkenes, om investeringstilskudd fra
kommunalt næringsfond i forbindelse med kjøp av ny fiskebåt og torskekvote med samlet kostnadsramme
3,3 mill kr. Søker har ikke tidligere mottatt tilskudd fra kommunalt næringsfond.

Kommunestyret har siste gang behandlet Strategisk næringsplan under K-sak 25/09. Kommunestyret har
via behandlingen av kommunal planstrategi under K-sak 48/13 forutsatt planrullering i 2013, men
gjeldende næringsplan ble samme året prolongert av formannskapet. Strategisk næringsplan har under
avsnitt «Primærnæringer og avledede næringer» mål om at landbruk, fiske og kombinasjonsnæringer må
gis vilkår for vekst og utvikling og videre som veivalg å «legge til rette for fiske både som eneyrke og
som kombinasjonsnæring».
Formannskapet tildelte senest 15.2.2016 annen søker investeringstilskudd med inntil 100 000 kr til kjøp
av fiskebåt ut fra oppgitte investeringskostnader 862 500 kr, forutsatt lånetilsagn fra bank og
dokumentasjon på fiskekvoter.
Det er i annen sak til formannskapets behandling vist at der p.t. kun er 22 000 kr til fri disposisjon på
kommunalt næringsfond, hensyntatt alle tidligere vedtak (uten iverksatt utbetaling) og før årets tildelinger
fra fylkeskommunen. Selv med en anslått reduksjon forventes der påfyll til næringsfondet i løpet av første
halvår, dog antydes det i saken «at det bør utvises en viss varsomhet for så vidt gjelder nye tildelinger av
tilskudd fra kommunalt næringsfond, før det foreligger tilsagnsbrev på årets tilskudd».
Vurderinger
Administrasjonssjefen har internt lagt til grunn at sluttbehandling av søknader om tilskudd fra kommunalt
næringsfond (men ikke søknader koblet til de regionale satsingsmidler) opp mot politisk nivå som måtte
innkomme etter at saksframlegget om årets budsjettramme ble ført i pennen, nå avventer årets tilsagn om
tilskudd til kommunalt næringsfond. Foreliggende søknad bør imidlertid kunne tas til ordinær behandling,
da vesentlige deler av utbetalingene ut fra tidligere vedtak, først forventes å komme i andre halvår.
Foreliggende søknad antas å komme undere regelverket for mulig støtte fra kommunalt næringsfond. Som
for så vidt også søker selv påpeker, har kommunen mest en fortid innenfor fiskerifagene med «flere
kvoter og rettigheter, men pr i dag er det ikke en eneste kvote i gruppe 1 igjen her».
Gruppe II er åpen for enhver som er registrert i fiskermanntallet og eier fartøy med største lengde under 11 meter som er
innført i merkeregisteret. Fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter torsk. Etter visse regler kan også båter
større enn 11 meter være i denne gruppen. Det er strengere vilkår for oppføring i gruppe I, for fiske etter torsk nord for
62.breddegrad. Et av vilkårene er oppføring i Fiskermanntallet blad B, som innebærer at vedkommende må ha fiske som
hovednæring. I gruppe I er kvote knyttet opp mot båten som fartøykvote. I forvaltningssammenheng brukes ikke lenger
begrepene «gruppe I» og «gruppe II» men derimot «Lukket gruppe» og «Åpen gruppe».

Som nevnt ovenfor, er det nedfelt veivalg i Strategisk næringsplan om å «legge til rette for fiske både som
eneyrke og som kombinasjonsnæring», dvs søknaden må vurderes som aktuell i forhold til mål og tiltak i
vedtatt næringsplan.
Ut fra de føringer som fra tidligere er foretatt med hensyn til investeringsstøtte i liknende saker, herunder
også bruk av næringsfondet til å delfinansiere kjøp av melkekvoter, vil administrasjonssjefen tilrå at der
gis samlet investeringstilskudd fra kommunalt næringsfond med inntil 150 000 kr, hvorav 2/3-deler til
kjøp av båt og 1/3-del til kjøp av torskekvote. Samlet beløp er da også vurdert opp mot det totale
handlingsrom som forventes innenfor næringsfondet. Det bør stilles vilkår om tilfredsstillende
kostnadsdokumentasjon, lånetilsagn fra bank og dokumentasjon på torskekvoter samt at tilskuddet står
ved lag i inntil 12 måneder fra vedtaksdato.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

VEDLEGG
Søknad kommunalt Næringsfond for Frode Vogter
Navn: Frode Johan Vogter
Adr: Gåra 5, 9475 Borkenes
Org.nr: 992 425 717
Bankkonto: 1503.xx.xxxxx
Telefon: 955 xxxxx

Kvæfjord 29.03.2016

Beskrivelse av tiltaket
I 2011 startet jeg enmannsforetaket Frode Johan Vogter for å drive med fiske fra egen båt. Båten jeg
har hatt de siste årene er på 32 fot. Jeg har investert mye i både båt og bruk, og båten er blitt så bra at
jeg nå selger den med fortjeneste. Jeg har siden 2011 hatt en torskekvote på 34 tonn. Jeg har drevet
nøkternt og tatt tæring etter næring.
Jeg ønsker nå å kjøpe en større båt og Torskekvote.
Kvæfjord kommune har tidligere hatt flere kvoter og rettigheter, men pr. i dag er det ikke en eneste
kvote i gruppe 1 igjen her. Vi ser nå en økende interesse fra utenlandske og sørnorske investorer som
gjerne kjøper seg inn på fiskerisiden i Nord-Norge, og prisene på torskekvoter har økt bare det siste
året. Vi hører om kystrederier i Vesterålen som får ukentlige telefoner fra kapitalmiljøer i Oslo, og nå
henvender de seg ikke bare til de store, men også til mindre rederier. Vi har ikke sette investeringer i
denne takten tidligere hevdes det. Det er kvoterettighetene som har verdig og jeg har et ønske om å
være med og bevare eierskapet på nordnorske hender og håper og kunne investere i en større kvote
om noen år.
Det og være fisker kan være et ensomt yrke og jeg har siden oppstarten i 2011 drevet alene. Det å være
alene på havet er også forbundet med risiko dersom en uforutsett hendelse skulle oppstå. Når jeg nå
investerer i større båt er det derfor med et mål om å utvide virksomheten med 1 ansatt. Gjennom
denne utvidelsen vil jeg selvfølgelig øke arbeidskapasiteten om bord, men også investere i økt sikkerhet
for meg selv ved at vi da vil være to ombord til enhver tid. En annen viktig faktor er trivselen, det å ha
en kollega vil gjøre lange og tøffe arbeidsdager på havet lettere og mer meningsfylt. Et tilskudd fra
næringsfondet til kjøp av båt vil være med på muliggjøre en ansettelse da den økonomiske situasjonen i
selskapet vil se bedre ut.
Jeg tenker langsiktig og håper at jeg om ytterligere 4 år kan gå til innkjøp av enda større båt og utvide
med flere ansatte. Flere av bygdas unge har vært i kontakt med meg i håp om å kunne få arbeid på
båten min, og jeg synes det er positivt at det fremdeles er ungdom som ønsker å skaffe seg et levebrød
og yrkeskarriere på havet.
Jeg fisker i all hovedsak i Troms og Nordland, og leverer fisken til både Nordlaks og andre mottak i
regionen og landsdelen. I vinter sørget jeg for forsyninger til Petter Sjømat i en periode hvor han ikke
fikk andre leveringer, og jeg synes det er flott og kunne bidra til at andre virksomheter klarer og holde
produksjonen i gang.

Plan for gjennomføring
Mars. 2015

Søknad om lån i bank

Mars. 2015

Søknad kommunalt næringsfond

Mars. 2015

Søknad om lån Innovasjon Norge

Juni 2016

Ny båt i drift

Juni 2016

Ansette 1 stk. mannskap

Forventet resultat
Under forutsetning av at jeg får på plass finansieringen så vil båten være på plass i løpet av mai mnd.
Jeg vil også starte med rekruttering av en medarbeider og ønsker å ha personen på plass innen
Søknadssum
Jeg søker med dette om støtte fra Kvæfjord kommunes næringsfond på kr 300.000,- investeringen i ny
båt og kvote. En støtte fra næringsfondet vil være positivt i henhold til lånesøknader, samt for den
totale investeringen mitt foretak nå skal gjøre.
Selskapet har ikke tidligere mottatt offentlig støtte de to siste regnskapsårene.
Håper på positiv behandling av min søknad.
Med vennlig hilsen

Frode Johan Vogter

Kostnadsplan og finansieringsplan
Kostnadsplan
Tittel

SUM

Båt
Torske kvote
Sum kostnad

1 600 000
1 700 000
3 300 000

Finansieringsplan
Tittel
01.Tilskudd fra næringsfondet
02. Lån i bank
03. Lån hos Innovasjon Norge
04. Eget arbeid
05. Andre finansieringskilder
Sum finansiering

SUM
300 000
1 000 000
2 000 000
0
0
3 300 000

PS27/16Referatsaker

KVÆFJORD KOMMUNE
Referat fra folkemøter om kommunereformen i Kvæfjord – mars 2016
1. Momenter fra folkemøte i Vik 10.3.2016
Møtested: UL Varden, Vik
Møtetid: Kl. 19:00 – 21:15
Til stede: Ca. 45 frammøtte, pluss til sammen 12 representanter fra politisk og administrativ
ledelse, heri medregnet partienes gruppeledere.
I panel: Ordfører Torbjørn Larsen, administrasjonssjef Merete Hessen, samt gruppelederne
Jan Meyer (V), Bendiks H. Arnesen (AP), Linda Wikeland (SV), Ola Danielsen (FRP) og Karin
Eriksen (SP). (Kvæfjord Høyre hadde meldt avbud).
Fra administrasjonen møtte også helse- og omsorgssjef Ågot Hammari, personalsjef AlfBørre Knudsen, kontorleder teknisk Kristin Myreng Grimstad, rådgiver Birger Bjørnstad og
kultur- og oppvekstsjef Lars Tverseth.
Ordføreren ønsket velkommen, orientert om opplegget for folkemøtet, orienterte om
grunnlagsdokumentene, samt orienterte kort om kommunestyrets opplegg for
folkeavstemningen.
Administrasjonssjefen orienterte om kommunereformen – se egen presentasjon.
Gruppelederne i kommunestyret orientert om partienes hovedsynspunkter – ca. 5 min hver.
Innspill fra salen: Det kom innspill og meningsytringer fra tre av de frammøtte, etterfulgt av
ytterligere innlegg fra panelet.
Enkeltmomenter fra salen:












Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får! Hva blir verre i en stor kommune, og hva blir verre
om vi består som egen kommune?
Hvilke tallprognoser kan en stole mest på – tall for sammenslått kommune eller tall for
fortsatt egen kommune?
Mer eller mindre demokrati?
Hva er en liten og hva er en stor kommune?
Sentraliseringstendens – store kommuner vil ha større omland
Ikke mye godt å lese om tilsvarende reform i Danmark
«Liten og nær» er godt å bo i
Lokale tilbud vil forvitre ved en sammenslåing
Kvæfjord er en oversiktlig kommune som ivaretar oss godt – «en enkel og godt
fundamentert løsning»
Tillitserklæring å bli spurt om å gi råd – uten at dere som politikere egentlig kan gi oss
premissene for det vi stemmer over
Klarer dere som politikere å ivareta oss og vårt renommè – om vi består som egen
kommune? Vil dere kunne drive på en god måte – selv med litt «humper i veien»?
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Politikerpanelet kommenterte innspill fra salen, besvarte spørsmål og argumenterte for sine
synspunkter, samt at administrasjonssjefen besvarte spørsmål. Politikerne oppfordret til stor
valgdeltakelse, da det er viktig for et troverdig resultat.
Ordføreren avrundet og takket for oppmøtet.
Møtet slutt kl. 21:15.
Lars Tverseth (referent)

2. Momenter fra folkemøte i Langvassbukt 15.3.2016
Møtested: Viltkroa, Langvassbukt
Møtetid: Kl. 19:00 – 22:05
Til stede: I overkant av 50 frammøtte, pluss til sammen 13 representanter fra politisk og
administrativ ledelse, heri medregnet partienes gruppeledere.
I panel: Ordfører Torbjørn Larsen, administrasjonssjef Merete Hessen, samt gruppelederne
Jan Meyer (V), Victor Nicolaisen (H-vara), Ola Danielsen (FRP), Arne Martin Dahle (SV-vara),
Bendiks H. Arnesen (AP) og Karin Eriksen (SP).
Fra administrasjonen møtte, hele eller deler av møtet, også helse- og omsorgssjef Ågot
Hammari, økonomisjef Dag Sandvik, personalsjef Alf-Børre Knudsen, kontorleder teknisk
Kristin Myreng Grimstad, rådgiver Birger Bjørnstad og kultur- og oppvekstsjef Lars Tverseth.
En del av panelet og deler av administrasjonen måtte forlate ca. kl. 21:10 for å rekke ferga
tilbake.
Ordføreren ønsket velkommen, orientert om opplegget for folkemøtet, orienterte om
grunnlagsdokumentene, samt orienterte kort om kommunestyrets opplegg for
folkeavstemningen. Han orienterte også om behandlingen av grensejusteringsspørsmålet
som er reist fra Indre Gullesfjord-området.
Administrasjonssjefen orienterte om kommunereformen – se egen presentasjon.
Gruppelederne i kommunestyret orientert om partienes hovedsynspunkter – ca. 5 min hver.
Innspill fra salen: Det kom spørsmål og innlegg fra 15 av møtedeltakerne, fra noen flere
ganger og med vekt på tema for folkeavstemmingen. Hovedvekten av innlegg knyttet seg til
tema for folkeavstemmingen. Meningsytringene viste til dels også ulike oppfatninger.
Enkeltmomenter fra salen:



