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Dato:
Arkivref:
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2016/11
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33/16

Saksframlegg
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Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Merete Hessen
77023011

Møtedato
13.06.2016

Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 18.04.2016

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 18.04.2016.
Til å signere møteboka velges:
1.
2…

Dokumenter i saken:
Møtebok fra Kvæfjord formannskaps møte 18.04.2016
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.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
34/16
34/16

06.06.2016
2016/844
2015/532

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Dag Sandvik
77023043

Møtedato
13.06.2016
21.06.2016

Sluttregnskap for investeringsprosjekt pr 31.12.2015

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt sluttregnskap for investeringsprosjektene
 09608 Husby barnehage.
 013301 Kveldro universell utforming.
 014202 Borkenes barnehage – brannsikring.
 014401 Lamhagan industriområde.
 015101 IKT-investeringer 2015.
 015201 Borkenes skole nytt taktekke.
 015202 VAF-enheten – rullestolbil.
 015205 Kvæfjordhallen – nytt taktekke.
 015403 Opprusting Nyveien.
2. Kommunestyret tar sluttregnskapene for de nevnte investeringsprosjektene til orientering, og
godkjenner de framlagte prosjektregnskapene.

Dokumenter i saken:
K-sak 05/11 Husby barnehage – ramme for finansiering av fire baser. Justering i budsjett og
økonomiplan.
K-sak 65/13 Kvæfjord kommunes budsjett 2014 og økonomiplan 2014 – 2017.
K-sak 52/14 Kvæfjord kommunes budsjett 2015 og økonomiplan 2015 – 2018.
K-sak 13/15 Budsjettekniske endringer i investeringsbudsjett 2015.
K-sak 25/15 Sluttregnskap for investeringsprosjekt pr 31.12.2014.
K-sak 26/15 Regnskap 2014 og finansiell rapportering pr 31.12.2014.
K-sak 36/15 Tertialrapport 1/2015.
K-sak 59/15 Budsjettregulering – taktekking Kvæfjordhallen og Borkenes skole.
K-sak 60/15 Budsjettregulering – Lamhagan industriområde.
K-sak 77/15 Tertialrapport 2/2015.
K-sak 78/15 Forslag om omfordeling av midler på investeringsbudsjettet.

Saksopplysninger
Et sluttregnskap for investeringsprosjektene er den endelige avrapportering av prosjektets utgifter og
finansiering. Det skiller seg ut fra løpende rapportering ved at disse kan være summariske oppstillinger
over alle investeringsprosjekt, mens sluttregnskapene er regnskap for hvert enkelt prosjekt.
Foruten å vedta sluttregnskapet, vil det også gjøres en vurdering av utgiftene opp mot den justerte
kostnadsrammen. Hvordan investeringsprosjektet endte i forhold til opprinnelige planer og bevilgning er
en sentral beslutningsinformasjon.
Vurderinger
Det legges fram sluttregnskap for følgende prosjekt, jf. note 16 til kommunens regnskap for 2015:
Sluttregnskap pr 31.12.2015
Prosjekt:
09608 Husby barnehage
Utgifter
Investeringsutgifter
Prosjektspesifikk finansiering
Momskompensasjon
Tilskudd
Lån
Investeringsfond
Driftsmidler
Annen finansiering
Sum finansiering
K-sak 5/11, 63/13

Kostnads rammer
Opprinnelig
Justert
27 000 000
34 380 335

Regnskap
35 190 335

Avvik
-810 335

-25 945
-27 000 000

-33 224 000
-1 128 000
-28 000

-34 008 390
-1 128 000
-28 000

-27 000 000

-34 380 000

-35 190 335
-810 335

Kommunestyret vedtok i k-sak 5/11 å øke bevilgningsrammen til kr 34 380 000 som følge av endring
i basestruktur, asfalteringsarbeider, kjøp av inventar/utstyr og kostnader til byggeledelse.
Totalkostnadene viser en overskridelse på kr 840 335. Årsaken til overskridelsen er dels kostnadskrevende grunnarbeider/tilrettelegging av tomt og dels kostnader som følge av noen mindre endringer
og forbedringer gjort underveis. Overskridelsene er finansiert med bruk av ubrukte lånemidler fra
andre prosjekt. Barnehagen ble tatt i bruk i 2013, men har i driftsfasen fram til nå vært beheftet med
reklamasjoner som følge av feil og mangler.

Sluttregnskap pr 31.12.2015
Prosjekt:
013301 Kveldro - universell utforming
Utgifter
Investeringsutgifter
Prosjektspesifikk finansiering
Tilskudd
Lån
Investeringsfond
Driftsmidler
Annen finansiering
Sum finansiering
K-sak 5/13, 63/13

Kostnads rammer
Opprinnelig
Justert
150 000
275 000

-150 000

-150 000

Regnskap
259 353

-245 000

-245 000

-30 000

-14 353

-275 000

-259 353

Avvik
15 647

15 647

Det ble bevilget kr 150 000 til universell utforming av inngangspartiet på Kveldro. På grunn av
uforutsette hendelser ble kostnadene større enn dette, og kommunestyret økte bevilgningen til kr
275 000. Totale prosjektkostnader ble kr 15 647 mindre enn justert bevilgning.

Sluttregnskap pr 31.12.2015
Prosjekt:
014202 Borkenes barnehage - brannsikring
Utgifter
Investeringsutgifter
Prosjektspesifikk finansiering
Momskompensasjon
Tilskudd
Lån
Investeringsfond
Driftsmidler
Annen finansiering
Sum finansiering
K-sak 65/13

Kostnads rammer
Opprinnelig
Justert
272 000

Regnskap
44 367

Avvik
227 633

-5 222
-272 000

-39 145

-272 000

-

-44 367
227 633

Det ble bevilget kr 275 000 til brannsikring av Borkenes barnehage. Bevilgningen var basert på en
rapport om nødvendig brannsikring. Før arbeidet kom i gang ble disse forutsetningene endret. En ny
rapport om brannsikring av barnehagen tilsa tiltak i et mye mindre omfang. Resultatet ble en kostnad
som er kr 227 633 mindre enn bevilgningen tilsa.
Sluttregnskap pr 31.12.2015
Prosjekt:
014401 Lamhagan industriområde
Utgifter
Investeringsutgifter
Prosjektspesifikk finansiering
Momskompensasjon
Tilskudd
Lån
Investeringsfond
Driftsmidler
Salgsinntekter
Sum finansiering

Kostnads rammer
Opprinnelig
Justert

Regnskap

378 000

377 875

-76 000

-75 575

Avvik
125

-119 000

-

-302 000
-378 000

-183 300
-377 875

K-sak 60/15, 77/15

125

Prosjektet hadde en justert kostnadsramme på kr 378 000, og utgiftene ble kr 377 875. Avvik kr 125.
Kostnadene er finansiert med momskompensasjon, salgsinntekter og lån.
Sluttregnskap pr 31.12.2015
Prosjekt:
015101 IKT - investeringer 2015
Utgifter
Investeringsutgifter
Prosjektspesifikk finansiering
Momskompensasjon
Tilskudd
Lån
Investeringsfond
Driftsmidler

Kostnads rammer
Opprinnelig
Justert
1 100 000
880 000

Regnskap
819 567

-220 000
-880 000

-880 000

-819 567

Avvik
60 433

Annen finansiering
Sum finansiering
K-sak 52/14

-1 100 000

-880 000

-819 567
60 433

Prosjektet hadde en justert kostnadsramme eks mva på kr 880 000, mens utgiften ble kr 819 567.
Dette gir et mindre forbruk på kr 60 433. Kostnadene fordeler seg på delprosjektene 012103 Fleksibel
sonemodell, 014102 Visma barnehage, 014103 Oppgradering ePhorte, 015102 IKT-beredskap, 015103
Integrasjon Visma økonomi/Visma HRM, 015104 Visma Enterprise og 015105 Mobil omsorg.

Sluttregnskap pr
31.12.2015
Prosjekt:
015201 Borkenes skole - nytt taktekke
Utgifter
Investeringsutgifter
Prosjektspesifikk finansiering
Momskompensasjon
Tilskudd
Lån
Investeringsfond
Driftsmidler
Salgsinntekter
Sum finansiering
K-sak 52/14, 13/15, 59/15

Kostnads rammer
Opprinnelig
Justert
300 000
251 000

Regnskap
260 746

Avvik
-9 746

-60 000
-240 000

-251 000

-251 000

-300 000

-251 000

-9 746
-260 746
-9 746

Prosjektet hadde en justert kostnadsramme på kr 251 000, mens utgiften ble kr 260 746, altså en
merkostnad på kr 9 746. Kostnadene er finansiert med bruk av lån og
salgsinntekter.

Sluttregnskap pr
31.12.2015
Prosjekt:
015202 VAF-enheten - rullestolbil AS 31419
Kostnads rammer
Utgifter
Opprinnelig
Justert
Investeringsutgifter
450 000
Prosjektspesifikk finansiering
Momskompensasjon
-90 000
Tilskudd
Lån
-360 000
Investeringsfond
Driftsmidler
Salgsinntekter
Sum finansiering
-450 000
K-sak 52/14, 13/15

Regnskap
499 000

Avvik
-49 000
-90 000

-360 000

-139 000
-499 000
-139 000

Prosjektet hadde en på kr 450 000, mens utgiften ble kr 499 000, altså en merkostnad på kr 49 000.
I tillegg ble prosjektet underfinansiert med kr 90 000 som følge av at anskaffelsen ikke var
momsbelagt. Dermed uteble den forutsatte momskompensasjon som en del av finansieringen.
Totalt ble avvik mellom bevilgning og netto kostnad kr 139 000. Dette er finansiert med
salgsinntekter fra maskinsalg.

Sluttregnskap pr
31.12.2015
Prosjekt:
015205 Kvæfjordhallen - nytt taktekke
Utgifter
Investeringsutgifter
Prosjektspesifikk finansiering
Momskompensasjon
Tilskudd
Lån
Investeringsfond
Driftsmidler
Annen finansiering
Sum finansiering
K-sak 52/14, 13/15, 59/15, 76/15

Kostnads rammer
Opprinnelig
Justert
870 000
1 049 000

Regnskap
965 290

Avvik
83 710

-174 000
-696 000

-870 000

-1 014 000

-930 290

-35 000

-35 000

-1 049 000

-965 290
83 710

Prosjektet hadde en justert kostnadsramme på kr 1 049 000, mens utgiften ble kr 965 290,
altså en besparelse på kr 83 710. Investeringen ble finansiert med lån og overførte driftsmidler.