Innbyggerne i denne delen av kommunen burde fått anledning til å stemme over hvilken
kommune en vil gå sammen med
Kommunereformen er sterkt sentraliserende og et stort angrep på lokaldemokratiet,
viktig med nærhet til beslutningene
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Vi er en utkant, dog godt behandlet av Kvæfjord kommune, bør derfor fortsette som nå –
herunder bør hele Indre Gullesfjord godta å fortsette som utkant i Kvæfjord
Kunstig grensedragning av Indre Gullesfjord-området
Ytre Gullesfjord mister kirka med ny kommunegrense – pluss frykt for at en mister den
om deler av kommunen går til Sortland
Reaksjon på at den som har signert artikkel i avisen for Bygdelaget Guldhornet, ikke bor i
kommunen
Hvem skal ha lakseoppdrettet – til hvilken kommune skal eventuelle penger gå?
Har Sortland kapasitet til enda flere gamlinger – behold Kvæfjord!
Lavangen med 1.100 innbyggere ønsker å bestå som egen kommune og klarer seg godt –
hvorfor kan da ikke Kvæfjord fortsette som egen kommune?
Må i framtida gravlegge politiske kjepphester og stå sammen lokalt
Påpeking av at grensejusteringssaken jo skulle finne sin løsning i tilknytning til
kommunestruktursaken – slik en oppfatter sentrale myndigheters svar
Grensejustering bør nå også omfatte Flesnesområdet
Synes ikke opplegget for folkeavstemningen ivaretar Gullesfjordområdets interesser
Dere politikere må få til en stemmeseddel som gir oss mulighet til å uttrykke vår mening
Politikerne har begynt reformarbeidet i gal ende – må gjerne utsette reformarbeidet,
ikke enig
Så langt ikke problematisk å tilhøre Kvæfjord kommune, sammenlignet med f.eks.
Sortland
Utkantbygder i Norge (og Nord-Norge) tidligere lagt død, hva med demokratiet, vi her
inne blir en utkant uansett
Trodde dere politikere var interessert i å høre hva vi mente, til nå kunne dere klart dere
med kun å sende inn rådmannen, hør mer på folk i salen
Tror ikke Sortland er å komme inn i himmelen, men frykter samtidig bompengeavgift X 2
ved å skulle dra til Harstad
Skjønner ikke stemmeseddeldiskusjonen – hvordan skal vi få sagt vår mening
Ønsker også å kunne stemme både på Sortland, Lødingen – og Kvæfjord
Måtte tegne en grense, jfr. påbud fra fylkesmannen
Hvor skal Langvassdal-Våtvoll avgi stemme, hvordan få fram folkemeningen
Nærhet – har aldri klart å føle nærhet til Kvæfjord som beboer på Gullholm
Polemisering med «liten/stor» del av kommunen som ønsker seg over
Må vi ikke også flytte fylkesgrensen ved den ønskede kommunegrensejusteringen
Det må da gå an å ta den ønskede grensejusteringen nå, i tilknytning til den pågående
kommunereformprosessen
Alle meningene må få komme fram i denne folkeavstemningen
Får håpe at dette tar så lang tid at vi har fått regjeringsskifte, og at hele
reformspørsmålet forsvinner
Vi er ikke interessert i slik uthalingstaktikk. Vi har søkt om fradeling og forventer at dette
blir tatt på alvor
Hvor stor oppslutning må til for at avstemningen kan tillegges vekt? Og hvor stor del av
kommunen må bli igjen for at det fortsatt skal kunne være egen kommune?
Hva kom ut av ordførerens og varaordførerens samtale med Sortland kommune?
Tilhørighet og røtter er viktig!
Frykter ikke lav deltakelse i avstemningen
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Trolig også godt å være innbygger i Sortland
Fylkesgrensejustering ikke problematisk, jfr. justeringen i Godfjord
Om kommunale avgjørelser ang søknader vs. muligheter for nytilflyttinger
Distriktspolitikk er ofte å få betale dobbelt gebyr, jfr. plan- og bygningsloven

Politikerpanelet kommenterte innspill fra salen, besvarte spørsmål og argumenterte for sine
synspunkter, samt at administrasjonssjefen besvarte spørsmål. Varaordføreren og
administrasjonssjefen orienterte fra møtet med Sortland kommune. Politikerne understreket
viktigheten av stor oppslutning i folkeavstemningen, slik at resultatet er udiskutabelt.
Ordføreren avrundet og takket for oppmøtet.
Møtet slutt kl. 22:05.
Lars Tverseth (referent)

3. Momenter fra folkemøte på Borkenes 17.3.2016
Møtested: UL Fram, Borkenes
Møtetid: Kl. 19:00 – 21:45
Til stede: Vèl 90 frammøtte, pluss til sammen 12 representanter fra politisk og administrativ
ledelse, heri medregnet partienes gruppeledere.
I panel: Ordfører Torbjørn Larsen, administrasjonssjef Merete Hessen, samt gruppelederne
Johan Helge Elde (H), Ola Danielsen (FRP), Bendiks H. Arnesen (AP), Karin Eriksen (SP), Linda
Wikeland (SV) og Jan Meyer (V).
Fra administrasjonen møtte, hele eller deler av møtet, også helse- og omsorgssjef Ågot
Hammari, personalsjef Alf-Børre Knudsen, rådgiver Birger Bjørnstad og kultur- og
oppvekstsjef Lars Tverseth.
Ordføreren ønsket velkommen, orientert om opplegget for folkemøtet, orienterte om
grunnlagsdokumentene, samt orienterte kort om kommunestyrets opplegg for
folkeavstemningen. Han orienterte også kort om behandlingen av
grensejusteringsspørsmålet som er reist fra Indre Gullesfjord-området.
Administrasjonssjefen orienterte om kommunereformen – se egen presentasjon..
Gruppelederne i kommunestyret orientert om partienes hovedsynspunkter – ca. 5 min hver.
Innspill fra salen: Det kom spørsmål og innlegg fra 14 av møtedeltakerne, noen av disse flere
ganger. Med ett unntak framkom meningsytringene med en stor grad av skepsis til at
Kvæfjord kommune eventuelt blir en del av en større kommuneenhet.
Enkeltmomenter fra salen:


En trenger å bruke de kommunale økonomiske midler til direkte tjenesteyting, ikke til
administrasjon. Sammenslåing kan frigjøre økonomiske ressurser til direkte tjenesteyting
4





























Positive erfaringer fra Harstad – som er på 36. plass på kommunebarometeret hva angår
omsorg, mens Kvæfjord kommer langt ned på listen
Kvæfjord ugunstig mht eiendomsskattenivå – Harstad lavere
Dyrt å drifte små kommuner – adm. 5.000 kr dyrere per innbygger enn i Harstad
Et klart nei blir trolig resultatet, men det er neppe til beste for innbyggerne
Slå sammen, men la tildelingsenheten være i Kvæfjord, der er en bedre enn Harstad
Skammelige tilstander på mellomtrinnsbygget på Borkenes skole, vi har ikke penger til å
fornye bygget – inkl. rådhuset (alt fra samme person)
Hvis kommunen sier ja, er det vel definitivt, men kan en si nei og så komme som
«etteranmeldt»?
Vi har en bra kommune – ta vare på den!
Kommunen er førstelinje i demokratiet vårt, vi har ikke kommunen bare for å sørge for
tjenesteproduksjon -> vi blir faktisk hørt når vi tar opp saker -> i eks Harstad ville ikke det
skje
Kommunesammenslåing er rent diktatur!
Skremmende høy gjennomsnittsalder på forsamlingen -> gå hjem, bak en kake og inviter
de unge til info og debatt => vi vet hva vi har, men ikke hva vi får!
Får vi opprettholde tjenestetilbud ved evt sammenslåing, blir skoler nedlagt ved
sammenslåing?
Får vi beholde det kommunale aksjeselskapet ved evt sammenslåing? Risikerer tilsatte å
miste jobbben?
Har noen bekymringer hva angår skolenes lærertetthet, og hva med Rå videregående –
hvem kjemper deres sak?
Skolene i Harstad ble lagt ned fordi kommunen skulle sparte penger
Tyngdekraften vil ligge i byen, de vil bestemme over distriktene, som da blir tapere
Dersom livet befant seg kun på papir, ville det være greit å beregne effekter. Men når
ting blir stort, skjer det endringer, må inn med mellomledere. Byråkratantallet i Danmark
gikk ikke ned,
Det er ikke finere i Harstad enn her
I en stor kommune satser politikerne der stemmene er å hente – utkantene vil lide
Rå eksisterer kun fordi vi har oppegående lokalpolitikere, ville vært en saga blott om ikke
kommunen hadde bestått
Vi er godt fornøyd med tilbudet på Borkenes skole. Vil skoletilbudet på Borkenes skole
bestå og ikke reduseres i kvalitet, om vi slås sammen?
Har en tenkt å gjøre noe ekstra for dem når ungdommen skal få stemme? Har dere en
plan? Kommer dere til å lage en plan?
Hvordan tenkere dere å drifte Kvæfjordskolen slik som i dag om vi slås sammen? Vi
legger ned skoler fordi vi mangler unger, Harstad legger ned skoler fordi de mangler
penger!
Tror Kvæfjord vil være Kvæfjord uansett om vi blir en del av Harstad eller ikke, vi må
trykke på uansett.
Det er jo ikke en ulykke å bli en del av Harstad, men familien er uenig med meg i det
Ros til avisartikler av BHArnesen og AHessen - > godt skrevet
Reformen går rasende fort - skal stemme nei pga den store usikkerheten
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Ikke mulig å basere en kommunesammenslåing på Kostra-tall – også fordi
organisasjonsmodellene slår inn i tallene (2- eller 3-nivå) – Kostra noe av det mest
upålitelige vi har i så måte
Tror Vik skole ryker ved en sammenslåing
Har ikke bestemt meg, men Aksel hadde rett mht demokratiutfordringen – skal tenke
over det
Tror ikke at vi på et folkemøte i Harstad ville fått gratis kaffe og kake!
Skal en slå seg sammen med noen, må formålet være å få det bedre. Sammenslåing vil
måtte bety sentralisering, tap av demokrati og økt byråkratisering
Tanken om kommunesammenslåing trenger modningstid, vi må høste erfaringer fra dem
som gjør det
Maks 1-3 kommunestyrerepresentanter i ny, sammenslått enhet
Tviler på at Harstad vil legge ned vg-skole og la Rå bestå
Er stemmeseddelen utformet? Når blir den evt synlig?

Politikerpanelet kommenterte innspill fra salen, besvarte spørsmål og argumenterte for sine
synspunkter, samt at administrasjonssjefen besvarte spørsmål. Politikerne oppfordret til stor
valgdeltakelse, noe som anses som viktig for et troverdig resultat.
Ordføreren avrundet og takket for oppmøtet.
Møtet slutt kl. 21:45
Lars Tverseth (referent)
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Kvæfjord

kommune

FO LKEM Ø TER
OM KOM M U N EREFORM EN I KVÆFJORD
Tors dag 10. mars kl 19:00 - 21 :00 på Vik ungdomshus i Vik
Tirsdag 15. mars kl 19:00 - 21:00 på Viltkroa i Langvassbukt
Torsdag 17. mars kl 19:00 - 21:00 på Fram på Borkenes
Opplegg for møtet:
1.

Ordfører Torbjørn Larsenønsker velkommen og er møteleder.
Informasjon om avviklingen av folk eavstemningen i Kvæfjord.

2.

Administrasjonssjef Merete Hessenorienterer om
kommunereformprosessen i Kvæfjord, utredninger og alternativ.

3.

Gruppelederne for de politiske partiene pre senterer partienes
synspunkter (5 minutter hver)

4.

Ordfører, adm.sjef og gruppeledere svarer på eventuelle spørsmål fra
møtedeltakerne . Vi ønsker gode innspill, dialog og debatt.
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Høring av innbyggerne
• Følger plan og prosess for høring av innbyggerne,
vedtatt av K-styret 19.06.2015

• Samtlige politiske utvalg involveres ved å holdes
orientert samt gis anledning til å gi uttalelser i
prosessen.
• Utarbeidet statusbilde for Kvæfjord –
høringsrunde inkl. åpent møte
• 3 folkemøter
• Folkeavstemning

Hva skjer fremover?
• Kommunestyret må innen 1. juli 2016 vedta om
Kvæfjord skal bestå som egen kommune eller slå seg
sammen med andre kommuner.
• Fylkesmannen må innen 1. oktober 2016 gi Kommunalog moderniseringsdepartementet (KMD) sin tilråding om
kommunestrukturen
• Vår 2017: Regjeringen fremmer en samlet proposisjon til
Stortinget om ny kommunestruktur og om nye oppgaver
til kommunene.
• Dersom kommunesammenslåing: Ikrafttredelse 1.1.2020
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4 sentral dokumenter
• Statusbilde for Kvæfjord
• Status, utfordrings og intensjonsbilde felles for 7
kommuner: Alternativet ny større Harstad kommune
• 0-utredning: Alternativet Kvæfjord som egen kommune
• Intensjonsavtale ny kommune

Blir grunnlagsdokumentene i
debatten om og beslutningen om
fremtidig kommunestruktur
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Hvorfor har vi utredet?
• Kommunene har et utredningsansvar;
• Samtlige kommuner skal gå gjennom prosessen med
å diskutere og vurdere sammenslåing, samt gjøre
vedtak innen 1. juli 2016, i tråd med
kommuneproposisjonen.
• Stortinget gitt tilslutning til Regjeringens forslag om å
iverksette kommunereform
• Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større
kommuner

Fylkesmannen vil understreke viktigheten av at kommunene tar utredningsansvaret på
alvor. Det bør utarbeides gode faktabaserte analyser der det klart fremgår hvilke
utfordringer kommunen har som tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og
demokratisk arena i et 20-30-årsperspektiv. Kommunen bør ha som ambisjon å
forhandle frem en intensjonsavtale for en ny sammenslått kommune, som kan
presenteres for innbyggerne sammen med 0-alternativet. Både ivaretakelse av dagens
oppgaver og de nye oppgavene som fremgår av oppgavemeldingen må inngå i analysen
i denne forbindelse er det viktig at den enkelte kommune ser hen til de utfordringene
som følger av samhandlingsreformen, herunder også de utfordringene som følger av
meldingen om primærhelsetjenesten som Stortinget nettopp har behandlet. Det samme
gjelder konsekvensen for kommunen av de foreslåtte endringer i inntektssystemet.
Resultatet av arbeidet vil være svært viktig å få formidlet til kommunens innbyggere når
de skal høres. Fylkesmannen vil minne om at jo bedre kvaliteten på det kommunale
utredningsarbeidet er, jo mer vil vi kunne støtte oss på dette i vår faglige tilråding til
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Alternativet er at Fylkesmannen i stor
grad må bygge på egne analyser i forhold til de kommunene som ikke gjennomfører
utredningsarbeidet i tråd med Stortingets intensjoner.
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Regjeringens mål for
kommunereformen
1. Gode og likeverdige tjenester til
innbyggerne
2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
3. Bærekraftige og økonomisk robuste
kommuner
4. Styrke lokaldemokratiet og gi større
kommuner flere oppgaver
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Ekspertutvalgets 10 kriterier
for god kommunestruktur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tilstrekkelig kapasitet
Relevant kompetanse
Tilstrekkelig distanse
Effektiv tjenesteproduksjon
Økonomisk soliditet
Valgfrihet
Funksjonelle samfunnsutviklingsområder
Høy politisk deltakelse
Lokal politisk styring
Lokal identitet

Statusbilde for Kvæfjord
Oversikt over hvor Kvæfjord står i dag:
• befolkningsutvikling
• økonomisk status
• kommunens rolle som
- tjenesteyter
- myndighetsutøver
- samfunnsutvikler
- demokratisk arena
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Fellesutredningen 7 kommuner
• Status-, utfordrings- og intensjonsbilde –
Mulighetsutredning kommunestruktur Evenes,
Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lødingen, Skånland og
Tjeldsund
• Formålet: gi en oversikt over hvilke utfordringer og
muligheter en eventuell ny større kommune bestående
av disse 7 kommunene vil ha, sett hen til kriteriene
demografisk utvikling, økonomisk status og kommunens
rolle som tjenesteyter, myndighetsutøver,
samfunnsutvikler og demokratisk arena.

Prosessen med fellesutredningen
• Styringsgruppe med ordfører,
varaordfører og en opposisjonspolitiker
fra hver av de tre kommunene
• Rådmenn møte og talerett
• Fellesutredningen danner utgangspunkt
for intensjonsavtalen
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0-utredningen
• 0-utredningen (null-utredningen) er en analyse og
vurdering av Kvæfjord kommunes utfordringer

og muligheter i et 20-30-årsperspektiv,
forutsatt at Kvæfjord består som egen
kommune.
• I 0-utredningen har man ut fra foreliggende fakta,
eksisterende usikkerhetsmomenter og skjønn forsøkt å
analysere hvilke utfordringer kommunen vil ha som
tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og
demokratisk arena i et 20-30 års perspektiv

Oppsummering for Kvæfjord ut fra regjeringens fire
hovedmål med kommunereformen (1):
1. Gode og likeverdige tjenester til
innbyggerne
• Kvæfjord leverer pr i dag i hovedsak gode
tjenester til innbyggerne
• På noen områder sårbar og en sammenslåing
kan gi større fagmiljø
• Så langt vurdert interkommunale samarbeid som
farbar vei
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Oppsummering for Kvæfjord ut fra regjeringens fire
hovedmål med kommunereformen (2):
2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
• Største delen av Kvæfjord har felles arbeidsmarked med
Harstad. Stor gjensidig dagpendling
• Gullesfjordområdet på Flesnessiden har i større grad
felles arbeidsmarked med Sortland og også noe mot
Lødingen. Fra dette området har det vært fremmet
initiativ for å overføre en mindre del av Kvæfjord til
Sortland kommune. Avklaring av dette initiativet er
stilt i bero i påvente av kommunereformen. Dette er
ikke videre utdypet i nullalternativet.
• Utvikling mot flere felles prosjekter og interkommunale
samarbeid i Sør-Tromsområdet

Oppsummering for Kvæfjord ut fra regjeringens fire
hovedmål med kommunereformen (3):
3. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
• ROBEK-oppføring. Men overskudd i 2015 på 8,4 mill.
• Nytt inntektssystem foreslås: Vi vet enda ikke tallene,
men noe om retningen «Kommunene skal ikke
kompenseres for frivillige smådriftsulemper»
4. Styrket lokaldemokrati og nye oppgaver til
kommuner
• Mange aktive politikere og mange utvalg
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Momenter fra 0-utredningen
•
•
•
•
•
•
•
•

20-30-årsperspektivet vanskelig
Kjenner retningen for inntektssystemet, men ikke alle tallene
Økonomien vil bero på landets økonomi og den til enhver tids sittende
regjerings ønsker
Egen kommune + flere oppgaver = behov for å fortsette samt utvide
interkommunale samarbeid
Sammenslåing gir større fagmiljø og reduserer behovet for interkommunale
samarbeid
Nærheten til Harstad medvirker til at vi rekrutterer og beholder kompetanse
Sammenslåing gir økt distanse mellom tjenestemottaker og
beslutningstaker. Positivt eller negativt?
Sammenslåing gir færre aktive politikere og økt distanse mellom innbyggere
og politikere. Positivt eller negativt?

Hva er
«inntektssystem for kommunene»?
• Inntektssystemet fordeler de frie inntektene til
kommunene. De frie inntektene består av rammetilskudd
og skatteinntekter.
• Formålet med inntektssystemet er å jevne ut
forutsetningene kommunene har for å gi et likeverdig
tjenestetilbud til innbyggerne sine.
• Inntektssystemet tar hensyn til geografiske,
demografiske og sosiale forskjeller mellom kommunene
gjennom systematisk omfordeling.
• Dette er penger kommunene kan bruke som de vil.
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Forslag til nytt inntektssystemet
for kommunene
«vil skille mellom kommuner som er ufrivillig små
på grunn av spredt bosetting og lange avstander,
og kommuner som selv velger å være små»
1.Endringer i kostnadsnøkkelsen, medregnet et
nytt strukturkriterium til beregning av
basistilskuddet
2.Endret innretning på de regionalpolitiske
tilskuddene
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Reviderte kostnadsnøkler
(utenom strukturkriteriet)
• I hovedsak faglig gjennomgang og oppdatering
• Beregnet av KS å gi reduserte inntekter for
Kvæfjord med 456 kr/innb eller 1.373.000 kr/år
• Markant nedvekting med 30 % av kriteriet «antall
psykisk utviklingshemmede 16 år og over». Gir
isolert reduksjon i rammetilskuddet for Kvæfjord
med 3.483.000 kr
• De øvrige endringer slår i sum positivt ut for
Kvæfjord

Nytt strukturkriterium for
fastsettelse av basistilskuddet
• I dagens ordning får alle kommunene et likt
basistilskudd; i 2016 med 13,2 mill pr kommune
• Nytt: måler reiseavstand for inntil 5000 innbyggere til
grunnkretsen av befolkningsmessig sentrum.
Gjennomsnittlig reiseavstand for alle blir kommunens
verdi. Kvæfjord = 15,3 km
• 3 alternative valg av grenseverdi:
-25,4 km = redusert basistilskudd med 3.992.000 kr
-16,5 km = økt basistilskudd med 202.000 kr
-13,3 km = økt basistilskudd med 1.024.000 kr
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Endret innretning på de
regionalpolitiske tilskudd
• Småkommunetilskuddet og distriktstilskuddene
til Nord-Norge, Namdalen og de øvrige deler av
Sør-Norge samles i to nye tilskudd: et NordNorgetilskudd og et Sør-Norgetilskudd
• Mangler forslag til satser for de nye tilskuddene
(og dermed virkn. for oss)
• Skal differensieres i forhold til kommunenes
verdi på indeks for grad av distriktsutfordring.
• Framtidig innretning av dette tilskuddet er
økonomisk viktig for oss: i 2016 vel 15,4 mill kr.

Økonomiske virkemidler i
kommunereformprosessen
• Regjeringen dekker engangskostnader ved
sammenslåing etter standardisert modell: gis 20-60 mill
avhengig av antall innbyggere og antall kommuner
• Gir reformstøtte etter standardisert modell: 5-30 mill
avhengig av ny kommunestørrelse
• Nye sammenslåtte kommuner beholder
inndelingstilskuddet i 15 år, ut fra inntektssystemet i
2016, så trappes det ned over 5 år. Eventuelle endringer
i inntektssystemet vil da ikke påvirke størrelsen
påinndelingstilskuddet for den sammenslåtte kommunen.
• Kommuner som ikke slår seg sammen (velger 0alternativet) får virkn. av nytt inntektsssystem alt fra 2017
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Økonomi dersom de 7
kommunene slår seg sammen
• Får engangstilskudd med 55 mill kr
• Får reformstøtte med 25 mill kr.
• Beholder 2016-inndelingstilskuddet for de
7 til sammen: i 2014 er anslått til 99 mill

Intensjonsavtale ny kommune
• Intensjonsavtalen er en avtale for hvordan de
berørte kommunene skal ivareta en prosess for
sammenslåing, senest fra 1.1.2020.
• Det er opp til de enkelte kommunestyrer å vedta
om kommunen skal søke seg inn i en ny og
større kommunen. Alle avtaleparter er innforstått
med at flere kommuner vurderer andre
alternativ, inklusive å bestå som egen kommune.
• Ferdig fra styringsgruppen 8.2.16.
• Underskrevet 29.2.16
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Klipp fra intensjonsavtalen (1)
•

Skoletilbud, barnehager, hjemmebaserte tjenester, kultur og fritidstjenester,
legetjenester og brannfunksjoner lokaliseres desentralisert i den nye
kommunen.

•

Et godt og tilgjengelig tjenestetilbud
-Gode og brukerorienterte kommunale tjenester med tilstrekkelig kapasitet.
-Tjenestetilbud som helse og omsorg, barnehage, kultur- og fritidstjenester
og skole skal være geografisk nært der folk bor
-En administrasjon med kapasitet og kompetanse til å yte service til
innbyggerne
-Relevant kompetanse med sterke fagmiljøer, god ledelse samt god
internkontroll
-Tilstrekkelig distanse for å skape objektivitet mellom saksbehandlere og
innbyggere
-Gjøre hverdagen enklere for innbyggerne
-Den nye kommunen skal være bedre i stand til å påta seg nye oppgaver

Klipp fra intensjonsavtalen (2)
• Et sterkt lokaldemokrati
-Økt lokalpolitisk innflytelse over
spørsmål av betydning for
kommunen og innbyggerne
-Høy politisk deltakelse med et
aktivt lokaldemokrati og tydelige
medvirkningsorganer

15

18.03.2016

Tilleggsavtaler
•
•
•
•
•

Intensjonsavtale Evenes og Harstad
Intensjonsavtale Ibestad og Harstad
Intensjonsavtale Skånland og Harstad
Intensjonsavtale Tjeldsund og Harstad
Påført status som vedlegg til felles
intensjonsavtale ny kommune
• Gjort kjent 29.2.16
• Formannskapet 18.4.16

Spørsmål om grensejustering
indre Gullesfjord
•
•

•

•
•

Bygdelaget Guldhornet søkte 19.04.2013 til Fylkesmannen i Troms:
Søknad om endring av kommunegrense for indre Gullesfjord
Brev av 20.05.2014 fra Fylkesmannen i Troms til KMD: Vedr.
søknad om endring av kommunegrense for indre Gullesfjord innstilling om at saken ikke skal utredes nærmere
KMD har ikke besvart brevet tidligere, men Fylkesmannen fikk epost
fra KMD 7.3.16:
-Ikke et krav at spørsmål om grensejustering tas sammen med
eventuell sammenslåing, kan også tas etter.
-I FMs tilbakemelding høsten 2016 ser KMD for seg at slike
grensesaker omtales, og en vurdering av om saken bør
utredes eller ikke.
Møte med Sortland kommune 9.3.2016
Formannskapet 18.4.16: status i saken og hvordan behandle videre
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Nå fant jeg endelig brevet om grensejustering i Indre Gullesfjord.
Brevet ble tatt t.e. av saksbehandler, men jeg ser jo nå at det kanskje fordret et svar til dere. Men
svaret ville ikke endret på den videre prosessen i saken, ingen egne utredninger men tas i det store
løpet. Når vi får spørsmål om grensejusteringer svarer vi:
På det stadiet vi nå er i kommunereformen, ønsker departementet at spørsmål om
grensejusteringer ses i en helhetlig sammenheng. Dette ble også omtalt i oppdragsbrevet til
fylkesmennene 3. juli 2014: Departementet gjør oppmerksom på at også lokale spørsmål om
grensejusteringer må tas opp i de prosessene som nå starter opp, og ikke tas som egne
prosessløp slik det har vært vanlig å gjøre.
Derfor er det viktig at fylkesmannen blir gjort oppmerksom på eventuelle ønsker om
grensejusteringer, dette gjelder både lokale initiativ fra grupper av innbyggere eller ønsker
fra det enkelte kommunestyret, slik at det kan inngå som en del av fylkesmannens tilrådning
til departementet høsten 2016.
Her er det viktig å peke på at det ikke er et krav at det skal tas sammen med en eventuell
sammenslåing, kan også avgjøres etter at sammenslåing er vedtatt (jf. Vear-saken mellom Stokke og
Tønsberg). Men vi ønsker ikke egne utredninger om grensejusteringer mens det foregår utredning
om kommunesammenslåing. I FMs tilbakemelding høsten 2016 ser vi for oss at slike grensesaker
omtales, og en vurdering av om saken bør utredes videre eller ikke.
I utredningsveilederen skriver vi litt om hvordan kommunene bør forholde seg til egne grenser :
I denne prosessen bør kommunen også vurdere om det er behov for å gjøre noe med
uhensiktsmessige grenser. Endringer i befolknings- og utbyggingsmønster kan medføre
at dagens kommunegrenser er blitt utdatert. Det er ønskelig at uhensiktsmessige
grenser blir behandlet som en del av kommunereformen, og at dette inngår i de samme
prosessene.
Det vil være ulike grader av uhensiktsmessighet – fra relativt ukompliserte
grensejusteringer, til mer omfattende kommunedelinger hvor de ulike delene blir slått
sammen med andre nabokommuner. Prosessene må være relativt samkjørte for at
departementet skal kunne behandle disse sakene i samme løp .
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Lokal rådgivende folkeavstemning
• Søndag 29. og mandag 30. mai 2016
• Stemmestedene Moelv, Flesnes,Vik og
Borkenes
• Også de som fyller 16 og 17 år i 2016
• Forhåndstemming 9.5.-27.5.
• JA, NEI og BLANK sedler
• Stemmesedlene telles kretsvis
• Husstandsbrosjyre i stedet for valgkort
(stemmerett, tid, sted og informasjon om tema)
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Fylkesråd for samferdsel og miljø
Ivar B. Prestbakmo, Troms fylkeskommune,
Postboks 6600,
9296 TROMSØ

Q

KVEØYFORBINDELESEN
Vi viser til Fylkesrådens besøk og kontaktmøte

med styret i Kveøyforbindelsen

AS her på Kveøya, 15.

april 2015.
På dette møtet orienterte
og for hele kommunen.
innkrevingen

vi om de positive virkningene som Kveøybrua har gitt for lokalsamfunnet

Samtidig orienterte

vi om de utfordringer

vi står overfor med hensyn til

av den lokale andelen i brua.

Vi er svært glad for at Fylkesråden forsto problemstillingen

vedrørende den lokale andelen og at det

var vilje til å se nærmere på saken. Fylkesråden ba i denne forbindelse
så snart som mulig. Slik skriftlig orientering

om å få vår orientering

skriftlig

ble gitt i brev til Fylkesråden allerede 20. april 2015. Kopi

av dette brevet vedlegges.
Vi fikk ikke noen bekreftelse

på at brevet var mottatt og vi har heller ikke fått noe svar i ettertid fra

Fylkesråden eller andre i Troms fylkeskommune.
Vi har pr. i dag innbetalt kr. 1 250 000,- til Troms fylkeskommune
lokalsamfunn,

og vi må nå i gang med innkrevingen

Kveøyforbindelsen

AS skal snart ha generalforsamling

i lokal andel fra vårt lille

for 2016.
og det er sterkt ønskelig med et svar på våre

brev før den tid slik at aksjonærene kan bli informert.