Sluttregnskap pr 31.12.201
Prosjekt:
015403 Opprusting Bergsveien/Nyveien
Utgifter
Investeringsutgifter
Prosjektspesifikk finansiering
Momskompensasjon
Tilskudd
Lån
Investeringsfond
Driftsmidler
Annen finansiering
Sum finansiering
K-sak

Kostnads rammer
Opprinnelig
Justert
1 000 000
800 000

Regnskap
553 802

Avvik
246 198

-200 000
-800 000

-800 000

-553 802

-1 000 000

-800 000

-553 802
246 198

Prosjektet hadde en nettokostnadsramme på kr 800 000, mens utgiften ble kr 553 802,
altså en besparelse på kr 246 198. Investeringen er finansiert med bruk av lån.

Administrasjonssjefen tilrår at kommunestyret godkjenner de avsluttede prosjektregnskapene.

Dag Sandvik
økonomisjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

28.04.2016
2016/40
2015/532

Saksnr
35/16
35/16

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Dag Sandvik
77023043

Møtedato
13.06.2016
21.06.2016

Regnskap 2015 og finansiell rapportering pr 31.12.2015

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt regnskap for 2015, revisjonens beretning og
kontrollutvalgets vedtak, og godkjenner kommunens regnskap for 2015.
2. Kommunestyret vedtar at driftsregnskapets overskudd med kr 8 391 203,87 skal brukes til å dekke inn
resterende underskudd fra årene 2012 og 2013. Udisponert overskudd etter inndekning av tidligere års
underskudd settes av til disposisjonsfond.
3. Kommunestyret vedtar budsjettregulering K-3/16 slik det framgår av vedlegg i saken.

Særtrykk:
Regnskap 2015.
Vedlegg:
KomRev Nord – revisors beretning av 15.4.2016.
K-Sekretariatet – kontrollutvalgssak 14/16 - kontrollutvalgets uttalelse om Kvæfjord kommunes regnskap
for 2015.
Budsjettregulering K-3/16.
Dokumenter i saken:
K-sak 52/14 Kvæfjord kommunes budsjett 2015 og økonomiplan 2015 – 2018.
K-sak 5/15 Budsjettregulering – husleie Frivillighetssentralen.
K-sak 6/15 Budsjettregulering driftsbudsjett 2015 – oppfølging av kommunestyrets budsjettvedtak.
K-sak 13/15 Budsjettekniske endringer i investeringsbudsjett 2015.
K-sak 25/15 Sluttregnskap for investeringsprosjekt pr 31.12.2014.
K-sak 26/15 Regnskap 2014 og finansiell rapportering pr 31.12.2014.
K-sak 36/15 Tertialrapport 1/2015.
K-sak 37/15 Budsjettregulering – bilhold.
K-sak 38/15 Budsjettregulering – eiendomsforsikringer.
K-sak 39/15 Budsjettregulering – tilpasninger til Revidert nasjonalbudsjett.
K-sak 40/15 Budsjettregulering – Nupen-prosjektene.

K-sak 59/15 Budsjettregulering – taktekking Kvæfjordhallen og Borkenes skole.
K-sak 60/15 Budsjettregulering – Lamhagan industriområde.
K-sak 61/15 Budsjettregulering – reserveposter lønn.
K-sak 77/15 Tertialrapport 2/2015.
K-sak 78/15 Forslag om omfordeling av midler på investeringsbudsjettet.
Saksopplysninger
Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap og balanseregnskap. I tillegg kommer
økonomiske oversikter og noter som belyser de enkelte sider av regnskapet nærmere. Driftsregnskapet
viser driftsinntektene og årets kostnader til den løpende drift. Investeringsregnskapet viser året kostnader
vedrørende kommunens investeringsprosjekt og hvordan disse er finansiert. Balanseregnskapet viser
kommunens eiendeler og omløpsmidler, samt egenkapital og gjeld pr 31.12.2015. I tillegg til regnskapet
gis det også en beskrivelse av kommunens finansielle status ved siste årsskifte.
Regnskapet ble avlagt til revisjonen i henhold til Forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10 den
12.2.2016. Driftsregnskapet er gjort opp med et overskudd på kr 8 391 203,87. Investeringsregnskapet er
avsluttet i balanse. Det vil si at alle påløpte kostnader er finansiert.
Den etterfølgende revisjon av regnskapet har ikke medført endringer i resultatet. Revisjonsberetningen fra
KomRev Nord ble avlagt den 15.4.2016. Beretningen er en normal beretning uten forbehold og
presiseringer.
Driftsregnskapet:
Driftsinntektene utgjør 399 mill kr. Dette er en økning på 14 mill kr fra året før. Av de totale
driftsinntekter utgjør de frie inntektene (skatt, rammetilskudd, andre generelle statstilskudd) 325 mill kr,
mens andre driftsinntekter som brukerbetalinger, salgs- og leieinntekter og overføringer utgjør 74 mill kr.
Driftsutgiftene utgjør 386 mill kr, og tilsvarer det samme som året før. Dette gir et brutto driftsresultat på
13 mill kr. Resultatet skal bidra til dekning av kommunens finanskostnader. Sammenlignet med 2014 var
tilsvarende resultat negativt med kr 746 000.
Netto finanskostnader er 9,4 mill kr og tilsvarer en økning på 1,4 mill kr fra året før. Renteinntekter og
utbytte er 3 mill kr lavere enn i 2014, mens renteutgifter og låneomkostninger er 1,8 mill kr mindre.
Betalte avdrag på lån utgjør 7,8 mill kr, og er en liten økning i forhold til året før. Årets avskrivninger på
anleggsmidler er 9,3 mill kr.
Netto driftsresultat er 13 mill kr. Dette er en resultatforbedring på hele 12 mill kr sammenlignet med
2014, da resultatet den gang var i underkant av 1 mill kr. Netto driftsresultat tilsvarer 3,3 % av
driftsinntektene. Til sammenligning har Teknisk beregningsutvalg for kommunal økonomi (TBU)
anbefalt en nedre grense for netto driftsresultat på 1,75 % av driftsinntektene, dersom en kommune skal
sitte igjen med tilstrekkelige midler til avsetninger og investeringer.
Det er brukt knapt 3 mill kr til driften av tidligere års avsetninger, mens nye avsetninger utgjør tilsammen
7,7 mill kr. Av dette har det medgått 1,6 mill kr til finansiering av kostnader i investeringsregnskapet,
mens i underkant av 2,2 mill kr har gått med til dekning av tidligere års underskudd. Det gjenstår å dekke
inn 5,3 mill kr av nevnte underskudd.
Samlet sett har de frie inntektene korrigert for finanskostnader, avsetninger og overskudd, bidratt med
303 mill kr som er fordelt til driften. Dette er 1 mill kr mer enn hva som ble tildelt i 2014. Inntektene er
fordelt slik til avdelingene:
RO0 Styringsorganer kr 2 709 000 – tilsvarer en økning på 2,8 % fra året før.

RO1 Fellesadministrasjon kr 23 873 000 – tilsvarer en nedgang på 2,5 % fra året før.
RO2 Kultur/oppvekst kr 97 838 000 – tilsvarer en nedgang på 1,0 % fra året før.
RO3 Helse/omsorg kr 159 460 000 – tilsvarer en økning på 0,6 % fra året før.
RO4 Teknisk kr 18 930 000 – tilsvarer en økning på 5,3 % fra året før.
Driftsresultatet for de enkelte avdelinger/rammeområder er som følger:
RO0 Styringsorganer – netto mindre forbruk kr 322 000 – tilsvarer 89 % av budsjett.
RO1 Fellesadministrasjon – netto mindre forbruk kr 1 202 000 – tilsvarer 95 % av budsjett.
RO2 Kultur/oppvekst – netto mindre forbruk kr 3 199 000 – tilsvarer 97 % av budsjett.
RO3 Helse/omsorg – netto mindre forbruk kr 3 957 000 – tilsvarer 98 % av budsjett.
RO4 Teknisk – netto merforbruk kr 61 000 – tilsvarer 100 % av budsjett.
RO6 Teknisk VAR selvkost – netto merforbruk kr 768 000 gjelder vannforsyning.
RO6 Teknisk VAR selvkost – netto mindre forbruk kr 85 000 gjelder feietjeneste.
RO8 Frie inntekter/betjening av lån – netto merinntekt kr 300 000 – tilsvarer 100 % av budsjett.
RO9 Intern finansiering – avvik består av mindre overføring fra drift til investering med kr 154 000 og
årets regnskapsresultat som viser et overskudd på kr 8 391 000.
Årets lønnskostnader inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift er 283 mill kr. Dette er 2 mill kr mer enn hva
lønnskostnadene utgjorde i 2014. Lønnskostnadene utgjør 70,9 % av driftsinntektene. Dette er en nedgang
på 2 % fra året før.
Pensjonskostnadene utgjør 32 mill kr og er 1,5 mill kr mindre enn året før. Premieavviket er kraftig
redusert fra forrige år. Årets premieavvik er positivt med kr 678 000. Tilsvarende premieavvik i 2014 var
negativt med 19,5 mill kr. Det er betalt 21,7 mill kr mindre i pensjonspremie i 2015 enn hva tilfellet var
året før. Samlet premieavvik, som er betalte men ikke kostnadsførte pensjonsutgifter i regnskapet, utgjør
53 mill kr. Dette tilsvarer en reduksjon i bokført premieavvik fra forrige år med 8,8 mill kr.
Driftsresultat for selvkostområdene:
I henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) retningslinjer for beregning av
selvkost for kommunale betalingstjenester, kan kommunen framføre et overskudd eller underskudd fra
selvkosttjenesten til et senere år innenfor et tidsperspektiv på 3 – 5 år. Det betyr at et overskudd fra
tidligere år skal redusere gebyrgrunnlaget, og et underskudd skal øke gebyrgrunnlaget innenfor nevnte
tidsperspektiv. Resultatet for årets selvkostsektorer er slik:
Vannforsyning har et underskudd på 1,3 mill kr. Dette tilsvarer en dekningsgrad på 70 %. En del av
underskuddet er dekket opp ved bruk av resterende midler på selvkostfondet, mens rest udekket
underskudd med kr 768 000 inngår i driftsresultatet og framføres til inndekning over gebyrgrunnlaget
kommende år.
Avløp/rensing har et overskudd på kr 48 000, som tilsvarer en dekningsgrad på 102 %. Overskuddet er
avsatt til selvkostfondet, som nå utgjør 1,3 mill kr. Bruk av fondet vil bidra til å redusere gebyrgrunnlaget
kommende år.
Slamtømming er gjort opp med et underskudd på kr 306 000. Dette gir en dekningsgrad på 50 %.
Underskuddet er gjort opp ved bruk av selvkostfondet, som nå er redusert til kr 734 000.
Renovasjon/miljøstasjon har et overskudd på kr 240 000, og tilsvarer en dekningsgrad på 106 %.
Overskuddet er avsatt til selvkostfondet som nå er på 2,6 mill kr. Bruk av midler fra fondet vil bidra til å
redusere gebyrgrunnlaget kommende år.