Med hilsen

VE-ø

FORBINDELSEN
A.8
Astrid Hokland

/ Bendiks H. Arnese

Styreleder

sekretær

Kopi:
Fylkesordføreren

i Troms

Leder for samferdsel- og miljøkomiteen
Ordføreren i Kvæfjord

i Troms

KVEØYFORBINDELSENAS
9475 BORKENES.

20. april 2015

Fylkesråd for samferdsel og miljø, fylkesrådets nestleder
Ivar B. Prestbakmo,
Troms fylkeskommune,
9296 TROMSØ

KVEØYFORBINDELSEN
Vårt styre vil først få takke for at fylkesråden tok seg tid til et besøk og en befaring på Kveøya 15. april
i år. Dette har våre innbyggere merket seg og satt stor pris på.
Vi håper at fylkesråden hadde glede av å se den positive effekten bruforbindelsen

har gitt for bygda

vår. Dette er et godt bevis på at det lønner seg å bedre samferdselen til distriktene.
Vi vil med dette forsøke å gjengi den orienteringen

som fylkesråden fikk muntlig under besøket.

Kveøya har jo ei svært gammel bosetting, og båten har helt fram til bruåpninga i september 2010
vært eneste framkomstmiddel

til omverden.

Robåten var øyfolkets private framkomstmiddel
første melkebåten.

i mange generasjoner, men omkring 1915 kom den

Dette skjedde i et samarbeid mellom lokalbefolkninga

Dette fordi Kveøya allerede da produserte en god del landbruksprodukter
I 1950 kom den første traktoren
vært eneste transportmiddel

som måtte transporteres.

til Kveøya, og i 1953 fikk øya sin første melkebil. Til da hadde hesten

på Kveøya. Denne utviklingen medførte et behov for å få i drift en

bilferge som kunne gjøre transporten
Også dette initiativet

og det lokale meieriet.

av folk og gods lettere.

ble tatt lokalt, men det viste seg umulig å få offentlige tilskudd til prosjektet.

Etter flere års arbeid bestemte øyfolket seg i 1956 for å danne et eget fergeselskap. En liten ferge ble
innkjøpt og fergedriften

ble startet i 1957. Til denne driften ble det gitt et lite kommunalt

men det meste ble betalt av lokalbefolkninga

tilskudd,

selv. I tillegg måtte de betale en forholdsvis høy

billettpris for å benytte ferga. Fergeleiene på Borkenes og Kveøya ble også bygget på dugnad. Først
mange år etterpå kom sambandet inn i et vanlig system for tilskudd fra fylket.
Arbeidet for å få bru til Kveya ble startet i 1983, også dette etter lokalt initiativ. I nesten 25 år ble det
jobbet iherdig for å dokumentere
pengebeløp til konsulenthjelp

behovet for en slik forbindelse, og det ble i denne tiden brukt store

for å dokumentere

Også pengene til konsulentbistand

den samfunnsøkonomiske

betydning ei bru ville få.

ble i all hovedsak innsamlet lokalt.

Alt dette viser at intet har kommet av seg selv, og at Kveøyfolket har vært villig til å bruke både mye
penger og mye arbeid for å gi dette lokalsamfunnet

mulighet til å overleve.

Etter at brua ble åpnet i 2010 har mye positivt skjedd i Kveøysamfunnet.

Flere nye hus er bygget og

gamle hus som tidligere sto tom er nå restaurert og bebodd. Folketallet har øket år for år og mange
unge har flyttet til øya. Et bevis på dette er bl.a. at minibussen som drev skolebarnkjøring

ble for liten

og måtte byttes ut med en større buss. Landbruket sin sterke stilling er ytterligere

styrket ved at

arealene på Hinnøya, som eies av bønder på Kveøya, nå har fått en tilgjengelighet

som gjør at det kan

benyttes. Derfor brytes det nå opp store arealer for å styrke tilgangen på dyrket mark for
Kveøylandbruket.
For ti år siden foregikk sluttarbeidet

for å få på plass den endelige finansieringen

skjedde i et nært og godt samarbeid mellom fylkeskommunen,
var en bred enighet om at fergeavløsningsmidler
også i en elendig forfatning

kommunen og lokalbefolkninga.

kunne legges inn i finansieringen.

og måtte fornyes dersom fergedriften

kostnadene ble lagt inn i finansieringen.

Kommunestyret

Det

Fergeleiene var

skulle ha fortsatt. Også disse

i Kvæfjord bestemte også at kommunens

besparelser som følge av brua skulle legges inn i finansieringen.
å få hele finansieringen

av brua. Dette

Til tross for dette manglet det noe på

på plass. I denne sammenheng ble det diskutert å innføre bompenger,

men

dette ville bli en ordning som ingen ville være tjent med. Samtidig ville dette forsinke prosjektet
ytterligere

på grunn av stortingsbehandling

mv. Kveøyfolket ble derfor oppfordret

til å gå inn med en

lokal andel på kr. 250.000,- pr. år. Dette ble det enighet om, og innkrevingen startet umiddelbart
etter bruåpningen.
Ved utgangen av 2014 hadde vi således samlet inn og innbetalt en million kroner til fylkeskommunen.
Dette arbeidet utføres på dugnad. I disse dager er vi i gang med å samle inn kr. 250.000,- som gjelder
for 2015.
Vi står selvfølgelig ved våre forpliktelser,

men med mange nye innbygger og ny ledelse i bedriftene

har det i det siste vært vanskelig å få full forståelse for den lokale andelen. Dette har medført at flere
nå vegrer seg for delta i dette frivillige spleiselaget. Siden dette er en frivillig ordning kan vi heller
ikke drive inn disse pengene på andre måter.
Kveøyforbindelsen

AS som selskap holdes nå i gang bare for å administrere

innsamlingen av lokal

andel. Driften av et slikt selskap har jo også sine kostnader. Også dette må dekkes av lokalbefolkninga
selv.
Med dette som bakgrunn har vi kommet fram til at vi må be fylkeskommunen

om å se på muligheten

for en avvikling av ordningen med lokal andel fra og med 2016.
Vi er selvfølgelig åpen for å diskutere alternative løsninger som innebærer at vi slipper å foreta
innkrevingen på dugnad, men vi føler vel at Kveøyfolket gjennom mange generasjoner har betalt nok
for å nå ha en åpen atkomst til omverden. Vi håper at også denne siden av saken blir vurdert.
Vi håper at fylkesrådet forstår denne situasjonen, og at vi kan diskutere en løsning som er tjenlig for
alle parter.

Med hilsen
KVEØYFORBINDELSENAS
),
Astrid Hokland

- 7)'9"/
Frank myre'

leder

nestleder

Bendiks H. Arnes
sekretær

dith Jac
kasserer

sen

Sveinung Gabrielsen
styremedlem
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Fra: Postmottak (postmottak@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 26.02.2016 09:53:42
Til: Eli-Annie Marthinussen; Merete Hessen; Torbjørn Larsen
Kopi:
Emne: VS: Høyring - Evalueringen av offentleglova
Vedlegg: Høringsbrev om evalueringen av offentleglova.pdf;Høyringsinstansar- evalueringen av offentleglova.pdf

Fra: Geir.Fosby@dss.dep.no [mailto:Geir.Fosby@dss.dep.no]
Sendt: 26. februar 2016 09:48
Til: berit.johansen@JD.DEP.NO
Kopi: Geir.Fosby@dss.dep.no
Emne: Høyring - Evalueringen av offentleglova

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette Høyring - Evalueringen av offentleglova, jf. vedlagte høringsbrev og
adressatliste.
Rapporten er tilgjengeleg på https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/innsyn-i-forvaltningen/id2469874/.
Høringsdokumentene finnes på regjeringen.no under følgende link: https://www.regjeringen.no/id2477095. Her kan man
avgi sin uttalelse digitalt under «Send inn høringssvar». Her kan man også registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste
opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert
sammen med øvrige høringsuttalelser. Alternativt kan høringssvar sendes Justis- og beredskapsdepartementet, fortrinnsvis
per e-post, til: lovavdelingen@jd.dep.no.
Høringsfrist: 25. mai 2016.
Med vennlig hilsen
Justis- og beredskapsdepartementet
Lovavdelingen
Postboks 8005 Dep
0030 Oslo
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Fra: Atle Andersen (atle.andersen@lodingen.kommune.no)
Sendt: 19.02.2016 14:40:51
Til: Hugo Thode Hansen; Marianne K Bremnes; dag.sigurd.brustind@ibestad.kommune.no;
'roe.jenset@ibestad.kommune.no'; Torbjørn Larsen; Merete Hessen;
helene.nilsen@skanland.kommune.no; 'torbjorn.simonsen@skanland.kommune.no'; 'Svein Erik
Kristiansen'; 'Steinar Sørensen'; liv.kristin.johnsen@tjeldsund.kommune.no;
monika.amundsen@tjeldsund.kommune.no; Kjetil Skjeie; Roald E Andersen; Rannveig Kildal
Ramtvedt; Maria Serafia Fjellstad; Eivind Stene; 'Einar Aune'; 'Karin Eriksen'
Kopi:
Emne: SV: REFERAT FRA MØTE I STYRINGSGRUPPEN OG INTENSJONSAVTALEN.
Vedlegg: image001.png
Til
Ordførere/rådmenn i «7-kommuners samarbeidet»
Oversender følgende info til dere:
Lødingen kommunestyre har i møte 11. februar gitt tilslutning til at kommunen jobber videre med å
utrede 7-kommuners alternativet (samt utredning mot Vågan), med følgende vedtak:
Kommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til videre prosess for å fremskaffe
beslutningsgrunnlag for vedtak om endelig valg av kommunesammenslåing, eller å fortsette som
egen kommune.
Formannskapet fortsetter som styringsgruppe for prosjektet og forutsettes å følge prosessen tett
frem til kommunestyrets møte i juni.
Innbyggerhøring gjøres gjennom en folkeavstemming (Som vil bli avholdt 30. mai).
Likeledes har kommunestyret gitt tilslutning til intensjonsavtalen.
Under behandlingen av sistnevnte ble det diskusjon om pkt 4, der det står at «kommunene er enige om at
den nye kommunen skal tilhøre Troms». Det ble bl.a. stilt spørsmål om hvilke avveininger som var gjort i
styringsgruppen, og hvilke kriterier som var lagt til grunn for dette punktet. Kommunestyret gjorde da
følgende vedtak med ønske om å få vurdert endret tekst i pkt. 4 (se understrekning):
Lødingen kommune slutter seg til fremlagte utkast til intensjonsavtale av 8. februar 2016 for
kommunereformprosjektet mellom Ibestad, Kvæfjord, Skånland, Evenes, Tjeldsund, Lødingen og
Harstad kommuner.
Intensjonsavtalens pkt. 4:
Hvilken fylkeskommune den nye kommunen skal tilhøre, skal vedtas når en har hatt en
gjennomgang av pluss og minus med Nordland og Troms fylke
Dette betyr at Lødingen kommune ønsker å delta i den videre dialogen om
kommunesammenslåing.
Det ble dog sagt i diskusjonen at dersom punkt 4 ikke blir endret, så kan Lødingen likevel slutte seg til
intensjonsavtalen.
Jeg skal ikke stresse dette punktet mere nå enn at jeg ber om at vi ved neste korsvei tar oss tid til å få
belyst det spørsmålet som ble reist i kommunestyret.
God helg!
Med hilsen
Atle Andersen
Ordfører Lødingen kommune
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Tlf.
769 86 601
Mob. 900 44 405
Postboks 83, 8411 Lødingen
www.lodingen.kommune.no

Lødingen kommune – et godt stykke Norge
Fra: Hugo Thode Hansen [mailto:Hugo.Hansen@harstad.kommune.no]
Sendt: 9. februar 2016 10:28
Til: Marianne K Bremnes; dag.sigurd.brustind@ibestad.kommune.no; 'roe.jenset@ibestad.kommune.no';
torbjorn.larsen@kvafjord.kommune.no; merete.hessen@kvafjord.kommune.no;
helene.nilsen@skanland.kommune.no; 'torbjorn.simonsen@skanland.kommune.no'; 'Svein Erik Kristiansen';
'Steinar Sørensen'; liv.kristin.johnsen@tjeldsund.kommune.no; 'stein.ove.pettersen@kmd.dep.no';
monika.amundsen@tjeldsund.kommune.no; Atle Andersen; Kjetil Skjeie; Roald E Andersen; Rannveig
Kildal Ramtvedt; Maria Serafia Fjellstad; Eivind Stene; Andreassen Jan-Peder (fmtrJPA@fylkesmannen.no);
Ildgruben, Silja (fmnosil@fylkesmannen.no); Øystein Sivertsen (oystein.sivertsen@ks.no);
'tom.mikalsen@ks.no'; 'Einar Aune'; 'Karin Eriksen'; 'pwam@kmd.dep.no'
Emne: REFERAT FRA MØTE I STYRINGSGRUPPEN OG INTENSJONSAVTALEN.

Hei,
Vedlagt følger:



Referat fra møtet i styringsgruppen 08.02. 2016
Intensjonsavtalen

Denne eposten er i utgangspunktet bare sendt ordførere og rådmenn. Den enkelte kommune må sørge
for intern distribusjon.
Mvh
Hugo Thode Hansen
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Bygdelaget Guldhornet
v/formann Hans Arne Gullholm
8409 Gullesfjord

1/5
Kvæfjord kommune
v/administrasjonssjef,

ordfører og formannskapet

Bygdeveien 26
9475 Borkenes
Gullesfjord 22.2.2016

Spørsmål angående kommunereformen og videre behandling av sak om uhensiktsmessige og
utdaterte kommunegrenser for indre Gullesfjord
Etter lokalt initiativ fra innbyggerne i indre Gullesfjord med folkemøte og folkeavstemning,

søkte

bygdelaget Guldhornet den 19.4.2013 om endring av kommunegrensen for indre Gullesfjord.
Folkeinitiativet viste at flertallet i indre Gullesfjord ønsket å tilhøre Sortland kommune, i stedet for
Kvæfjord kommune. Grunnen til dette er tungtveiende forhold som kommunikasjon, geografisk
plassering og sosial tilhørighet.
Søknaden om endring av kommunegrense ble i henhold til rundskriv H-01/07 «Lov om fastsetjing og
endring av kommune- og fylkesgrenser. Delegering og utfyllande retningsliner.» punkt 5.1, oversendt
til Fylkesmannen i Troms.
Administrasjonssjef

i Kvæfjord kommune ba etter vedtak i formannskapet om tid til en «brei prosess

der alle forhold blir belyst» i e-post til Fylkesmannen i Troms 27.6.2013.

Fylkesmannen i Troms orienterte gjennom brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet
20.5.2014 (ref. 2013/2091-4), om at saken ikke vil bli nærmere utredet av Fylkesmannen. Som grunn
for at Fylkesmannen i Troms ikke vil utrede saken videre pekes det på Proposisjon 95 5 (2013-2014)
Kommuneproposisjonen

2015, side 47-48:

«Departementet ønsker å peke på at kommunereformen ikke bare er en sammenslåingsreform. En
nasjonal reform bør også legge til rette for at lokale saker som har oppstått på grunn av
uhensiktsmessige og utdaterte kommune- og fylkesgrenser, blir løst. Departementet legger derfor
til grunn at også slike saker blir løst i forbindelse med kommunereformen.»
Bygdelaget Guldhornet tolker dette slik at initiativet fra innbyggerne i indre Gullesfjord bør
behandles som en del av kommunereformen

i Kvæfjord kommune, på lik linje med alternativer som

sammenslåing med andre kommuner og om Kvæfjord kommune skal bestå som selvstendig
kommune.
I forbindelse med utarbeidelse av «Statusbildet 1911 Kvæfjord kommune», ga derfor bygdelaget
Guldhornet 16.9.2015 sin uttalelse om punkter i statusbildet som berører innbyggerne i indre

i

(

Gullesfjord spesielt. Det ble samtidig minnet på om at det er fremkommet en sak angående
uhensiktsmessige og utdaterte kommune- og fylkesgrenser.
Bygdelaget Guldhornet synes det er skuffende at det fortsatt ikke fremkommer

tydelig av

statusbildet at Kvæfjord kommune er en kommune som i dag er splittet av særlig
kommunikasjonsmessige

og geografiske forhold og at dette medfører en tyngre hverdag for flere av

kommunens innbyggere.
I Kvæfjord kommunes behandling av kommunereformen

fremkommer

kun to alternativer, 0-

utredning med Kvæfjord kommune som selvstendig kommune og intensjonsavtale om ny kommune
med 7 andre kommuner, deriblant Harstad.
I møtet for Formannskapet Kvæfjord kommune 15.2.2016, ble avvikling av rådgivende
folkeavstemming tatt opp som egen sak, PS5/2016. Av administrasjonssjefens
fremkommer

saksfremstilling

punkt 13:

«13. Det utferdiges i tillegg særskilt stemmeseddel for spørsmålet om Gullesfjord skal overføres fra
Kvæfjord til Sortland kommune. Kommunestyret gir valgstyret fullmakt til å utforme slik
stemmeseddel. Denne benyttes av innbyggere med bostedsadresse i Moelv og Flesnes stemmekrets.»
Av saksprotokoll fra møtet i formannskapet fremkommer

ingen annen informasjon enn forslag og

vedtak «Innstillingens pkt 13 utgår» og «Nytt pkt 13: Innbyggerundersøkelse utgår.».
Bygdelaget Guldhornet kan ikke på nåværende tidspunkt se at Kvæfjord kommune har tenkt å utrede
sak angående uhensiktsmessige og utdaterte kommune- og fylkesgrenser for indre Gullesfjord som
en del av kommunereformen.

Dette finner vi merkelig da kommunens politikere og administrasjon

tidlig i prosessen om endring av kommunegrensen for indre Gullesfjord ønsket en «brei prosess der
alle forhold blir belyst». Siden kommunen har utredningsplikt i forbindelse med
kommunereformen, mener vi at dette bryter med Proposisjon 95 S (2013-2014)
Kommuneproposisjonen 2015.
Vi stiller derfor spørsmål til Kvæfjord kommune ved administrasjonssjef

og formannskapet:

Hvordan planlegger Kvæfjord kommune å utrede saken angående uhensiktsmessige og
utdaterte kommune- og fylkesgrenser for indre Gullesfjord?
Når kommer en slik utredning til å finne sted?
Hvordan kommer kommunen til å gå frem for å innhente rådgivende folkemening
angående uhensiktsmessige og utdaterte kommune- og fylkesgrenser for indre Gullesfjord?
Når kommer en slik innhenting av rådgivende folkemening å finne sted?

Bygdelaget Guldhornet

v/formann Hans Arne Gullholm

/
Saksbehandler

Skatteetaten

Deresdato

Vårdato
4.mars2016

GørilHeitmann
Telefon
90796693

Deresreferanse

Vår referanse
2016/183946

Kvæfjord kommune v/rådmann
Bygdeveien 26
9775 BORKENES

02c
16/5"
Skatteoppkreverfunksjon
Ansvaret for kontroll og innkreving av skatt og avgift er delt mellom skatteoppkreverneog
Skatteetaten.Det har i 2015 vært utredet hvorvidt skatteoppkreveroppgaveneskulle overføres til
Skatteetaten.Det ble det ikke politisk flertall for.
Skatteoppkrever har ansvaret for arbeidsgiverkontroll, innkreving av skatt og føring av
skatteregnskapet.
Skatteoppkreveroppgavenvil fortsatt ha delt lederskap mellom kommunen og Skatteetaten,der
Skatteetatenhar ansvaret for faglig styring og oppfølging og kommunen har det administrative
ansvaret, herunder sikre ressurserog kompetanse til oppgaven. Resultatene for 2015 viser at det er
nødvendig med tett samarbeid mellom kommuner og Skatteetatenfor å bedre måloppnåelsen
(resultater) på skatteoppkreveroppgavene.
Det er flere kommuner som har innført interkommunale samarbeid om skatteoppkreverfunksjonen
og arbeidsgiverkontrollen og det ermange kommuner som har svært små skatteoppkrevermiljø med
1-2 årsverk.
Skatteetatenskal gjennom sin styringsdialog med skatteoppkrevernei 2016 ha ekstra
oppmerksomhet på likebehandling og rettsikkerhet. Det innebærerbl.a. at:
Skatt nord vil særlig følge opp at det brukes tvangsinnfordring i de riktige sakene.
Omfang og kvalitet på arbeidsgiverkontroller må økes. Skatt nord kan gjennomføre
arbeidsgiverkontroller for de kommunene som ønsker det.
Skattedirektoratet skal utrede muligheten for å forenkle kontoføringen i skatteregnskapet.
Skatt nord skal være en pådriver for at interkommunalt samarbeid etableres og følger derfor
prosessenei kommunereformarbeidet. I faktagrunnlaget som våren 2016 skal legges frem for det
enkelte kommunestyre og presenteresfor innbyggerne, inngår intensjonsavtale, funn og
anbefalinger til ny kommunestruktur. Vi er kjent med at alle kommuner i tillegg utreder et 0alternativ som et alternativ til kommunesammenslåing. Vi ønsker å få kunnskap om hvordan
kommunen vurderer utfordringsbildet vedrørende skatteoppkreverfunksjonen og hvordan dette er
tenkt løst i de ulike alternativene.
Skatt nord kan bidra til praktiske løsninger for skatteoppkreveroppgavene.Med bakgrunn i den
informasjon vi innhenter og de resultater som oppnås i den enkelte kommune, vil Skatt nord invitere

Postadresse

Besøksadresse:

Sentralbord

Postboks6310

Sewww.skatteetaten.no

80080000

9293Tromsø

eller ring80080000

Telefaks

www.skatteetaten.no\sendepost

Org.nr:991733175

77689778

Skatteetaten
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den administrative ledelse i kommuner der det er viktig å fa til forbedringer, til dialogmøter for å
finne gode løsninger.
Skatt nord ber om å få tilsendt forespurt informasjon ved det tidspunkt kommunen gjør sin
beslutning i kommunestyret om sammenslåing eller ikke.

d hilsen

Run Sørra
regiondirektør
Skatt nord
Gøril Heitmann
avdelingsdirketør innkreving

ÅRSRAPPORT FOR BEREDSKAPSARBEIDET 2015
I 2015 har vi gjennomført 7 ROS-analyser på Rå videregående skole, sammen med de ansatte. Det har vært en nyttig og god prosess for begge
parter. Kommunen har også gjennomført 2 ROS-analyser internt i kommunen.
Det har vært møter med Sykepleietjenesten, sykehjemmene og 1 omsorgsgruppe der fokus har vært rettet mot brann og vannforsyning. I den
anledning har vi testet alle nødaggregat i kommunen. Vi har 4 aggregat som er plassert på Husby sykehjem ( gir forsyning til skjermet avdeling,
Husby omsorgsboliger og Rødgården), Kvæfjord Idrettshall (gir begrenset forsyning til Kvæfjordheimen), Kvæfjord Eiendom (gir begrenset
forsyning til VAF og legesenteret), Rådhuset (gir begrenset forsyning til eget bruk).
Vi har også sett på rømningsveier og brannvernutstyr i flere omsorgsboliger.
Kommunen har inngått en tjenesteavtale med Kvæfjord Røde Kors som innebærer at Røde Kors i ekstraordinære situasjoner skal stille med
personell til søk/redning, sambandsutstyr og personell som kan betjene utstyret, samt stille med diverse annet materiell ved behov.
På slutten av året ble den store flyktningestrømmen til blant annet Norge gjenstand for ukentlig rapportering til Fylkesmannen. Alle kommuner
ble pålagt å rapportere om flyktningsituasjonen i sin kommune (Kapasitet på mottakene samt helsesituasjonen). Vi avga en situasjonsrapport
på DSB-Cim, som er det dataverktøyet vi er satt til å benytte som kommunikasjonsportal til Fylkesmannen.
Av andre ting som bør nevnes, så ble smittevernplanen revidert og kommunen anskaffet seg satellitt-telefon. Telefonen er testet og skal
fungere ok.
MÅLSETTING FOR 2016:
Vårt hovedmål for 2016 er å gjennomføre en større øvelse tidlig på høsten for kommunens kriseledelse, kriseteam og hjelpere i alle ledd. Dette
vil bli et tett samarbeid mellom kommunens egne aktører og våre samarbeidspartnere. Utover det, vil fokus være på generelt god beredskap i
kommunen.

AKTIVITETER 2015
DATO
16. januar
23. januar
Januar
20. februar
20. februar
06. mars
21. april

AKTIVITETER/HENDELSER
ROS-analyse
ROS-analyse
Smittevernplanen revidert
ROS-analyse
ROS-analyse
ROS-analyse
Temamøte om kommunal bilbruk

21. mai

Beredskapsmøte med Omsorgsbolig
Rødgården 7c
Beredskapsmøte med sykepleietjenesten
og sykehjemmene
3 ROS-analyser
4-dagers kurs for lokale instruktører i
bruk av radioterminalene i nødnettet
ROS-analyse Akuttmedisin

02. juni
05. juni
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Tema: Brann og vannforsyning
Tema: Brann og vannforsyning
Rå videregående skole
Helsesøster Kristin V Håkonseth deltok fra kommunen. Regionen som vi tilhører
forventes knyttet opp mot nødnettet i uke 14/2016.
«Uforsvarlig legevakttjeneste». Dette arbeidet ble utført på bakgrunn av en
anmodning fra Den Norske legeforening, og resultatet er vedlegg i Plan for
helsemessig og sosial beredskap, i den kommunale beredskapsplanen.
Ukentlig situasjonsrapportering i DSB-Cim.
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Ang. Sommerfestivalen

i Nord Norge for mennesker med psykiske lidelser.

I august 2016 tenker Psykiatritjenestene i Harstad og Kvæfjord å arrangere den 10 Sommerfestivalen for mennesker
med psykiske lidelser. Dette blir antageligvis den siste Sommerfestivalen som arrangeres da det blir vanskeligere og
vanskeligere å skaffe midler. De første gangene festivalen ble avholdt var det stor fokus på denne gruppen og vi
hadde opptrappingsplanen for psykisk helse å støtte oss til. Fylkesmennene i de 3 fylkene var hovedsponsor for
festivalen i tillegg til a nd re bidragsytere. Slik har det ikke vært de siste gangene festivalen har vært avholdt og vi har
nu brukt opp siste rest av kapital vi har hatt på konto. Festivalen blir arrangert annet hvert år og har gått over 5
dager. Denne gangen ser vi oss nødt til å avvikle festivalen over 2 dager for i det hele tatt å kunne arrangere.
Festivalen vil som før være i Kvæfjord og vi vil prioritere Jordbærmarsjen og petangturneringen
da dette er noe
deltagerne etterspør. Deltagerne betaler en egenandel, men vi har alltid prøvd å holde den så lay som mulig slik at
flest mulig kan delta. De lokale lag og foreningene har også alltid bidratt, det kan nevnes Mental Helse Kvæfjord og
Kvæfjord Idrettslag. Mye av tilskuddene de har fått for jobben de har gjort har kommet tilbake til lokalbefolkningen
ved at det bl.a. har vært mulig å søke om støtte til andre formål. Harstad kommune støtter festivalen med kr.25000,pr.år, til sammen 50000,- pr. festival noe Kvæfjord kommune ikke har hatt mulighet til de seneste år. Det har heller
ikke denne gang vært mulig å få midler til festivalen inn på budsjettet, derfor ber jeg nu Ordføreren og
Formannskapet i Kvæfjord kommune om hjelp. Det søkes herved om støtte med kr.25000,- til årets festival som er
den eneste i sitt slag i Nord Norge for denne gruppen.
Mvh
Ann-Harieth Stien
Enhetsleder Rus og Psykiatritjenesten
Tlf. 77 02 33 32
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postmottak@sorreisa.kommune.no; postmottak@dyroy.kommune.no; postmottak@tranoy.kommune.no;
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postmottak@vadso.kommune.no; postmottak@hammerfest.kommune.no;
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postmottak@nesseby.kommune.no; postmottak@batsfjord.kommune.no; postmottak@sorvaranger.kommune.no; postmottak@lokalstyre.no
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UDI oppfordrer kommunene til å etablere og drive asylmottak. Drift av mottak er konkurranseutsatt, og
nå utlyses en nasjonal konkurranse om 10 000 ordinære mottaksplasser. 1600 av disse legges til NordNorge. Vi oppfordrer kommunene til å komme med tilbud.
Et asylmottak kan drives av både ideelle organisasjoner, kommuner og private driftsoperatører, men i dag
er de aller fleste private. Vi ønsker flere aktører på banen, for å få en jevnere balanse.
Vi mener en kommune kan ha mange fordeler med å drive selv. Les mer om dette i vedlegget.
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Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 40707097
Utlendingsdirektoratet
Region- og mottaksavdelingen, Regionkontor Nord
www.udi.no
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Hei,
Se vedlagt brev fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
Mvh
VESLA VICTORIA KALVE

rådgiver
Beredskap, redning og nødalarmering
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)

Postboks 2014, Rambergveien 9
, 3103 Tønsberg
E-post Vesla.kalve@dsb.no
postmottak@dsb.no
Telefon
Mobil
+47 95 82 41 77
www.dsb.no

Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar
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Kvæfjord kommune
Bygdeveien 26
9475 Borkenes

LovlighetskontroHav
2016-2019

årsbudsjett 2016 og tilbakemelding påøkonomiplan

Fylkesmannen viser til brev fra Kvætjord kommune av 13.januar 2016 med oversendelseav
budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 ved vedlegg, vedtatt i kommunestyret 17. desember
2015 sak 80/15.