Feiing viser et overskudd på kr 85 000. Dette tilsvarer en dekningsgrad på 117 %. Årets overskudd har
gått med til å finansiere et underskudd på tjenesten fra tidligere år som var på kr 170 000. Etter dette
gjenstår det å dekke inn kr 85 000 av tidligere års underskudd.
Investeringsregnskapet:
Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Det vil si at årets investeringskostnader er fullt ut finansiert.
Underskudd på investeringsregnskapet fra 2014 på kr 492 000 er dekt inn i 2015. Årets investeringer er
mindre enn forutsatt, og utgjør 4,8 mill kr. I tillegg til konkrete investeringsprosjekt, viser
investeringsregnskapet utgifter til betalte avdrag på startlån, nye utlån av startlån, betalt
egenkapitalinnskudd til KLP, og avsetninger av ubrukte tilskudd til bundet investeringsfond. Samlet har
dette gitt et finansieringsbehov på 7,3 mill kr. Finansieringen av utgiftene fordeler seg med 62 %
lånefinansiering, 22 % er overførte midler fra driftsbudsjettet, 9 % er fra mottatte avdrag fra låntakerne på
startlån, mens 7 % er finansiert ved bruk av midler fra disposisjonsfondet.
Investeringene er knyttet til prosjekter innenfor IKT, opplevelsessted Nupen, skole, rullestolbil,
idrettshall/basseng, veier og veilys. Planlagte investeringer til brannsikring Vik oppvekstsenter,
avfuktingsanlegg Flesnes oppvekstsenter, forstudie Helsehus og innkjøp av brannmannskapsvogn og
brannbil, er ikke iverksatt eller er blitt utsatt i tid, og har ikke medført kostnader i årets regnskap.
Følgende registrerte investeringsprosjekt er ikke avsluttet i 2015, og videreføres i 2016 og/eller vurderes
avsluttet i 2016:
013404 Nupen opplevelsessted – gjenstår kr 24 000 av bevilgning.
013408 Nupen gapahuk – gjenstår kr 86 000 av bevilgning.
014201 Flesnes oppvekstsenter brannsikring – gjenstår kr 611 000 av bevilgning.
015204 Flesnes oppvekstsenter avfuktingsanlegg – gjenstår kr 280 000 av bevilgning.
015301 Helsehus forstudie – gjenstår kr 240 000 av bevilgning.
015401 Brannmannskapsvogn og brannbil – gjenstår kr 2 000 000 av bevilgning.
Videre er tilsammen 9 investeringsprosjekt avsluttet i 2015. For disse vil sluttregnskap legges fram som
egen sak til kommunestyret.
Balanseregnskapet:
Kommunens eiendeler består av anleggsmidler og omløpsmidler. Anleggsmidlene har en verdi på 993
mill kr, hvorav verdiene av pensjonsmidlene med 743 mill kr og faste eiendommer med 202 mill kr er de
største postene. Verdien av anleggsmidlene har økt med 44 mill kr siste året.
Omløpsmidlene som består av bankinnskudd, kortsiktige fordringer og premieavvik for pensjonsutgifter
utgjør 102 mill kr, og tilsvarer en økning på 4 mill kr fra forrige år. Kortsiktige fordringer viser isolert sett
en økning på 8 mill kr siste året.
Arbeidskapitalen består av omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og viser hva kommunen har av midler til å
dekke fortløpende betalingsforpliktelser med. Arbeidskapitalen er styrket siste året med 13,9 mill kr og
utgjør nå 20,7 mill kr. Dette er en meget positiv utvikling selv om arbeidskapitalen ennå er for liten til å
unngå å ta opp dyre driftskredittlån. Utviklingen har imidlertid ført til at vi har kunnet redusere limit på
driftskreditt så langt i 2016 fra 75 mill kr til 40 mill kr. Dette betyr reduserte finanskostnader. En sunn
likvid situasjon for kommunen tilsier en arbeidskapital i størrelsesorden 10 % av driftsinntektene, noe
som tilsvarer 40 mill kr. Det er derfor ønskelig å styrke arbeidskapitalen ytterligere de nærmeste årene
med 20 mill kr.
Kommunens egenkapital er styrket med 24 mill kr, men er fortsatt negativ med 66 mill kr. Styrkingen av
egenkapitalen påvirkes blant annet økt arbeidskapital, overskudd på drift og delvis inndekking av tidligere
års underskudd. Videre er midler plassert i bundne drifts- og investeringsfond økt noe.

Langsiktig gjeld er 1 080 mill kr, hvorav pensjonsforpliktelser utgjør 915 mill kr. Årsaken til at det er
avvik mellom bokførte pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser skyldes at disse er beregnet ut fra
forskjellige forutsetninger. Verdien av pensjonsmidlene regnes ut fra en grunnlagsrente fastsatt av
Finanstilsynet, mens pensjonsforpliktelsene beregnes ut fra forholdstall fastsatt av KMD. Uavhengig av
beregningsmåte er pensjonsforpliktelsene til enhver tid fullt ut fondsfinansiert fra pensjonsleverandørens
side.
Lånegjeld utgjør 165 mill kr. Dette er en liten nedgang fra 2014. Kortsiktig gjeld er redusert siste året til
82 mill kr. Av dette utgjør skyldig driftskreditt ved siste årsskifte 25,8 mill kr. Dette er en nedgang fra
året før med 13 mill kr.
Kommunens garantiansvar ovenfor andre selskap og institusjoner utgjør 10,1 mill kr, og tilsvarer en
reduksjon på kr 462 000 fra året før. Det største enkelttiltaket som det er gitt kommunal garanti for er
Kveøyforbindelsen AS med en gjenstående garanti på 6,25 mill kr. Garantien løper fram til 31.12.2041.
Kommunen har ikke hatt tap på løpende garantier siste året.
Av andre vesentlige forpliktelser nevnes avtalen med Troms fylkeskommune om medfinansiering av
Kveøyforbindelsen med til sammen kr 30 mill kr. Avtalen løper fram til 2041 og betinger et årlig
driftstilskudd på 1 mill kr. Det gjenstår nå 25 mill kr av denne forpliktelsen.
Rapportering finansforvaltning:
I henhold til kommunens finansreglement skal det rapporteres til kommunestyret om utviklingen av
kommunens finansielle midler. Status i den kommunale finansforvaltningen er pr 31.12.2015 slik:
Oversikt over plassering av likviditet

Ledig likviditet:
Ikke midler plassert
Sum

Saldo
31.12.2015

Saldo
31.12.2014

Saldo
Rentesats Rentesats Rentesats
31.12.2013 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013

0

0

0

0

0

0

27 157 593
53 048 311
0
0
0
22 681 417
-25 889 630
-56 231 675

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

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

20 766 016

6 835 592

6 385 453

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

1,58
3,15

1,49
3,46

1,43
3,63

Kommunen har ikke plassert midler i langsiktig finansiell aktiva.

Selv om arbeidskapitalen er styrket siste året, har kommunen ikke ledig likviditet. Det er i stor grad
premieavviket som kostnadsmessig fordring på kommunen som bidrar til positiv arbeidskapital. Justert
for premieavvik ville andelen av likviditet som inngår i arbeidskapitalen vært negativ med 32 mill kr.
Derfor er kommunen fortløpende avhengig av driftskreditt for å klare sine betalingsforpliktelser. Det er
imidlertid positivt at premieavviket i seg selv er redusert med 8,8 mill kr siste året.

Kortsiktige fordringer har økt med 8 mill kr fra forrige år. Størstedelen av økningen er relatert til krav
mot staten og kommuner/fylkeskommuner. Ubetalte krav mot private er omtrent på samme nivå som
tidligere år.
Kommunen har ikke plassert finansielle midler i aksjer, sertifikater og obligasjoner. Innskudd i bank har
økt med 4,7 mill kr til 22,6 mill kr. Midlene er ikke fritt disponible da disse blant annet består av ubrukte
lånemidler, bundne fondsmidler og avsatt skattetrekk. Driftskreditt er ved årsskiftet redusert med 13 mill
kr til 25,8 mill kr. Nedgangen i bruk av driftskreditt samsvarer med økningen i kommunens
arbeidskapital. Kortsiktig gjeld har økt noe.
Rentenivået på innskudd og driftskreditt er relativt stabilt. Generelt har rentenivået en synkende tendens,
noe som også fører til lavere innskuddsrenter. Ved årsskiftet er renten for innskudd 1,5 % mens renten på
kommunens driftskreditt er 3,1 %. I tillegg til dette har et mindre behov for bruk av driftskreditt bidratt til
kr 400 000 i mindre renteutgifter enn forutsatt.
Oversikt lånegjeld
Bank

Lånenr

Saldo
Saldo
Saldo
Rentesats Rentesats Rentesats
31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013