Fylkesmannenhar gjennomført lovlighetskontrollav Kvæfjordkommunes vedtak om
årsbudsjett2016. Gjennom kontrollen harvi ikke funnet forhold som tilsier atvedtaket
måoppheves.
Kommunenhadde underskudd fra2012 og2013på til sammen8574 625 kr. Pr. 2014
bledetdekket inn 1 047434 kr. Foreløpig regnskap for2015 viser et regnskapsmessig
mindreforbrukpå 8391 203 kr. Kommunendekker i 2015 inn 2 182000 kr. av tidligere
års underskudd, som er iht. inndekningsplan. Detgjenstårda5 345 191 kr. av tidligere
års underskudd. 1vedtatt økonorniplan2016-2019erdetbudsjettert inndekning på
3392 000 kr. i2016 og2 073 000 kr. i2017, til sammen5465 000 kr. Budsjettert
inndekning ernoe høyereenn resterendeunderskudd, Fylkesmannenantar atdette
skyldes at regnskapstallenefor 2015 ikkevar tilgjengeligda budsjettplanen bleutformet
ogvedtatt.
Vihar fått opplysninger om atpga. gode resultater for2015 erdet grunnlag for ådekke
inn altunderskudd fra tidligere år i 2016.Administrasjonssjefen vil i forbindelse med
framlegging av regnskapssakeni juni 2016innstillepå at resterendeunderskudd fra
tidligere årblirdekket inn i sin helhet i2016.
Fylkesmannener avden oppfatting atkommunenhar en ambisiøsplan for ådekke inn
resterendeunderskudd i 2016. Planenvurderes som realistisk så fremt regnskapet blir
revidertuten store endringer. Dersomkommunenklarerådekke inn tidligere års
underskudd allerede i2016, vil kommunenkunnemeldesut av ROBEK i 2017,etår
tidligere enn planlagt.

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

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

Avdeling
Justis- og
kommunalavdelingen

fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/troms
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Fylkesmannen godkjenner en ramme for låneopptak på 5 861 000 kr. til investeringer i
anleggsmidler.

Med hjemmel i kommuneloven (koml.) § 60 nr. 2 skal Fylkesmannen foreta lovlighetskontroll
av årsbudsjettet til de kommuner som er oppført i register om betinget kontroll og
godkjenning (ROBEK) og underlagt betinget kontroll etter vilkårene i § 60 nr. 1.
Kvæfjord kommune ble innmeldt i ROBEK 11. august 2015, og er registret etter
kommuneloven § 60 nr. ld med bakgrunn i at vedtatt plan for inndekning av underskudd ikke
har blitt fulgt. Inndekning av underskudd fra 2012 på 3 508 603 kr. skulle iht.
kommunestyrets vedtak om årsregnskap 2012 ha blitt gjennomført i sin helhet i 2014.
Regnskapet for 2013 viste imidlertid et nytt underskudd på 5 066 022 kr. Regnskapet for 2014
viser at det kun ble dekket inn 1 047 433 kr. Dermed gjensto det pr. utgangen av 2014
2 461 169 kr. av underskuddet fra 2012 og 5 066 022 kr av underskuddet fra 2013, totalt
7 527 191 kr. Foreløpig årsregnskap for 2015 viser en inndekning på 2 182 00 kr. Vi har fått
opplysninger om at pga. gode resultater for 2015 er det grunnlag for å dekke inn alt
underskudd fra tidligere år i sin helhet i 2016.

Generelt om lovlighetskontroll
En lovlighetskontroll av vedtak om årsbudsjett innebærer i første rekke en kontroll med at
kommunene planlegger sin virksomhet med basis i realistiske inntektsanslag. Ved
budsjettgjennomgangen foretar vi ikke en vurdering av hvorvidt bevilgningene i budsjettet
innebærer at kommunen gjennomfører alle lovpålagte tiltak i tilstrekkelig grad.
Lovlighetskontrollen av budsjettets utgiftsside er derfor i utgangspunktet begrenset og vil
eventuelt innbefatte de områder hvor bevilgningene åpenbart kan være utilstrekkelige til å
dekke lovpålagte oppgaver.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) pålegger Fylkesmannen å påse at
kommuner med økonomisk ubalanse har en forpliktende plan for inndekning av underskudd
og å følge opp hvorvidt kommunene overholder denne. Fylkesmannen har instruksjon om å
være tilbakeholden med tildeling av skjønnsmidler og godkjenning av låneopptak overfor de
kommuner som ikke overholder planen.
Fylkesmannen vil understreke at den økonomiske situasjonen er kommunens ansvar og at
kommunen plikter å iverksette konkrete tiltak for å bringe balanse i økonomien. Disse
tiltakene skal være innarbeidet i en forpliktende plan for inndekning av underskudd innenfor
den tidsramme som koml. § 48 nr. 4 setter.
Fylkesmannens kontroll er begrenset til kontroll av «avgjørelsens lovlighet». Ved
lovlighetskontrollen vurderer Fylkesmannen om avgjørelsen er vedtatt av korrekt organ, om
årsbudsjettet er blitt til på lovlig måte og om årsbudsjettet innholdsmessig er lovlig, jf. koml.
§ 59 nr. 4. I vår vurdering tas det utgangspunkt i de lovmessige krav til årsbudsjettets innhold.
Det vises her til koml. §§ 45 og 46 og budsjettforskriften. Fylkesmannen vurderer om
årsbudsjettet er realistisk, om hele kommunens virksomhet er tatt med, om inndeling av
årsbudsjett i en driftsdel og en investeringsdel er i samsvar med lov og forskrift, samt om krav
til balanse mellom inntekter og utgifter er oppfylt. Kontrollen har som formål å avdekke
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åpenbare ulovligheter, eksempelvis dersom inntektsanslag i vesentlig grad avviker fra det som
realistisk kan forventes eller opplysninger om at obligatoriske utgifter/kostnader ikke er ført
opp i budsjettet.
Mht. økonomiplanen vurderer Fylkesmannen om planen er i formell balanse ved at
innsparinger er fordelt på ulike områder og vi kontrollerer om inndekning av underskudd er i
tråd med koml. § 48 nr. 4 mht. maksimal inndekningstid. Videre gjør Fylkesmannen en
vurdering av realismen i inntektsrammene i planperioden og om rente- og avdragsutgifter og
driftskonsekvenser av låneopptak er innarbeidet i økonomiplanen. I tillegg gir Fylkesmannen
råd og veiledning basert på vurderinger av helheten i økonomiplanen.
Formelle forhold
På bakgrunn av gjennomgang av prosessen og sakens dokumenter legger Fylkesmannen til
grunn at vedtaket i sak 80/15 av 17. desember 2015 om «Kvæfjord kommunes budsjett 2016
og økonomiplan 2016-2019» er truffet av rett organ og er blitt til på lovlig måte.
Formannskapet behandlet «budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019» i møte den 20.
november og 30. november 2015. Budsjettdokumentet ble lagt ut på ettersyn og høring den 3.
desember 2015 og ble vedtatt i kommunestyret den 17. desember 2015. Kravet til ettersyn jf.
koml. §§ 44 nr. 7 og nr. 3 (minst 14 dager) er dermed oppfylt.
Sammenhengen mellom årsbudsjett og økonomiplan
Årsbudsjettet for 2016 og økonomiplan 2016-2019 ble behandlet i samme kommunestyremøte
i samme sak jf. sak 80/15. Økonomiplanens første år er årsbudsjettet for 2016 jf. punkt 1 og 2
i kommunestyrets vedtak.
Årsbudsjettet 2016
Inntektssiden
Frie midler
På inntektssiden er det kontrollert hvorvidt de frie inntektene er oppført med et realistisk
anslag i forhold til det som kan forventes ut fra statsbudsjettet for 2016. Ved vurdering av
realismen av inntektssiden i driftsbudsjettet har vi gjort våre vurderinger med utgangspunkt i
statsbudsjettet for 2016 og prognosemodellen fra Kommunesektorens organisasjon (KS).
Kommunen har budsjettert med frie inntekter (skatt på formue og inntekt og tilskudd) på
324,48 mill. kr. jf. budsjettskjema 1A (eksklusiv motpost avskrivninger). Beløpet består av
skatt på inntekt og formue på 59 mill. kr., ordinært rammetilskudd (inkl. inntektsutjevning) på
137,86 mill. kr., eiendomsskatt på 7,3 mill, kr., vertskommunetilskudd på 106,8 mill. kr,
generelt tilskudd flyktninger på 12,3 mill, kr. og utbyggingskompensasjon på 1,22 mill. kr.
Kommunens budsjettering er i tråd med anslaget for frie inntekter som følger av
statsbudsjettet for 2016. Vi anser kommunens budsjettering som realistisk i kommunelovens
forstand. Videre følger vår vurdering av den enkelte inntektspost i budsjettet.
Skatt på inntekt og formue
Skatteinntektene er fremskrevet i tråd med veksten i samlet skatteanslag på landsbasis.
Erfaringsmessig betyr dette at anslaget for Kvæfjord blir noe overvurdert. Anslaget er derfor
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justert for avvik i inntektsutviklingen fra landsbasis og det er gjort en vurdering mot KS
prognosemodell der det fremkommer et anslag på skatteinntektene til Kvæfjord kommune på
59,046 mill. kr. Kommunens anslag på kr. 59 mill. kr. i skatteinntekter vurderes som
realistisk.
Eiendomsskatt
Eiendomsskatten er budsjettert med 7,3 mill, kr. med en sats på 4 promille. Satsen er uendret
fra forrige år. Beløpet er identisk med budsjett for 2015. I foreløpig regnskap for 2015 er
eiendomsskatten postert til 7 274 406 kr. Anslaget for budsjett 2016 vurderes som realistisk.
Rammetilskudd
Ordinært rammetilskudd med iimtektsutjevning er budsjettert til 137,86 mill. kr. Anslaget er i
samsvar med KS prognosemodell som indikerer rammetilskudd på 137,884 mill. kr.
Vertskommunetilskudd
Vertskommunetilskudd er budsjettert til 106,8 mill. kr. Beregningen av tilskuddet er foretatt
av vertskommunesammenslutningen
LVSH med basis i samlet forslag i statsbudsjettet. Ved
beregning er det trukket midler ved frafall av to personer, tilsvarende 3,225 mill. kr. En
skjermingsordning begrenser trekket til kr. 923 000. Korrigert for deflator anslås tilskuddet til
106,8 mill. kr.
Generelt tilskudd til .flyktninger
Det er budsjettert med et integreringstilskudd til flyktninger på 12,3 mill. kr. Det er noe
høyere enn budsjett for 2015 på 9 mill. kr. Anslaget er justert for antall beboere (+20 for
2016) basert på 2015-satser med et påslag på 3 %. Anslaget er vurdert som realistisk.
Kommunale avgifter og gebyrer
Sentrale myndigheter anbefaler full dekning gjennom gebyrer innen vann- og avløpssektoren.
Innen avfallssektoren gjelder dette renovasjon og slamtømming, forurensningslovens § 32
forutsetter full utgiftsdekning av kostnadene. I denne sammenheng viser vi også til
retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, jf. rundskriv H-3/4
utgitt av KMD i februar 2014.
Det er viktig at kommunen har god oversikt og oppfølgningen av selykostområdene i 2016
slik at selvkostprinsippet overholdes. Vi forutsetter at kommunen har tilgang på interne
regnskap/budsjett for de gebyrfinansierte tjenestene som på en detaljert måte viser reell
dekningsgrad. Disse må være tilgjengelige for revisjonen.

Utgiftssiden
Det er ikke en del av Fylkesmannens lovlighetskontroll å foreta en helhetlig vurdering av om
bevilgningene i budsjettet innebærer at kommunen gjennomfører alle lovpålagte tiltak i
tilstrekkelig utstrekning. I utgangspunktet forutsetter vi at den nødvendige vurderingen av
bevilgningsnivået på enkeltområder er foretatt av kommunestyret. Det er dermed
kommunestyret som er ansvarlig for vurderingen av realismen i det vedtatte budsjett.
Skatteoppkreverfunksjonen
Vi har imidlertid en merknad til utgiftssiden. Det er trukket ut en kostnad på 424 000 kr i
budsjettet for 2016. Dette dreier seg om overføring av skatteoppkreverfunksjonen til staten.
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Som kjent ble ikke overføring av skatteoppkreveren til staten vedtatt i statsbudsjettet for 2016
og skatteoppkreverne forblir kommunal. Vi har fått opplysninger i epost fra økonomisjefen
om at utgiften ligger inne i budsjettet fra tidligere og at kommunen er kompensert for utgiften.
I følge økonomisjefen blir dette fulgt opp i budsjett og økonomiplan i forbindelse med
behandling av tertial 1/2016.
Momskompensasjon
Fra om med 2010 ble det innført krav til at momskompensasjon fra investeringer gradvis skal
overføres mer og mer til investeringsselskapet. Fra og med 2014 føres all momskompensasjon
fra investeringer i sin helhet i investeringsselskapet. Vi minner om at kompensasjon for
merverdiavgift for anskaffelser i investeringsselskapet iht. departementets KOSTRA-veileder
skal henføres til funksjon 850. Kompensasjon for merverdiavgift for anskaffelser i
driftsregnskapet skal henføres til samme funksjon som anskaffelsen.