Kommunalbanken
Investeringer 2002 - 3 mnd Nibor +0,55

20090659

1 461 020

1,65

2,076

2,076

Kvæfjordhallen 2003 - 3 mnd Nibor +0,55

20090660

2 686 670

Refinansiering 2004 - 3 mnb Nibor +0,55

20040525

27 096 110

2 806 090

2 925 510

1,65

2,076

2,076

28 225 110

29 354 110

1,65

2,076

Investeringer 2005 - 3 mnd Nibor +0,55

20090661

862 520

2,076

1 006 260

1 150 000

1,65

2,076

Investeringer 2007 - 3 mnd Nibor +0,55

20070489

2,076

9 522 000

10 315 500

11 109 000

1,65

2,076

Investeringer 2008 - 3 mnd Nibor +0,55

2,076

20090662

2 026 100

2 181 940

2 337 780

1,65

2,076

2,076

Investeringer 2011 - fast rente 3 år

20110741

15 645 840

16 390 880

17 135 920

1,80

1,800

3,700

Refin inv 2009/2010-fast rente 3 år

20120062

21 433 620

22 386 220

23 338 820

Investeringer 2012 - pt. rente

20120451

11 633 600

12 162 400

12 691 200

Investeringer 2013 - 3 mnd Nibor +0,55

20130227

6 335 100

6 616 660

6 898 220

Investeringer 2014 - 3 mnd Nibor +0,40

20140621

2 231 040

2 324 000

0

Sum

1 339 260

1 400 140

1,80
1,65

1,800

2,970

2,590

2,590

1,71

1,970

1,930

1,50

2,030

-

0,67

1,280

1,084

100 811 860 105 815 200 108 401 580

Husbanken
Kveldroveien 6 - 1996

15302661

518 400

748 800

979 200

Sum

518 400

748 800

979 200

KLP
Refin 2008 (KomKred) - fast rente

5026390

51 750 159

54 214 445

56 678 731

1,70

2,970

2,970

Investeringer 2015 - fast rente

5394845

5 910 380

0

0

1,70

2,970

2,970

57 660 539

54 214 445

56 678 731

Sum

Formidlingslån:
Husbanken
Startlån 2008 - flytende rente

15319736

856 799

960 655

1 281 250

1,67

2,280

2,084

Startlån 2010 - flytende rente

15320428

975 000

1 075 000

1 175 000

1,67

2,280

2,084

Startlån 2011 - flytende rente

15320759

1 466 656

1 599 992

1 733 328

1,67

2,280

2,084

Startlån 2012 - flytende rente

15321064

1 599 992

1 733 328

1 866 664

1,67

2,280

2,084

Startlån 2014 - flytende rente

15321765

1 493 332

1 600 000

0

1,67

2,280

-

Sum

6 391 779

6 968 975

6 056 242

Sum lånegjeld

165 382 578 167 747 420 172 115 753

Kommunens lånegjeld er 165,3 mill kr og tilsvarer en reduksjon i lånegjeld med 2,3 mill kr fra året før.
Lån til investeringer i 2015 med kr 6 031 000 er ut fra utlyst anbud for rammeavtaler og innhentede
tilbud, tatt opp i KLP Kommunekreditt. Lånet er tatt opp til faste rentebetingelser for 3 år.

Av den totale lånegjelden er 57 % knyttet opp mot faste rentebetingelser, mens 35 % av låneporteføljen er
tatt opp til betingelser ut fra basisrenten 3 mnd NIBOR + bankens margin. Et lån tilsvarende 8 % av
porteføljen er knyttet til flytende pt. rente. Samlede låneopptak og tilhørende betingelser er innenfor
gjeldende rammebetingelser i kommunens finansreglement.
Alle lånerenter uavhengig av tilknytninger, har vist en synkende tendens det siste året, og kan sies å være
på et historisk lavt rentenivå. Dette er en følge av Norges Banks reduksjon i styringsrenten kombinert
med andre finansielle markedsfaktorer. I en regnskapsmessig sammenheng har rentenivået vært noe
lavere enn forutsatt i kommunens budsjettrenter, noe som ga i underkant av kr 700 000 mindre
rentekostnader i 2015. For øvrig vurderes refinansiering og alternativ rentetilknytning fortløpende i tråd
med endringer i rentemarkedet.
Vurderinger
Det gode regnskapsresultatet i 2015 er en følge av at inntektene er betydelig høyere enn forutsatt, mens
driftskostnadene er omtrent som året før. I tillegg har lavere pensjonskostnader og sparte finanskostnader
bidratt til det gode resultatet. Administrasjonssjefen vil gi honnør til ledere og ansatte for utøvelse av
gode tjenester innenfor de budsjettrammer som ble gitt, og at utgiftene har blitt holdt på et lavt nivå selv
om inntektene ble bedre enn forventet.
Overskudd på drift med 8,3 mill kr gir det beste grunnlag for å dekke inn tidligere års underskudd
allerede i 2016, noe som vil være et år tidligere enn det som var forutsatt i gjeldende inndekningsplan.
Dette vil føre til at kommunen kan komme ut av ROBEK-lista i 2017. I tillegg vil ubrukt andel av
overskuddet kunne settes av til disposisjonsfond for å styrke kommunens egenkapital og bygge en buffer
mot uforutsette kostnader som måtte komme. Administrasjonssjefen vil derfor tilrå at kr 1 953 000 av
overskuddet går til inndekning av resterende underskudd fra tidligere år, og kr 6 438 000 settes av til
disposisjonsfond slik det framgår av vedlagte budsjettregulering i saken.
Det som virker usikkert i dette forholdsvis lyse økonomibildet, er den framtidige utvikling i
pensjonskostnadene og rentenivå. Pensjonskostnadene varierer fra år til år som følge av utviklingen i
lønnsnivået, noe vi ser på de store variasjonene i den årlige reguleringspremie og premieavvik.
Rentenivået er historisk lavt, og det knytter seg usikkerhet til utviklingen de kommende år. Nedgangstider
og lavere sysselsetting kan virke inn på dette.
Det er derfor viktig at kommunen viderefører en nøktern drift hvor kontroll over utgiftssiden følges nøye.
Det må videre drøftes hvordan nye innsparingstiltak og en velfungerende organisasjon kan bidra til at
kostnadene holdes innenfor de inntektsrammer som de frie inntektene gir. Pågående kommunereform og
resultatet av denne vil føre til endringer i kommunens inntekter. Det er nødvendig å oppnå gode
driftsresultat som kan bidra til å styrke kommunens likviditet. Målet her må være at kommunen kommer
tilbake i en situasjon med tilfredsstillende likviditet, og at det ikke lengre vil være nødvendig å ta opp
kostbare driftskreditter i framtiden.
Administrasjonssjefen vil for øvrig vise til årsberetningen for 2015, og tilrår at årets overskudd i
driftsregnskapet går til å dekke inn resterende underskudd fra tidligere år, og at gjenværende del av
overskuddet settes av til disposisjonsfond.

Dag Sandvik
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Årsmeldinger for 2015

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre tar administrasjonssjefens årsberetning og foreliggende årsmeldinger for 2015
til etterretning.
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Saksprotokoll i Formannskapet - 18.04.2016
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap tar administrasjonssjefens årsberetning for 2015 til etterretning. Årsberetningen
forelegges kommunestyret sammen med årsmeldinger for rammeområdene i juni, samtidig som
regnskapssaken.
Forslag fra Bendiks H. Arnesen til nytt pkt 2:
-Formannskapet vil rette en stor takk til administrasjonssjefen og øvrige ansatte for godt utført arbeid i
2015.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt som pkt 1.
-Forslag til nytt pkt 2 fra Bendiks H. Arnesen, enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord formannskap tar administrasjonssjefens årsberetning for 2015 til etterretning.
Årsberetningen forelegges kommunestyret sammen med årsmeldinger for rammeområdene i
juni, samtidig som regnskapssaken.
2. Formannskapet vil rette en stor takk til administrasjonssjefen og øvrige ansatte for godt utført
arbeid i 2015.

Særtrykt vedlegg:
Årsmeldinger for 2015
Dokumenter i saken:
Kvæfjord kommune 12.02.2016 Regnskap 2015
Kontrollutvalgsak 14/16 – Kontrollutvalgets uttalelse om Kvæfjord kommunes årsregnskap for 2015
Saksopplysninger
Årsmeldinger for 2015 medregnet foreløpig versjon av Kommunebarometeret sendes i samlet særtrykk til
kommunestyrets medlemmer. Kommunens årsregnskap for 2015 er også utsendt i særtrykk. Årsmeldinger
for 2015 blir etter hvert også gjort tilgjengelig over www.kvafjord.kommune.no.
Administrasjonssjefens årsberetning og rammeområdenes årsmeldinger fremmes som én samlet sak for
formannskapet. Årsmeldingene må vurderes samtidig med regnskapssaken, som også forelegges
kontrollutvalget til uttalelse sammen med administrasjonssjefens årsberetning. Årsmeldingene med
etterfølgende politisk behandling inngår i grunnlagsdokumentene for høstens arbeid med nytt budsjett og
økonomiplan 2017-2020.
Årsmeldinger for RO2 Kultur/oppvekst og RO3 Helse/omsorg bygger på underliggende årsmeldinger fra
driftsenhetene. Disse kan bestilles ved henvendelse til henholdsvis kultur- og oppvekstsjefen eller helseog omsorgssjefen. Av kapasitetshensyn brukes det lite tid på en samordnet framstilling av årsmeldingene.
Som vedlegg til Årsmeldinger for 2015 inngår også foreløpig versjon av analysen Kommunebarometeret
2016, ført i pennen av ukeavisen Kommunal Rapport. Her sammenlignes tjenesteproduksjonen i
kommunene, i hovedsak ut fra foreløpige Kostra-tall for 2015. Kommunebarometeret er en årlig
rangering, ikke en vurdering av om tjenestene fortjener stempel god nok eller ikke. For en vanlig
kommune er det naturlig å ende opp med omtrent like mange gode som dårlige plasseringer når
Kommune-Norge rangeres. Gode og dårlige plasseringer kan også være utslag av de lokale prioriteringer.
Der man kommer dårlig ut, kan det likevel være naturlig å anta at det kan være noe å hente på å se på hva
de beste kommunene gjør. Kvæfjord kommune kommer denne gangen ut på 10.plass i fylkesrangeringen
og på 335.plass blant kommunene på landsbasis.
Når man skal se på utviklingen over tid for rangering i Kommunebarometeret, opplyser barometeret selv
at det er best å bruke tallene som er oppdatert til å samsvare med 2016-utgaven av barometeret, se
totalplassering (oppdatert/sammenlignbar) og statistikken «Sektorer 2010-2016 – sammenliknbar serie»
på side 2 i foreløpig utgave av barometeret.
På noen områder preges naturlig nok omtalen i Kommunebarometeret av at det er ført i penn av personer
uten lokalkunnskap Kvæfjord utover det som fremkommer i statistikk. Spesielt så må man ved lesing og
tolkning av statistikkene «ha i mente» at kostnadstall oppgis i kroner per innbygger.
Det helt spesielle med Kvæfjord er at det totale driftsomfanget i 2015 lå over 100 millioner kroner
høyere, både på inntekts- og kostnadssiden, enn i andre kommuner med samme innbyggertall. Dette er
fordi vi 1.1.1991 ble vertskommune for 120 personer med psykisk utviklingshemming og at vi gir disse et
tildels meget omfattende og komplisert helse- og omsorgstjenestetilbud. Tjenesteproduksjonen til disse
vertskommuneoppgavene utgjør mer enn ¼ av kommunens aktivitetsomfang og rundt 200 arbeidsplasser.
Dette vertskommuneansvaret vil vedvare så lenge disse personene lever, noe som medfører at tjenesten er
under kontinuerlig nedtrapping. De fleste av disse årsverkene er i pleie og omsorg, samt at
kommunehelseområdet også påvirkes. Også administrativt medgår ekstra ressurs til personal, økonomi,
saksbehandling og ledelse av vertskommunetjenestene, herunder de kontinuerlige omstillingene som

fordres. I forhold til tolkning og anvendelse av statistikkene må vi se hen til dette for å forstå kommunens
totale kostnadsnivå innen først og fremst pleie og omsorg, og også helsetjeneste og administrasjon.
Det er samtidig greit og nyttig å få fram en så vidt uhildet vurdering sett utenfra, framstillingen er derfor i
sin helhet gjengitt slik som den er foretatt av Kommunal Rapport. Hovedtrekkene med vekt på
utfordringer for kommunen i Kommunebarometeret 2016 er:
 Skoleprestasjonene er middels, dessverre mangler vi data for å vurdere frafallet blant elever fra
kommunen i videregående skole. Mange elever på 1.-4. trinn har fortsatt leksehjelp, andelen faller
mange andre steder. På 7. trinn er det flere elever som de siste årene sier de trives godt.
 På sykehjem har det blitt noe mer tid med lege og fysioterapeut, omfanget er fortsatt relativt lite.
Nye nøkkeltall fra sykehjem indikerer at bare fire av ti beboere hadde tilsyn av lege i fjor, mens
bare hver femte hadde tilsyn av tannhelsepersonell. Målt mot hvor mange gamle som bor på
sykehjem er det stor andel plasser for demente, det er bra.
 Bemanningen i barnevernet er meget god målt mot antall mindreårige i kommunen, men
statistikken for saksbehandlingen er dårlig. Hvorfor blir det så svake tall?
 Bemanningen i barnehagene er relativt lav. Ganske få ledere og ansatte har henholdsvis godkjent
utdanning og pedagogisk utdanning. Nesten alle minoritetsspråklige barn går i barnehage.
 Korrigert netto driftsresultat var veldig solid i fjor, bedre enn i de fleste andre kommuner til en
forandring. Kommunen har endelig blitt kvitt sitt oppsamlete underskudd. Netto renteeksponert
gjeld er middels, og netto finans før avdrag utgjør en nærmest marginal kostnad for kommunen.
 Kostnadsnivået er høyt. Knapt noen drifter pleie og omsorg så dyrt som Kvæfjord, og husk at det
er etter at vi har korrigert for utgiftsbehovet. Som tidligere vertskommune har den spesielle
utfordringer, men noen av disse vil vel bli fanget opp av kostnadsindeksen? Barnevernet fremstår
som dyr i drift, og der økte kostnadene langt ut over lønns- og prisvekst i fjor.
Vurderinger
Det vises til omtale i årsberetningen med foreløpig behandling under F-sak 17/16, videre til foreliggende
årsmeldinger og til regnskapssaken med revisors beretning og kontrollutvalgets uttalelse som konkluderer
slik:
... ”Kontrollutvalget har merket seg at Kvæfjord kommunes regnskap for 2015 viser et regnskapsmessig
mindreforbruk/overskudd på kr 8.391.203,87.
Kontrollutvalget har merket seg at administrasjonssjefen har avlagt årsregnskapet og årsberetningen uten vesentlige feil, og
det foreligger en revisjonsberetning uten merknader. Kontrollutvalget gir honnør til alle som har bidratt i jobben med å nå slike
resultater, blant annet avdelingene i kommunen som har vist god budsjettdisiplin i 2015.
Kontrollutvalget har for øvrig ingen merknader til Kvæfjord kommunes årsregnskap for 2015.”

Det tilrås at foreliggende årsmeldinger for 2015 tas til etterretning. Ut over dette står det politisk nivå fritt
å foreta tilføyelser eller presiseringer i innstillingen, som tillegg til årsmeldingene.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

3.6.2016
2016/380

Saksnr
37/16
37/16

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Dag Sandvik
77023043

Møtedato
13.06.2016
21.06.2016

NND's legat - regnskap og årsberetning 2015

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt regnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2015.
2. Kommunestyret tar det framlagte regnskapet, årsberetning og revisjonsberetning til orientering, og
godkjenner NND’s legat sitt regnskap og årsberetning for 2015.

Vedlegg - særtrykk:
NND’s legat – regnskap og årsberetning for 2015.
Møtebok styret for NND’s legat – sak 1/16 Regnskap og årsberetning for 2015.
KomRev Nord IKS – revisors beretning av 31.5.2016.
Saksopplysninger
Legatet har som formål å gi støtte til tiltak som kommer psykisk utviklingshemmede i Kvæfjord
kommune til gode gjennom bidrag til den enkelte, eller gjennom tiltak som kan føre til et bedre
tjenestetilbud til de funksjonshemmede. I henhold til legatets vedtekter § 6 skal regnskap, årsberetning og
revisjonsberetning legges fram for kommunestyret til behandling.
Styret har i 2015 hatt 1 styremøte og det er behandlet 36 saker. Av disse var en sak godkjenning av
regnskap og årsberetning for forrige år, mens de øvrige sakene gjaldt søknader om tilskudd til forskjellige
formål. Det ble vedtatt utbetaling av tilsammen kr 338 500 i tilskudd til søkerne. Midlene har gått tiltak
som ferieturer, leie av bil til turer, deltakelse i idrettsarrangement og familiebesøk for de
funksjonshemmede.
Styret har også vurdert plasseringen av legatets midler i fond og eiendom, og har ikke funnet å endre på
nåværende plassering. Utviklingen i finansmarkedet har vært god i året som gikk. Dette ga en
verdiøkning på innestående midler med kr 246 000. Avkastningen tilsvarer 6 % av kapitalen. Tilsvarende
verdiøkning forrige år var 10,3 %. Verdien av midler plassert i aksjefond utgjør kr 4 347 000.

Innskutt kapital i Harstad Eiendomsinvest A/S har heller ikke i 2015 gitt utbytte. Det er tilbakebetalt kr
60 000 fra innestående overkursfond. Legatets kapital i Harstad Eiendomsinvest AS utgjør nå kr 656 000.
Av dette er kr 111 200 aksjekapital og kr 544 800 er overkursfond.
Resultatmessig viser regnskapet et underskudd på kr 96 000. Dette er belastet legatets egenkapital som nå
utgjør kr 5 443 000. Av legatets egenkapital er kr 200 000 avsatt til et bufferfond som skal gi sikkerhet
for frie midler i nedgangstider når avkastning reduseres.
Vurderinger
Legatet har hatt et godt driftsmessig år som følge av god avkastning på fondsmidler. Det påløpte
underskuddet på kr 96 000 er en følge av summen av utdelte midler fra legatet i 2015 er høyere enn hva
den finansielle avkastningen har vært. Verdien på egenkapitalen pr 31.12.2015 gir grunnlag for utbetaling
av midler også i 2016.
Plassering av legatets midler i aksjefond med forskjellig karakter av risiko gir samlet sett en god
avkastning. Spredningen av risiko på forskjellige typer fond gir en trygghet for at det også i nedgangstider
kan gå bra selv om avkastningen blir mindre. På den annen side kan en aldri se bort fra en viss tapsrisiko
samlet sett som følge av framtidige svingninger i konjunkturene i det globale markedet.
Administrasjonssjefen tilrår at det framlagte regnskap og årsberetning for 2015 for NND’s legat
godkjennes.

Dag Sandvik
økonomisjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
38/16
38/16

24.5.2016
2016/40

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Dag Sandvik
77023043

Møtedato
13.06.2016
21.06.2016

Tertialrapport 1/2016

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt tertialrapport 1/2016 og tar denne til orientering.
2. Kommunestyret ber om at vesentlige avvik i forhold til vedtatte budsjettrammer dekkes inn med
nødvendige budsjettreguleringer.

Dokumenter i saken:
K-sak 80/15 – Kvæfjord kommunes budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019.
K-sak 18/16 – Budsjettregulering utbygging vannforsyning.
K-sak 19/16 – Budsjettregulering Berg/Engen med videre.
K-sak 22/16 – Eiendomsskatt – generelle fritak 2016.

Saksopplysninger
Tertialrapport nr 1/2016 gir en framstilling av kommunens økonomiske stilling pr. 30.04.16. Det vil si ut
fra driften de fire første måneder av året. Rapporten presenterer budsjett og regnskap summert pr
rammeområde. Budsjett- og regnskapstallene er periodisert slik at åpenbare utgifter og inntekter som
tilhører årets fire første måneder er med i tallmaterialet. Ved framlegging av tertialrapporten i
formannskap og kommunestyre legges det til grunn at administrasjonssjefen, økonomisjefen og
avdelingssjefene kan gi utfyllende kommentarer til rapporten. Herunder med vekt på eventuelle
korrigeringer som ikke er tatt hensyn til, og som kan få betydning for forbruksutviklingen og
driftsresultatet. På denne måten prioriteres også en mer aktiv dialog med politisk nivå.
Kommunen drar i 2016 med seg rest underskudd fra 2012 og 2013 på kr 5 345 000, og hvor det i
inneværende års budsjett er vedtatt en delvis inndekning med kr 3 392 000. En slik inndekning av
underskudd betinger at årets regnskapsresultat ikke kommer ut med et nytt underskudd på driften. Som en
følge av det gode regnskapsresultatet i 2015, er det i egen sak vedr behandlingen av regnskap 2015 lagt
opp til at hele underskuddet fra tidligere år skal dekkes inn i år. Med å oppfylle et slikt mål vil kommunen
komme ut av ROBEK i 2017. Dette vil være et år tidligere enn den forpliktende plan om inndekning som
kommunestyret la opp til i budsjett 2016 og økonomiplan 2016 – 2019.