Samletdriftsbudsjett
Etter budsjettforskriften § 5 fjerde ledd skal «driftsbudsjettet settes opp i balanse, slik at alle
inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger er endelig disponert eller ført opp til avsetning
for bruk i senere budsjettperioder». Årsbudsjettet for 2016 er gjort opp i formell balanse.
Etter koml. § 46 nr. 6 «skal det budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til
å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger». Budsjettert netto driftsresultat for 2016 er
på 5,326 mill. kr. (positivt). Dette utgjør 1,24 % av brutto driftsinntekter. For Kvæfjord
kommune må budsjettert netto driftsresultat være tilstrekkelig til å avsette midler til
inndekning av tidligere års underskudd (nødvendig avsetning) og være i tråd med forpliktende
plan. Det er budsjettert med en avsetning på 3,392 mill, kr. i 2016 og 2,073 mill, kr. for å
dekke opp tidligere års underskudd.
Fylkesmannen minner om at anbefalt nivå for netto driftsresultat over tid f.o.m. 2014 er på
1,75 % av brutto driftsinntekter for å ha en sunn og bærekraftig økonomi. Hva som er
tilstrekkelig nivå på netto driftsresultat kan variere fra kommune til kommune og må særlig
sees i sammenheng med lånegjeld, fremtidig investeringsbehov og lånebehov, nedbetalingstid
på lånegjeld og størrelse på disposisjonsfond. For en kommune som står foran en periode med
store investeringer bør netto driftsresultat være høyt for å gi kommunen mulighet til å øke
egenkapitalandelen i investeringer og skape økonomiske buffere for å håndtere eventuelle
renteøkninger. Dersom en kommune betaler mye mer enn minimumsavdrag etter
kommuneloven, vil den likevel kunne ha et tilstrekkelig netto driftsresultat selv om dette er
under det anbefalte nivået. Dersom kapitalslitet er høyere enn betalte avdrag, vil dette stille
høyere krav til et godt netto driftsresultat for å ha en sunn og robust økonomi. En kommune
som er innmeldt i ROBEK må ha tilstrekkelig nivå på netto driftsresultat for å ha midler å
dekke opp tidligere regnskapsmessig merforbruk.
Basert på foreløpig regnskap for 2015 viser tallene et mindreforbruk på 8 391 204 kr. Netto
driftsresultat er 3,4 % av brutto driftsinntekter i følge foreløpige KOSTRA-tall, som er godt
over anbefalt minstenivå på 1,75 %. Det er i foreløpig regnskap for 2015 satt av 555 737 kr.
til disposisjonsfond og 3 376 264 kr. til bundet fond.
Det sterke driftsresultatet skyldes i hovedsak at driftsinntektene er økt i forhold til opprinnelig
budsjett. Særlig er det « overføringer med krav til motytelse», «rammetilskudd» og «andre
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statlig overføringer» som har bidratt til resultatet. Dette betegner vi som et meget godt
resultat. Fylkesmannen tar forbehold om at det ikke er feil i regnskapet, da det ikke er revidert
ennå.

Investeringsbudsjett/låneopptak
Investeringsbudsjettet for 2016 er vedtatt med en samlet ramme på 13,019 mill. kr. iht.
budsjetteringsskjema 2A. Av dette er 10,808 mill, kr. investeringer i anleggsmidler, 1,634
mill, kr. er kjøp av aksjer og andeler og 577 000 kr. er avdrag på lån.
Investeringsbudsjettet er vedtatt finansiert med bruk av lånemidler på 8,101 mill. kr., inntekter
fra salg av anleggsmidler på 25 000 kr., tilskudd til investering på 200 000 kr., kompensasjon
for merverdi avgift på 1,982 mill. kr., mottatt avdrag på utlån og refusjon på 277 000 kr.
overføring fra driftsbudsjettet på 1,934 mill. kr. og 500 000 kr. i bruk av avsetninger.
Kassakreditt
Kommunen har en anstrengt likviditet og er avhengig av kassakreditt for å betale løpende
forpliktelser. Kommunen søkte i brev av 13. januar 2016 om godkjenning av kassakreditt i
2016 på 75 mill. kr. Fylkesmannen godkjente dette i brev av 9. februar 2016.
Låneopptak til finansiering av investeringer i anleggsmidler i 2016
Iht. kommunestyrets vedtak av 17. desember 2015 er det vedtatt et nytt låneopptak til
investeringer i anleggsmidler på 6,321 mill. kr. I følge administrasjonensjefens påtegning 2.
desember 2015 er det korrigert for endringer som ble foreslått og deretter vedtatt i
formannskapets møte 30. november 2015. Det er fremkommet en feil i budsjettforslaget på
samlet ramme for låneopptak. Låneopptaket endres fra 6,321 mill, kr. til 5,861 mill. kr.
Årsaken er at tiltaket «HO-senter/helsehus» er endret fra 1,520 mill. kr. til 1,060 mill. kr.
Dette er en kun en skrivefeil som ikke virker inn på totalrammen for dette tiltaket i
økonomiplanen, foreløpig satt til 32,5 mill. kr. Nytt låneopptak utgjør 5,861 mill. kr.,
budsjettert bruk av tidligere opptatt lån er på 2,240 mill. kr. totalt utgjør totalt 8,101 mill. kr.
Dette samsvarer med budsjettskjema 2A linje 91000 «lånefinansiering».
Det kan kun tas opp lån til tiltak som er ført opp i årsbudsjettet. Kravet om at låneformålet
skal være ført opp i årsbudsjettet har sammenheng med kravet til budsjettbalanse. Lovens
formulering innebærer ikke noe krav om at det enkelte tiltak er spesifisert med særskilt
bevilgning, men bare at tiltaket ligger innenfor de investeringsrammer som kommunestyret
har vedtatt. Vi har kontrollert at dette kravet er overholdt i Kvæfjord kommune.
Et sentralt moment i Fylkesmannens lånegodkjenning er om kommunen klarer å følge
forpliktende plan for inndekning av underskudd. Kommunen hadde pr. 31. desember 2014
gjenstående til inndekning 7 527 191 kr. fordelt på 2 461 169 kr. for 2012 og 5 066 022 kr. for
2013. Total inndekning for 2015-regnskapet var planlagt til 3 101 000 kr. Kommunestyret
reduserte budsjettert inndekning i juni 2015 til 2,182 mill, kr. pga. antatt inntektssvikt. I følge
opplysninger vi har mottatt fra kommunens økonomisjef, har kommunen dekket inn 2,182
mill. kr i 2015, slik som planlagt. Det gjenstår da 5,345 mill, kr. i inndekning av tidligere års
merforbruk. Vi har fått opplyst at resultatet for 2015, slik det framstår nå, tilsier en mulighet
for å dekke inn hele resterende underskudd i 2016.

10

Hvorvidt låneopptaket er til lovpålagte oppgaver eller ikke, har betydning for Fylkesmannens
vurderinger. Dessuten må det vurderes i hvilken grad investeringene er nødvendige for
kommunen å gjennomføre, sette hen til den økonomiske situasjonen, utviklingen den siste
tiden og utviklingen fremover iht. vedtatt økonomiplan 2016-2019.
Det har også relevans om investeringene er såkalt selvfinansierende og om det er statlige
investeringstilskudd eller rentekompensasjonsordninger mv. knyttet til investeringstiltakene.
investeringsbudsjettet for 2016 er det ført opp kostnader på 1 mill. kr. knyttet til vann og
avløp. Prosjektet er selvfinansierende ved at kostnadene dekkes gjennom vann- og
avløpsgebyrene.

I

Videre er det et krav at budsjettet må være i samsvar med kommunelovens bestemmelser. Det
er også et viktig premiss at konsekvensene av låneopptaket, dvs. renter/avdrag,
driftskonsekvenser mv. er innarbeidet i en balansert og realistisk økonomiplan. Kommunen
har for øvrig har den laveste lånegjelden i fylket pr. 2015 med 36 % netto lånegjeld i følge
foreløpige KOSTRA-tall.
Etter en samlet vurdering finner Fylkesmannen å kunne godkjenne et opptak av nytt lån på
5,861 mill. kr. Vi legger vekt på at kommunen klarte å dekke inn underskudd som planlagt i
2015. Investeringsbudsjettet fremstår som moderat med en total ramme på 13,019 mill. kr. Av
dette er 8,101 mill. kr. budsjettert med lånemidler, hvorav 5,861 mill, kr. utgjør opptak av nytt
lån i 2016. Totalt lånebeløp utgjør 62,2 % av finansieringsbehovet. Vi vektlegger at deler av
investeringene er knyttet til selvfinansierende prosjekter. Vi ser også at planlagt
gjeldutviklingen fra 2016 til 2019 innebærer økning i gjeld fra hhv. 160,3 mill. kr. til 162, 8
mill. kr. i gjeld. Vi vurderer dette som en forsvarlig økning.
Dersom inndekning av underskudd ikke skulle gå som planlagt i 2016, vil dette kunne
innebære at Fylkesmannen blir mer restriktiv når det gjelder godkjenning av låneopptak i
2017.
Økonomiplan 2016-2019
Etter koml. § 44 nr. 3 skal økonomiplanen omfatte hele kommunens virksomhet og gi en
realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i
planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte.
Økonomiplanen er utarbeidet i formell balanse i hele perioden. Budsjetterte netto driftsresultat
for 2016-2019 er hhv. 5,326 mill. kr., 4,065 mill. kr., 1,995 mill, kr og 2,007 mill. kr.
I henhold til. koml. § 44 nr. 4, jf. § 46 nr. 6, skal det budsjetteres med et driftsresultat som
minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. Kommunen har
satt av til dekning av renter, avdrag og tidligere års underskudd. Det er planlagt med
overføringer til investeringsselskapet iht. investeringsplaner. Vi minner om at anbefalt nivå på
driftsresultatet over tid bør være på minst 1,75 % av brutto driftsinntekter.
Kommunen har dekket inn 2,182 mill. kr. av tidligere underskudd i foreløpig regnskap for
2015. Kommunen har budsjettert inndekning av underskudd med 3,392 mill. kr. i 2016 og
2,073 mill. kr. i 2017. Til sammen utgjør dette 7,647 mill. kr. Dette er 119 809 kr. mer enn det
som gjensto ved utgangen av 2014. Vi antar at årsaken er at nøyaktige tall for årsregnskapet

for 2015 ikke var tilgjengelig på det tidspunkt når utarbeidelsen av budsjett 2016 og
økonomiplan 2016-2019 ble utarbeidet.
Det er ikke budsjettert med avsetning til disposisjonsfond i planperioden 2016-2019.
Fylkesmannen vurderer det som svært viktig at kommunen klarer å bygge opp slike
økonomiske reserver for å håndtere evt. renteøkninger, uforutsette utgifter eller uventet svikt i
inntektene. Kommunen bør i neste rullering av økonomiplanen legge opp til å avsette midler
til disposisjonsfond, gitt at inndekning av underskudd gjennomføres i tråd med budsjett 2016.
Vi bemerker at i foreløpig årsregnskap for 2015 er satt av 555 737 kr. til disposisjonsfondet.
Når det gjelder eiendomsskatt er det budsjettert inn en økning i økonomiplanen f.o.m. 2017.
Kommunestyret har for 2016 vedtatt en sats på 4 promille, mens det for 2017-2019 er
budsjettert med 5 promille. En uendret sats for eiendomsskatt betyr et inntektstap på om lag
2,07 mill, kr. pr. år i planperioden. Administrasjonssjefen legger til grunn at formannskapet
inviteres til en rammedebatt som skal drøfte bla. nivået på eiendomsskatten.
Videre viser vi til de signaler som er gitt av regjeringen mht. kommunenes inntektssystem.
Det er blant annet sagt at endringene skal ta sikte på at kommunene skal få beholde en større
del av verdiskapingen som skjer lokalt. Dette kan få konsekvenser for fordelingen av
skatteinntektene mellom kommunene, ved at en mindre del av skatteinntektene overføres fra
skattesterke kommuner til skattesvake kommuner. Kvæfjord hadde pr. 2015 et skattenivå på
69,8 % av landsgjennomsnittet og er dermed en skattesvak kommune. Generelt bør
kommunene legge forsiktighetsprinsippet til grunn ved framskriving av inntekter i
planperioden, spesielt når det er varslet endringer som kan slå negativt ut.
Kvæfjord har kommet i en krevende fmansiell situasjon. Økende premieavvik ut i fra
nettoføring av pensjonsutgifter har belastet regnskapet i negativ forstand. Prernieavviket var
pr. 2014 på 16 prosent av brutto driftsinntekter, mot 7 prosent for kommunene samlet. Alle
frie fondsmidler er brukt opp. Dette er medvirkende til at kommunen må ha en fordyrende
kassakreditt på 75 mill. kr.

Forpliktende plan for inndekning av tidligere års underskudd
Kvæfjord kommune fikk i 2012 et regnskapsmessig merforbruk på 3 508 603 kr.
Kommunestyret vedtok 18.juni 2013, under sak 34/13 om årsregnskap 2012, å dekke
underskuddet fra 2012 i sin helhet i 2014. Dette vedtaket er å anse som kommunens forpliktende
plan for inndekning av underskudd etter koml. § 48 nr. 3 og 4.
Kommunen klarte ikke å dekke inn noe av underskuddet fra 2012 i 2013. I 2013 fikk kommunen
et nytt underskudd på 5 066 022 kr. Underskuddet ble vedtatt dekket inn i 2015.
Regnskapet for 2014 viser at det ble dekket inn 1 047 433 kr. av tidligere års underskudd, dvs, av
underskuddet fra 2012 ettersom det eldste underskuddet må dekkes inn først. Dette betyr at det
ved utgangen av 2014 gjensto 2 461 169 kr. av underskuddet fra 2012, og 5 066 022 kr. av
underskuddet fra 2013, til sammen 7 527 191 kr. Foreløpig årsregnskap for 2015 viser en
inndekning på 2 182 00 kr. Da gjenstår det 5 345 191 kr. til inndekning pr. 31. desember 2015.
Ut i fra økonomiplan 2016-2019 legger vi til grunn at resterende underskudd fra 2012 og
2013 dekkes inn iht. tabellen under:
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Inndekningsplanen legger til grunn total inndekning på 8 694 434 kr. som er 119 809 kr. mer
enn underskudd for 2013 og 2013. Vi antar at årsaken er at nøyaktige tall for årsregnskapet
for 2015 ikke var tilgjengelig på det tidspunkt når utarbeidelsen av budsjett 2016 og
økonomiplan 2016-2019 ble utarbeidet.
Vi har fått opplysninger om at pga. gode resultater for 2015 er det grunnlag for å dekke inn alt
underskudd fra tidligere år i sin helhet i 2016. Administrasjonssjefen vil i forbindelse med
framlegging av regnskapssaken i juni 2016 innstille på at resterende underskudd fra tidligere
år blir dekket inn i 2016. Fylkesmannen er av den oppfattingen at kommunen har en ambisiøs
plan for å dekke inn resterende underskudd i 2016. Planen vurderes som realistisk så fremt
regnskapet blir revidert uten store endringer. Dersom kommunen klarer å dekke inn tidligere
års underskudd i 2016 vil kommunen kunne meldes ut av ROBEK i 2017, et år tidligere enn
planlagt.
Fylkesmannen vil i 2016 følge opp kommunens økonomiske utvikling ved gjennomgang av
kommunens økonomirapporter og vi vil i tillegg ha løpende kontakt med kommunen. Det vil
avholdes et ROBEK-møte på høsten 2016 i forbindelse med kommunens arbeid med budsjett
2017 og økonomiplan 2017-2020.

***********************************
I medhold av kommunelovens § 60 nr.2, jf. delegasjonsfullmakt
moderniseringsdepartementet, fatter Fylkesmannen følgende

fra Kommunal- og

vedtak
Fylkesmannen har gjennomført lovlighetskontroll av Kvætjord kommunes vedtak om
årsbudsjett 2016. Gjennom kontrollen har vi ikke funnet forhold som tilsier at vedtaket må
oppheves. Vi ber om at våre merknader og kommentarer følges opp.

***********************************
Kommunestyret kan påklage Fylkesmannens vedtak til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet innen seks uker.