Vurderinger
RO0 Styringsorganer
Regnskapet viser en netto mindreutgift på kr 82 000. Dette tilsvarer et forbruk på 93,3 % av
budsjettrammen for perioden, og betinger ikke noen oppfølging med tiltak på nåværende tidspunkt.
RO1 Fellesadministrasjonen
Regnskapet viser en netto merutgift på kr 57 000. Dette tilsvarer et forbruk på 100,6 % av
budsjettrammen for perioden. Intern korrigering i 2. tertial av påløpte kostnader vil bidra til at resultatet
vil svekkes med kr 115 000. Det er nødvendig med en nøktern drift framover og skulle det oppstå
vesentlige avvik i neste tertial må dette følges opp med nødvendige budsjettreguleringer.
RO2 Kultur/oppvekst
Regnskapet viser en netto mindreutgift på kr 2 247 000. Dette tilsvarer et forbruk på 93,9 % av
budsjettrammen for perioden. Årsaken til det gode resultatet er ekstra utbetalt statstilskudd til
flyktningeopplæring som følge av endrede forutsetninger og satser. Det forventes at det vil påløpe en del
kostnader ut over budsjett i løpet av året, og noe av merinntektene vil naturlig medgå til å dekke disse.
Forøvrig forventes det å påløpe merkostnader i form av bidrag til sosialhjelp og barnevern. Den
økonomiske utviklingen må følges nøye videre, og det er nødvendig å iverksette budsjettreguleringstiltak
nå for å få kontroll på kostnadsomfanget.
RO3 Helse/omsorg
Regnskapet viser en netto merutgift på kr 1 026 000. Dette tilsvarer et forbruk på 102 % av
budsjettrammen for perioden. Årsaken til det svake resultatet er i hovedsak en svikt i statlig tilskudd til
ressurskrevende tjenester som skyldes et etterslep fra 2015 på vel 1 mill kr. I tillegg er det kommet
signaler på at samme tilskudd i 2016 vil bli betydelig lavere enn det som er forutsatt i budsjettet. Dette vil
komme til uttrykk i regnskapet for 2. tertial. I sum kan dette dreie seg om en inntektssvikt på årsbasis på
mellom 2,8 og 3 mill kr. Noe av dette inntektsbortfallet vil kunne hentes inn som følge av en fortsatt
nøktern drift ut året, og som følge av bortfall av oppgaver og påfølgende nedbemanning. Det er
nødvendig med budsjettreguleringstiltak for å kunne holde kontroll på kostnadsutviklingen videre.
RO4 Teknisk

Regnskapet viser en netto merutgift på kr 414 000. Dette tilsvarer et forbruk på 105,9 % av
budsjettrammen for perioden. Intern korrigering av påløpte kostnader i 2. tertial vil medføre at resultatet
forbedres med kr 115 000. De øvrige merkostnader er i hovedsak relatert til vedlikehold. Det er
nødvendig å følge opp driftsbudsjettet med nødvendige reguleringer selv om det er utfordrende å stramme
inn på budsjettets utgiftsside.
RO6 Teknisk/VAR
På dette selvkostområdet er det forutsetningen at kostnadene skal dekkes inn med gebyrinntektene fra
brukerne. Etter 1. tertial viser driften et netto merforbruk på kr 706 000. Her er det i hovedsak en svikt i
gebyrinntektene som er årsak til dette resultatet. Ved en feil ble gebyrene for 1. termin skrevet ut fra
gammelt gebyrregulativ, slik at abonnentene er blitt fakturert et mindre gebyr enn forutsatt. Dette vil bli
rettet opp på 3. termin i år, og det forventes at det regnskapsmessige avviket vil bli redusert som en følge
av denne korrigeringen.
Frie inntekter
Regnskapet viser inntekter på kr 390 000 mer enn budsjettert. Disse er et resultat av merinntekter knyttet
til rammetilskudd og eiendomsskatt. Inntektene vedr inntektsutjevning og skatt må følges nøye opp i 2.
tertial. Det samme gjelder for integreringstilskudd og vertskommunetilskudd. Henholdsvis svikt og
merinntekt på disse områdene utjevner hverandre i stor grad etter 1. tertial, men denne utviklingen kan
eskalere i feil retning i 2. tertial og må da følges opp med nødvendig budsjettregulering. For øvrig er
trenden så langt at renteutgifter på lån er mindre enn forutsatt, mens renteinntektene svikter.
Intern finansiering
Ingen regnskapsmessige avvik. Budsjetterte forutsetninger er inndekning av tidligere års underskudd og
overføring av driftsmidler til finansiering av utgifter i investeringsregnskapet med tilsammen kr
5 326 000.
Oppsummering og sammendrag drift
Tertialrapport 1 viser at kommunens løpende drift samlet har et netto mindreforbruk på kr 516 000.
Dette fordeler seg slik:
 RO0 Styringsorganer netto mindreutgift kr 82 000.
 RO1 Fellesadministrasjonen netto merutgift kr 57 000.
 RO2 Kultur/oppvekst netto mindreutgift kr 2 247 000.
 RO3 Helse/omsorg netto merutgift kr 1 026 000.
 RO4 Teknisk netto merutgift kr 414 000.
 RO6 Teknisk/VAR netto merutgift kr 706 000.
 RO8 Frie inntekter netto merinntekt 390 000.
 RO9 Interne finansieringstransaksjoner netto null.
Investeringer
Vi presenterer her de pågående prosjekter, og status så langt i år i forhold til budsjett.
011401 Boligfelt Berg/Trastad – forbruk kr 0, rest bevilgning kr 1 040 000.
015301 Helse-/omsorgssenter forstudie – forbruk kr 23 000, rest bevilgning kr 1 277 000.
015401 Brannmannskapsvogn – forbruk kr 643 000, rest bevilgning kr 2 357 000.
016101 IKT-investeringer 2016 – forbruk kr 269 000, rest bevilgning kr 637 000.
016202 Borkenes kunstgressbane del II lysanlegg – forbruk kr 51 000, rest bevilgning kr 749 000.
016402 Oppgradering veibelysning 2016 – forbruk kr 0, rest bevilgning kr 320 000.
016601 Oppgradering vannforsyning – forbruk kr 0, rest bevilgning kr 3 300 000.
Når det gjelder utviklingen i kommunens likviditet er denne bedre enn for tilsvarende tertial forrige år. Vi
har redusert grensen for limit på driftskreditt fra 75 mill kr til 40 mill kr. Dette bidrar til å redusere

gebyrkostnadene til banken. I 2016 har bruk av kreditt variert mellom minus 25 mill kr i januar til pluss
19 mill kr i april. Med i dette bildet må hensyntas at kommunen har bokført kortsiktig gjeld til KLP for
motregnet reguleringspremie med 9,8 mill kr som en følge av den pågående pensjonssaken.
Utviklingen i kommunens økonomi i 2016 vil kreve en nøktern drift videre, og med fokus på utviklingen
i kostnader og inntekter. Forventninger i revidert nasjonalbudsjett 2016 om økte skatteinntekter og
nedjustering av lønnsvekst vil kunne bidra til en fortsatt positiv utvikling i kommunens økonomi dette
året. Redusert lønnsvekst vil gi lavere pensjonskostnader. På den annen side vil amortiseringskostnadene
fra tidligere års pensjonsutgifter øke i 2016. Oppsummert knyttes det en viss usikkerhet til hvordan
utviklingen i skatteinntekter og pensjonskostnader vil bli videre utover året.

Dag Sandvik
økonomisjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

3.06.2016
2016/73

Saksnr
39/16
41/16

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Dag Sandvik
77023043

Møtedato
13.06.2016
21.06.2016

Budsjettregulering - opptak av startlån kr 1 500 000

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til vedtak i k-sak 17/16 om opptak av startlån i Husbanken på kr
1 500 000. Låneopptaket forutsetter fylkesmannens godkjenning.
2. Kommunestyret vedtar budsjettregulering K-4/16 i samsvar med nevnte låneopptak.
Vedlegg:
Budsjettregulering K-4/16.
Dokumenter i saken:
K-sak 17/16 Opptak av startlån fra Husbanken for videre tildeling.
Husbanken – brev om bevilgning av startlånsmidler for videretildeling i 2016.
Saksopplysninger
I k-sak 17/16 vedtok kommunestyret å ta opp startlån fra Husbanken på kr 1 500 000 for videre tildeling
etter søknad fra aktuelle låntakere. Lånemidlene skal brukes til videre utlån til langvarig vanskeligstilte på
boligmarkedet. Som følge av at kommunen er en ROBEK-kommune, forutsetter låneopptaket
fylkesmannens godkjenning.
Ved en glipp fulgte ikke tilhørende budsjettregulering for låneopptaket med saken, noe som er en
nødvendighet for fylkesmannens godkjenning. Denne saken dreier seg altså om å vedta nevnte
budsjettregulering.
Vurderinger
For å kunne imøtekomme nye søknader om tildeling av startlån, har kommunestyret vedtatt å ta opp et lån
på kr 1 500 000 i Husbanken for videre tildeling. For å kunne følge opp dette tilrår administrasjonssjefen
at kommunestyret vedtar budsjettregulering K-4/16 som følger som vedlegg til denne saken.
Dag Sandvik
økonomisjef

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:

06.06.2016

Arkivref: 2016/5

Saksbeh:

Merete Hessen

Saksbeh.
tlf:

77023011

Saksnr

Utvalg

Møtedato

40/16

Formannskapet

13.06.2016

40/16

Kommunestyret

21.06.2016

Kommunereformen - Kvæfjord kommunes vedtak om hovedspørsmålet kommunesammenslåing og
tilleggsspørsmålet grensejustering

Administrasjonssjefens innstilling
1.

Kvæfjord kommunestyre vedtar at Kvæfjord skal bestå som egen kommune.

2.

Indre Gullesfjord skal fortsatt tilhøre Kvæfjord kommune.

Vedlegg:
Notatet KOMMUNEREFORM – PROSESSEN I KVÆFJORD KOMMUNE – OVERSIKT OG SAMMENDRAG
Bygdelaget Gullhornet 10.6.2016 10:14 Grensejustering indre Gullesfjord – innvending mot folkeavstemming i
Kvæfjord kommune

Dokumenter i saken:
1.

Kommunestyret K-sak 37/14 Kommunereformen - Videre prosess

2.

Formannskapet F-sak 2/15 Prosjekt- og prosessplan – Kommunealternativet Harstad m.fl.

3.

Formannskapet F-sak 36/15 Kommunereformen – høring av innbyggerne

4.

Kommunestyret K-sak 45/15 Kommunestruktur – innbyggerhøring

5.

Formannskapet F-sak 87/15 Kommunestruktur – Fastsetting av valgdag for lokal rådgivende
folkeavstemning

6.

Referat fra 6 møter i styringsgruppen for kommunereformen; 22. februar 2015, 16. mars 2015,
13. mai 2015, 9. juni 2015, 8. januar 2016 og 8. februar 2016

7.

Statusbilde for Kvæfjord kommune

8.

Fellesutredningen: Status, utfordrings og intensjonsbilde – mulighetsutredning
kommunestruktur Evenes, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lødingen, Skånland og Tjeldsund

9.

Intensjonsavtale ny kommune: Harstad med flere

10.

0-utredning: Alternativet Kvæfjord som egen kommune

11.

Sak til ungdomsråd, levekårsutvalg, eldreråd, råd for funksjonshemmede og
arbeidsmiljøutvalget (16.-19.02.16) Kommunereformen – Orientering om status

12.

Kommunestyret K-sak 4/16 Kommunestruktur – Statusbilde for Kvæfjord kommune

13.

Kommunestyret K-sak 5/16 Kommunestruktur: Status-, utfordrings- og intensjonsbilde –
Mulighetsutredning kommunestruktur Evenes, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lødingen, Skånland
og Tjeldsund

14.

Kommunestyret K-sak 6/16 Kommunereformen – 0-utredning

15.

Kommunestyret K-sak 7/16 Kommunereformen – intensjonsavtale ny kommune

16.

Kommunestyret K-sak 8/16 Kommunereformen – avvikling av lokal rådgivende folkeavstemning

17.

Stemmeseddel rådgivende folkeavstemning

18.

Invitasjon til folkemøter om kommunereformen i Kvæfjord

19.

Presentasjon/orientering på folkemøter mars 2016

20.

Referat fra folkemøter mars 2016

21.

Kommunestyret K-sak 24/16 Kommunereformen – tilleggsavtaler til intensjonsavtale ny
kommune

22.

Kommunestyret K-sak 25/16 Grensejustering indre Gullesfjord

23.

Notat/oppsummering/presentasjon møte 02.05.2016 med ungdomsskoleelever 10. årstrinn

24.

Husstandsbrosjyre folkeavstemning

25.

Administrasjonssjefens årsberetning for 2015

26.

Kommunestyret K-sak 34/16 Regnskap 2015 og finansiell rapportering pr 31.12.2015

27.

Kommunestyret K-sak 39/16 Kommunereformen – folkeavstemning – godkjenning av møtebok

28.

Kommunestyret K-sak 42/16 Tertialrapport 1/2016

Saksopplysninger
Ad. hovedspørsmålet – kommunesammenslåing:
Kommunens arbeid med kommunereformprosessen startet ved deltakelse på oppstartsmøte 18.06.2014 i regi av
Fylkesmannen i Troms.
Prosessen fremkommer detaljert i notatet KOMMUNEREFORM – PROSESSEN I KVÆFJORD KOMMUNE – OVERSIKT
OG SAMMENDRAG og i vedleggene til dette.

Det er utredet to alternativ:
1.

Sammenslåing av de 7 kommunene Evenes, Harstad, Ibestad, Lødingen, Skånland og Tjeldsund.
Det er utarbeidet intensjonsavtale for kommunealternativet for å ha to reelle alternativ for
innbyggerne ved folkeavstemning og kommunestyrets endelige vedtak.

2.

Bestå som egen kommune. Det er utarbeidet 0-utredning for alternativet Kvæfjord som egen
kommune.

Det er gjennomført fire folkemøter i regi av kommunen, det ene høsten 2015 som endel av høringsrunden for
statusbildet for Kvæfjord kommunene og de tre øvrige (samme opplegg i tre deler av kommunen) i mars 2016. I
tillegg har ordfører og administrasjonssjef orientert i møter for andre grupper, herunder pensjonistforeningen og
10. klassetrinnet. De politiske partiene har utenom dette gjennomført egne åpne møter mv. Det er utarbeidet
referat/oppsummering fra folkemøtene og møtet med ungdommene. På de tre folkemøtene i mars 2016 var det
henholdsvis 45, 50 og 90 fremmøtte. Det er ikke gjennomført innbyggerundersøkelse.
Kommunestyret vedtok 04.11.2014 å delta i videre prosess og utredning sammen med kommunene Evenes,
Harstad, Ibestad, Lødingen, Skånland og Tjeldsund, med mål å gi best mulig beslutningsgrunnlag for en eventuell
ny felles kommune. I denne prosessen har kommunene deltatt i utferdigelse av Status-, utfordrings- og
mulighetsbilde felles for 7 kommuner. Kommunen har fulgt «løp 2» hvor kommunestyret innen 1. juli 2016 skal
vedta om Kvæfjord skal bestå som egen kommune eller slå seg sammen slå seg sammen med andre kommuner
(Harstad kommune med flere).

Det ble 29. og 30. mai 2016 gjennomført lokal rådgivende folkeavstemning i Kvæfjord kommune med med slik
stemmeseddel:

Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket.

Resultatet av folkeavstemningen (fra valgstyrets møtebok):

Valgdeltakelse:

Valgkrets

Manntallsførte

Kryss i manntall

Valgdeltakelse i %

Moelv

40

33

82,5

Flesnes

177

120

67,8

Vik

593

327

55,1

1671

818

49,0

5

1

20,0

2486

1299

52,3

Borkenes
Ukjent valgkrets
Totalt

Valgresultat – Hovedspørsmålet om kommunesammenslåing:

Total

Prosent

Beholde Kvæfjord som egen kommune

1113

85,8

Inngå i ny kommune: Harstad med flere

156

12,0

29

2,2

1298

100,0

Vet ikke
Totalt

Valgresultat - Tilleggsspørsmål om grensejustering:
Total

Prosent

Indre Gullesfjord bør fortsatt tilhøre Kvæfjord kommune

480

64,8

Indre Gullesfjord bør overføres til Sortland kommune

204

27,6

Indre Gullesfjord bør overføres til Lødingen kommune

56

7,6

740

100,0

Totalt

Opptelling – kretsvis:

Moelv
Beholde Kvæfjord som egen
kommune

Inngå i ny kommune:

18

8

Vet ikke

Harstad med flere

7

Tilleggsspørsmål om grensejustering i Indre Gullesfjord
Kvæfjord

Sortland

Lødingen

10

2

5

Kvæfjord

Sortland

8

Flesnes

Lødingen

Kvæfjord

Sortland

1

6

Lødingen

Beholde Kvæfjord som egen
kommune

Inngå i ny kommune:

86

21

Vet ikke

Harstad med flere

13

Tilleggsspørsmål om grensejustering i Indre Gullesfjord
Kvæfjord

Sortland

Lødingen

57

11

1

Kvæfjord

Sortland

Lødingen

Kvæfjord

21

Sortland

Lødingen

11

Vik
Beholde Kvæfjord som egen
kommune

Inngå i ny kommune:

288

36

Vet ikke

Harstad med flere

4

Tilleggsspørsmål om grensejustering i Indre Gullesfjord
Kvæfjord

Sortland

Lødingen

137

17

11

Kvæfjord

Sortland

Lødingen

22

2

Kvæfjord

Sortland

Lødingen

2

1

Borkenes
Beholde Kvæfjord som egen
kommune

Inngå i ny kommune:

721

91

Vet ikke

Harstad med flere

5

Tilleggsspørsmål om grensejustering i Indre Gullesfjord
Kvæfjord

Sortland

Lødingen

Kvæfjord

Sortland

Lødingen

Kvæfjord

Sortland

268

64

25

6

39

11

1

1

Ad. tilleggsspørsmålet – grensejustering:

Lødingen

Bygdelaget Guldhornet søkte 19.04.2013 til Fylkesmannen i Troms om endring av kommunegrense for indre
Gullesfjord.

Kommunestyret ønsket i forbindelse med folkeavstemningen om kommunesammenslåing også å få innbyggernes
råd om slik eventuell grensejustering. Dette var bakgrunnen for at det ble besluttet at avstemningsresultatet
skulle telles opp stemmekretsvis, slik at kommunestyret skulle få oversikt over rådene fra ulike deler av
kommunen.

Forøvrig vises til vedlegg 22: Kommunestyret K-sak 25/16 Grensejustering indre Gullesfjord.
På de tre folkemøtene i mars 2016 var også grensejustering tema.

Grensene for stemmekretsene er ikke helt sammenfallende med området benevnt Indre Gullesfjord som
innbyggerinitiativet omfatter.

Kartutsnitt som viser grensene for stemmekretsene Moelv og Flesnes:

Kartutsnitt som viser Indre Gullesfjord slik dette er skissert i innbyggerinitiativet:

Vurderinger

Ad. hovedspørsmålet – kommunesammenslåing:
Kvæfjord kommune har fulgt opp utredningsansvaret i kommunereformen – og har prioritert og gjennomført en
grundig og godt forankret utrednings- og vurderingsprosess, i tråd med føringer fra Stortinget, Regjeringen og
Fylkesmannen i Troms. Utredningene er foretatt ved egne krefter, kapasitet og kompetanse

De foretatte utredningene må suppleres med nye opplysninger om kommunens økonomiske status og utvikling.

På bakgrunn av regnskapsmessig underskudd for 2012 på 3 508 603 kr og for 2013 på 5 066 022 kroner ble
kommune etter vedtatt årsregnskap for 2014 av Fylkesmannen i Troms meldt inn i ROBEK (Register om betinget
kontroll og godkjenning) med hjemmel i kommuneloven § 60 nr 1 d med bakgrunn i at vedtatt plan for inndekning
av tidligere års underskudd ikke var blitt fulgt. Regnskapsresultatet for 2014 viste riktignok et mindreforbruk
(regnskapsmessig overskudd) på drøyt 555 737 kr, etter inndekning med 1 047 433 kr av tidligere underskudd.
Det gjensto da til sammen 7 527 191 kr av underskuddet.