***********************************

Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkarnänni
Saksbehandler
Espen Nordby

Telefon
77 64 20 85

Vår dato
2932016
Deres dato

Vår ref.
2015/332 - 7
Deres ref.

Arkivkode
331 1

Kvæfjord kommune
Bygdeveien 26
9475 Borkenes

Utfordrin ger for vertskommuner

knyttet til økte pensjonskostnader

Vi viser til ROBEK-mote den 27. oktober 2015.
Det ble im otet vist til kommunensekstraordinærthoye pensjonsforpliktelser.som har vokst
betydelig mer enn gjennomsnittetde siste årene,og dialog som har værtmellom kommunen,
Fylkesmannen. Helse- og omsorgsdepartementet
og LVSII (landssammenslutningenav
vertskommuner for sentralinstitusjoneri det tidligere HVPU) ommanglende finansiering av d sse
kostnadene
.
Fylkesmannen har fulgt opp saken videre med Helse- og omsorgsdepartementet
i brev av 8.
desember2015 og vi harmottatt svar på vår henvendelse ibrev av 29. mars 2016.
Helse- og ornsorgsdepartementet
konkluderer at «etter en stunlet vurdering har departementet
kommetfrem til at det ikke bør inhføres ordningerlor å dekkeutgifier tilpensjon for enkelte av
vertskomm
unene», se vedlagt brev fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Med hilsen
Jan-PederAndreassen
kommunaldirektør
Espen Nordby
seniorrådgiver

Dokumente
t er elektronisk gadklent og har ikke håndskrevne signaturer

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: 7764 20 00
Telefaks: 7764 21 39

Avdeling
Justis- og
komrnunalavdelingen

frntrpostmottak@tylkesmannen.no
www.fylkesmannertno/troms

DET KONGEUGE
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

Fylkesmannen i Troms
Postboks 6105
9291 TROMSO

Deres icl

Var ref

Dato

7 015/33 t5

16/747-

29.03.2016

Utfordringer for vertskomniuner knyttet til okte pensjonskostnader
Vi viser til brev av 8. desember 2015 fra Fylkesmannen i Troms. Fylkesmannen i Troms tar
i brevet opp den økonomiske situasjonen til Kvæfjord kommune. Kvæfjord kommune er en
av 33 vertskommuner som får tilskudd over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett
(kap. 761 post 61 Vertskommuner). Kommunen ble meldt inn i ROBEK i august 2015. Store
utgifter til pensjon trekkes frem som en underliggende årsak.
Kostra- tall viser at de 33 venskommunene både ligger over og under landsgjennomsnittet for
pensjonsforpliktelser per innbygger. For vertskommunene med høyt innbyggertall er ikke
pensjonsforpliktelsen per innbygger nødvendigvis over landsgjennomsnittet, men for
vertskommuner med lave innbyggertall, og der registrerte vertskommunebrukere utgjør en
relativt stor andel av befolkningen, kan pensjonsforpliktelsen være forholdsvis høy. Dette
gjelder for eksempel for kommunene Kvæfjord og Vestnes. Tallene kan ikke alene forklares
ved forpliktelser til tidligere ansatte knyttet til vertskommuneoppgavene. Generelt kan det
også være at kommunene bygger ned øvrig nenestetilbud for eksempel som en konsekvens av
at innbyggertallet reduseres. Det vil også kunne medføre høyere pensjonsforpliktelser enn
landsgjennomsnitter
For å sikre vertskommunene mot brå inntektsbortfall, som folge av frafall av beboere, ble det
fra 2011 innført en egen skjermingsordning slik at ingen kommuner trekkes mer enn et fast
beløp knyttet til antallet innbyggere i kommunen. Denne ordningen favoriserer særlig små
kommuner med mange vertskommunebeboere. Dette er i hovedsak de samme kommunene
som har høyest avgang blant ansatte. Som felge av denne ordningen har for eksempel

Postadresse
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo
postmottakteihod dep no

Besoksadresse
Teatergt. 9
www.hod depno

1 elefon*
22 24 90 90
Org no
983 887 406
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baksbehandler
Liv C Klys e
2224 8523

Kvætjord kommune, for den perioden ordningen har eksistert, fått 22 mill, kroner m ndre i
uttrekk enn de ellers ville fått. Beløpet vil hefte ved kommunen i påfølgende år.
Som Fylkesmannen i Troms også er inne på, har kommunene i mganuspunktet et selvstendig
ansvar for utgifter til pensjon. Fylkesmannen har oåså en mulighet til å benytte skjønnsmidler
til å kompensere kommunen for særskih høye pensjonskostnader.
Etter en samlet vurdering har departementet kommet frem til at det ikke bør innfores
ordninger for å dekke utåifter til pensjon for enkelte av vertskommunene.

Med vennlig hilsen

Anne Cathrme daug Joråensen (e. fl
avdelingsdirektør

Liv C. Klyve
fagdirektor
D(117771i7C7ilti
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamänni
Saksbehandler
Marlanne Winther

Riise

V---.:,
Telefon
77 64 20 42
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05.04.2016
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26.02.2016

Vår ref.
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2016/21

Arkivkode
331.2

Kvæfjord kommune, Admjnistrasjonssjefen
Bygdevegen 26
9475 Borkenes
Søknad om endret bruk av skjønnsmidle r
Det vises til brev av 26. februar 2016 fra Kvætjord kommunc vedrørende søknad om
omdisponering av skjønnsmidler.
Utfra en felles søknad fra Kvæfjord og Harstad, ble Kvæfjord i 2013 tildelt kr. 400 000 til
utredning og etablering av et interkommunalt landbrukskontor. På grunn av endredeføringer
mht. lokal landbruksforvaltning og etter hvert hensett kommuncreformen ble prosjektet stilt i
bero i 2014. I tråd med rapportering til Fylkesmannen er tilskuddet avsatt til bundet fond.
Kvæfjord har senereiverksatt et nydyrkingsprosjekt med støttet fra Fylkesmannen gjennom
Bygdeutviklingsfondet. Det har imidlertid vist seg at prosjektet kommer i berøring med både
reindrifisinteresser og rniljøinteresser. Reinbeiteinteressene omfatter ikke bare Kvæfjord, men
store deler av reinbeitedistriktet som også omfatter Harstad kommune.
Konsekvensutredningen i prosjektet vil følgelig bli vesentlig større enn det som er tatt høyde
for ikostnadsrammen.
Kvæfjord kommune søker nå i samarbeid med Harstad kommune om å omdisponere
skjønnsmidlene som var tiltenkt interkommunalt landbrukskontor (kr. 400 000) til bruk mot
aktuelle interkommunale tiltak innenfor ovennevnte nydyrkingsprosjekt, herunder i første
omgang utvidet omfang av konsekvensutredning
.
Fylkesmannen har vurdert kommunens søknad, og finner å kunne godkjenne at skjønnsmidler
på kr. 400 000 omdisponeres til nevnte formål.
Vi ber kommunen oversende et nytt budsjett for planlagte aktiviteter innenfor nevnte formål.
Vi gjør oppmerksom på at budsjettet må vise kostnader utoverdet som alleredc er fmansiert
gjennom Bygdeutviklingsfondet. Vi minner om at som hovedregel skal skjønnsmidler ikke
utgjøre mer enn 50 % av prosjektkostnadene.
Med hilsen
Jan Peder Andreassen
kommunaldirektør
Marianne Winther Riise
seniorrådgiver
Kopi: Harstad kommune, Postmottak, 9479 Harstad
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndsk-t-evnesignaturer.
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Oslo, april 2016

Kjære ordfører,
I Kvæfjord

kommune

erstattet av billigere

er det bosatt 60 sjøfolk.
utenlandsk

arbeidskraft.

enkelte som rammes, for den maritime
Med utgangspunkt

i sjøfolks

Disse står nå i fare for å miste jobben og bli
I så fall vil konsekvensene

industrien

og samfunnet

erfaring og kunnskap

gjennom

næringen i Norge bygd seg sterk og konkurransedyktig.
maritim

næring i Norge i dag og det skapes verdier

I dag er det over 30 000 norske sjøfolk,

generasjoner,

har den maritime

Over 110.000 mennesker arbeider i

for omlag 180 milliarder

en stor andel av disse jobber

Til tross for at Norge har verdens mest avanserte offshoretlate,
fremmed

bli store, både for den

rundt.

kroner årlig.

på offshorefartøy.

får stadig flere skip med

tlagg oppdrag på norsk sokkel. Grunnene til det er at de ikke er underlagt

og kan opercre med lønninger
dem et konkurransefortrinn

og sosiale rettigheter

om de må konkurrere

som ikke skiller seg fra sammenlignbare

med et internasjonalt

Norge. Da må de på land. Din kommune
skatteinntekter.

Samtidig

som er langt under norsk nivå. Dette gir

som vi ikke ville ha akseptert for virksomheter

Norske sjøfolk har et lønnsnivå

lønnsnivå,

på norske vilkår,
fellesskapets

er velkommen

yrker på land. Men

arbeidsplasser

Norge verdifull

Noen kaller ønsket om norske lønns- og arbeidsvilkår
er ikke enige i det. Utlendinger

på land.

har de ikke lenger en lønn å leve av i

mister da verdifulle

mister sjøfartsnasjonen

norsk lov

og

kompetanse.

i norske farvann for proteksjonisme.

til å jobbc

i norske farvann, men det må være

slik det er i alle andre bransjer i Norge. Olje- og gassressursene er

eiendom,

og det er en klar forventning

skape norske arbeidsplasser.

lit flertall i et offentlig

om at virksomheten

på norsk sokkel skal

Norsk lov gjelder på riggene. Da må norsk lov også gjeldc for de

som jobber om bord på båtene som er tilknyttet

riggene.

utvalg (Fartsområdeutvalget)

foreslo høsten 2014 å utrede et krav om

norske lønns- og arbeidsvilkår.

Dessverre var det eneste forslaget

ikke ble en del av regjeringens

maritime

fra utvalgets flertall

som

strategi.

Vi ønsker at det skal være mulig å bo i norske kommuner

og jobbe i norske farvann. Vi ber

derfor om at de som jobber om bord på skip i norske farvann skal ha norske lønns- og
arbeidsvilkår.

For alle som jobber

på land er dette en selvfølge,

og vi håper at din kommune

kan vedta følgende støtteerklæring:
«Kvæfjord

Vi

kommune

ber regjeringen

sette i gang et arbeid med å utrede muligheten

stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår

for å

for ansatte på skip i norske farvann.»

Med vennlig hilsen

1

1/-44-1.411

Hans Sande

I lege-Merethe

Norsk Sjøoffisersforbund

Det norske maskinistforbund

Bengtsson

4)(#1'

Johnny Ilansen
Norsk Sjømannsforbund

Ruth-Lise H. Olsen
Fra:
Sendt:
Til:

Merete Hessen
12. april 2016 09:10
Ruth-Lise H. Olsen
Birger Bjørnstad
Referat politiråd - som ref.sak F.skapet

Kopi:
Emne:

Møtereferat
Kvæfjord politiråd
Sted:

Tid:

Rådhuset i Kvtefjord,
administrasjonssjefens

02.02.2016 kl 09:30-11:30

Saksnr:

kontor

Tilstede:

Politirådets 4 faste medlemmer:
Ordfører "Forbjørn Larsen
Administrasjonssjef Mcrete Hessen
Stasjonssjef/regionleder Morten Hole
Lensmann Orjan Munkvold

Sak 1 2016 Konstituerin
Kvæfjord kommunes representanter

i Kvæfjord politiråd skal være ordfører og administrasjonssjef.

Politiet er representert ved stasjonssjef Morten Hole, som er politiets regionleder Sør-Troms og lensmann
Kvæfjord Ørjan Munkvold.
Samtlige fire var tilstede og politirådet

Sak 2 2016 Orienterin

fra

for Kvæfjord lensmannsdistrikt

ble konstituerte

seg.

olitiet om status i Kvæf ord lensmannsdistrikt

Politiet orienterte om status for kriminalitetsbildet

i lensmannsdistriktet.

Sak 3 2016 Fremtiden for Kvæf ord lensmannskontor
Politiet orienterte om status for politireformen, hvor Stortinget har vedtatt at Midtre Hålogaland
politidistrikt skal deles, hvoretter Sør-Troms (Harstad, Kvæfjord, Skånland, lbestad, Lavangen, Gratangen
og Salangen) skal tilhøre Troms politidistrikt og kommunene i Ofoten, Vesterålen og Lofoten skal tilhøre
Nordland politidistrikt.
Som en overgangsordning vil også Sør-Troms tilhøre Nordland politidistrikt
Det er satt prosjektgrupper for omorganiseringen.
Hugo Henstein, er prosjektleder.

Tidligere politimester

i 2016.

i Midtre Hålogaland politidistrikt,

Operasjonssentralen for tidligere Midtre Hålogaland politidistrikt er stasjonert på politihuset i Harstad, og
har som funksjon blant annet å motta telefonhenvendelser fra innbyggerne i Kvæfjord samt koordinere
polititjenester i Kvæfjord. Denne legges ned i andre kvartal 2017. Deretter vil operasjonssentralen
Tromsø overta.

i

Det antas at Sør-Troms vil forbli en region som i dag. Det er de siste år bygd mye politifaglig kompetanse i
Harstadornrådet.
kan bli lagt ned, og det anerede med virkning fra 1.

Men det ligger i kortene at Kvæfjord lensmannskontor

juli 2016. Det blir derfor viktig å ha en god prosess om hvordan polititjenestene
skal organiseres fremover.
Som et utgangspunkt vil regionlederen

som omfatter Kvæfjord

ønske å videreføre lensmannens rolle i kommunen. Dette ved å

legges opp til en fast kontordag i uken i Kvæfjord. Fra Kvæfjord kommune ønsker man å være behjelpelig
med å finne en kontorløsning som kan legge til rette for godt samarbeid om polititjenesten.
I tillegg har politiet konkret plan for hvordan forebyggende arbeid kan legges opp, med etablering av
forebyggende forum. I forumet vil det legges opp til deltakelse fra kommunen (helse og skole) og politiet.
Unge vil bli hovedgruppa for forumets arbeid og i tillegg vil fremmedkulturelle/integrering
kunne bli tema.
Politiet vil oversende kommunen nærmere informasjon om mulig organisering av og arbeidsinnhold for
forebyggende forum for Kvæfjord,

Merete Hessen (ref)

2

i Troms
Fylkesmannen
RomssaFyIkkamänni

Februar 2016

Folketallsutviklingen
2015
Folketallsutviklingen
Fødselsoverskudd,
innflytting/utflytting

i 2015 og endringer
inn- og utvandring

i løpet av året

og innenlandsk

i 2015

Kvartalsvis befolkningsutvikling
Årlig befolkningsutvikling

de siste 3 år

2000-2015

;SDN''T

i Troms i