Kommunen har 12.02.2016 avlagt årsregnskap for 2015 med overskuddet/mindreforbruket på drift med nærmere
8,4 millioner kroner. Dette gir det beste grunnlag for å dekke inn tidligere års underskudd allerede i 2016, noe
som vil være et år tidligere enn det som var forutsatt i gjeldende inndekningsplan. Dette vil føre til at kommunen
kan komme ut av ROBEK-lista i 2017. I tillegg vil ubrukt del av underskuddet kunne settes på disposisjonsfond for
å styrke kommunens egenkapital og bygge en buffer mot uforutsette kostnader eller inntektssvikt som måtte
komme.

Administrasjonssjefens innstilling til formannskapet i sak Regnskap 2015 og finansiell rapportering pr 31.12.2015
innebærer:
1.

for det første at gjenværende underskudd fra 2012 og 2013 på 5 345 000 kroner dekkes inn, og

2.

for det andre at resterende del av overskuddet på 6 438 000 kroner avsettes til
disposisjonsfond.

Et slikt resultat fordrer at driftsforutsetningene for 2016 holder, noe det foreløpig ligger an til. Tertialrapport 12016 viser at kommunens løpende drift samlet har et netto mindreforbruk etter drift i årets første fire måneder
på 516 000 kroner.

Kommunestyret vedtok tidlig en plan og prosess for innbyggerhøring og denne er fulgt. Vi valgte en inkluderende,
medvirkende og godt forankret arbeidsprosess. Det har vært vesentlig at vi har vurdert vår egen organisasjon,
muligheten for å bestå som egen kommune og muligheten for å danne en ny større kommune, på en faktabasert
og realistisk måte. Begge alternativene har fordeler og ulemper, noe som har vært belyst og drøftet i
utredningsarbeidet. Det har vært viktig å gå inn i prosessen med et åpent sinn.

Det interne arbeidet med kommunereformen har både politisk og administrativt gitt oss foranledning til å gå inn i
en utrednings- og vurderingsprosess som har modnet oss som organisasjon. Vi har klart sett at selv om utfallet av
folkeavstemningen og kommunestyrets endelige vedtak kunne bli at Kvæfjord består som egen kommune, så
danner denne prosessen et godt grunnlag for videre utvikling av kommunens organisasjon – både overordnet og
internt. Denne tankeprosessen og disse vurderingene vil vi ta med oss videre. Dersom fremtiden blir annerledes
enn hva kommunen i dag vurderer som sannsynlig, så vurderer administrasjonssjefen at det gjennomførte
arbeidet med kommunereformprosessen har medført en modningsprosess i spørsmål om kommunens roller og
tjenesteutførelse. Denne modningsprosessen vil gi godt grunnlag for nye vurderinger dersom man i fremtiden
erfarer at utviklingen blir annerledes enn forventet.

Arbeidet med kommunereformen har vært prioritert, noe som samtidig har medført redusert tid og kapasitet til
annen planlegging. Kommunen har etter arbeidet med Statusbilde for Kvæfjord kommune, fellesutredningen og
0-utredningen i realiteten gjennomført en del av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.
Administrasjonssjefen vurderer at kommunestyrets beslutning innen 1. juli 2016 for om Kvæfjord skal bestå som

egen kommune eller inngå i en større kommune vil være et sentralt utgangspunkt for hvordan arbeidet med
rullering av kommunens samfunnsdel skal sluttføres og for innholdet av denne.

Kommunal planstrategi skal vedtas senest ett år etter at nytt kommunestyre er konstituert, det vil i 2016.
Fylkesmannen har anbefalt at arbeidet med kommunal planstrategi slås sammen med og er en del av oppstarten
og arbeidet med samfunnsdelen. Da utfordringsbildet som er laget i kommunereformen i stor grad vil være det
samme som kunnskapsgrunnlaget som skal legges til grunn i kommunal planstrategi, er det vurdert som fornuftig
å samordne kommunereformprosessen med planstrategiarbeidet.

Etter kommunestyrets vedtak nå i juni 2016 om Kvæfjord skal bestå som egen kommune, ser vi frem til å
umiddelbart starte det videre arbeid med og sluttføring av ny kommunal planstrategi samt kommuneplanens
samfunnsdel.

På folkemøtene i mars 2016 var det stort engasjement med mange spørsmål og innspill fra de fremmøtte. En klar
overvekt av innspillene var i favør av å bestå som egen kommune.

Ved folkeavstemningen 29. og 30. mai 2016 var valgdeltakelsen 52,3 %. Også 16. og 17. åringene var gitt
stemmerett. Til sammenligning var valgdeltakelsen ved kommune- og fylkestingsvalget i 2015 56,9 %.

Valgresultatet for hovedspørsmålet ble meget tydelig:
1.

85,8 % stemte for at Kvæfjord skulle bestå som egen kommune

2.

12 % stemte for sammenslåing/inngå i ny kommune: Harstad med flere

3.

2,2 % stemte blankt

Kommunestyret ba ved folkeavstemningen om innbyggernes råd i dette spørsmålet. Det forelå to alternativ som
begge var utredet. Administrasjonssjefen viser til den gjennomførte 0-utredningen og til det klare resultatet av
folkeavstemningen og innstiller på at Kvæfjord består som egen kommune.

Ad tilleggsspørsmålet – grensejustering:

I grensejusteringssak i 1995 om Godfjord kommunetilhørighet ble det gjennomført lokal rådgivende
folkeavstemning i Godfjord. Resultatet den gang viste at av 83 avgitte stemmer, stemte 50 for at Godfjord skulle

overføres til Sortland kommune og 29 for at Godfjord fortsatt skulle tilhøre Kvæfjord kommune. Kvæfjord
kommunestyre vedtok på denne bakgrunn overføring til Sortland kommune.

På folkemøtet i Langvassbukt, som ligger i Flesnes stemmekrets men i området som innbyggerinitiativet fra
Bygdelaget Guldhornet definerer som indre Gullesfjord, gjaldt mange av innspillene og spørsmålene
grensereguleringssaken. Mange av de fremmøtte som tok ordet var opptatt av at de ønsket å få mulighet til å
stemme over grensereguleringssaken i folkeavstemningen om kommunereform.

Resultatet av folkeavstemningen om tilleggsspørsmålet kan ikke sees å gi et entydig resultat:

Når man ser på valgresultatet for tilleggsspørsmålet samlet for kommunen er resultatet klart:
1.

64,8 % stemte for at indre Gullesfjord fortsatt bør tilhøre Kvæfjord kommune

2.

27,6 % stemte for at indre Gullesfjord bør overføres til Sortland kommune

3.

7,6 % stemte for at indre Gullesfjord bør overføres til Lødingen kommune

Når man ser på valgresultatet for Moelv krets viser dette:
1.

11 av 32 stemte for at indre Gullesfjord fortsatt bør tilhøre Kvæfjord kommune

2.

16 av 32 stemte for at indre Gullesfjord bør overføres til Sortland kommune

3.

5 av 32 stemte for at indre Gullesfjord bør overføres til Lødingen kommune

Som man ser stemte nøyaktig halvparten (16 av 32) av de som avga stemme i Moelv krets for overføring til
Sortland kommune. Det var 40 manntallsførte i Moelv krets. Hoveddelen av Moelv stemmekrets -som er den
delen hvor det bor folk- ligger i området indre Gullesfjord.

Av resultatet kan det fremstå som at det er sammenheng mellom hvordan innbyggerne har stemt på
hovedspørsmålet og tilleggsspørsmålet:
1.

Av de 18 som stemt for å beholde Kvæfjord som egen kommune, stemte 10 for at indre
Gullesfjord skulle forbli en del av Kvæfjord – og kun 2 for overføring til Sortland kommune.

2.

Av de 8 som stemte for at Kvæfjord skal slås sammen med Harstad kommune, stemte samtlige
8 for at indre Gullesfjord skulle overføres til Sortland kommune.

3.

Av de 7 som stemte vet ikke på hovedspørsmålet, stemte 6 for at indre Gullesfjord skulle
overføres til Sortland kommune og 1 for at området skulle forbli en del av Kvæfjord kommune

Når man ser på valgresultatet for Flesnes stemmekrets viser dette:
1.

57 av 101 stemte for at indre Gullesfjord fortsatt bør tilhøre Kvæfjord kommune

2.

43 av 101 stemte for at indre Gullesfjord bør overføres til Sortland kommune

3.

1 av 101 stemte for at indre Gullesfjord bør overføres til Lødingen kommune

Det er 177 manntallsførte i Flesnes stemmekrets. Hoveddelen av Flesnes stemmekrets inngår ikke i indre
Gullesfjord, men en del gjør det.

Av resultatet også for Flesnes kan det fremstå som at det er sammenheng mellom hvordan innbyggerne har stemt
på hovedspørsmålet og tilleggsspørsmålet:
4.

Av de 86 som stemt for å beholde Kvæfjord som egen kommune, stemte 57 for at indre
Gullesfjord skulle forbli en del av Kvæfjord, 11 for overføring til Sortland kommune og 1 for
overføring til Lødingen kommune.

5.

Av de 21 som stemte for at Kvæfjord skal slås sammen med Harstad kommune, stemte samtlige
21 for at indre Gullesfjord skulle overføres til Sortland kommune.

6.

Av de 11 som stemte vet ikke på hovedspørsmålet, stemte samtlige 11 for at indre Gullesfjord
skulle overføres til Sortland kommune

Kommunestyret har ved folkeavstemningen bedt om innbyggernes råd på tilleggsspørsmålet om grensejustering.
Administrasjonssjefen kan ikke se at avstemningsresultatet gir grunnlag for å starte prosess for overføring av
indre Gullesfjord til Sortland kommune og innstiller derfor på at indre Gullesfjord beholder dagens
kommunetilhørighet. Dersom Kvæfjord består som egen kommune skal spørsmål om grensejustering uansett ikke
avgjøres nå i forbindelse med kommunereformen.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Vedlegg

06.06.2016

KOMMUNEREFORM
PROSESSEN I KVÆFJORD KOMMUNE
OVERSIKT OG SAMMENDRAG
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A. Innledning

Stortinget har gitt tilslutning til regjeringens forslag om å iverksette en
kommunereform. Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større kommuner.

Stortingsflertallet har understreket et utredningsansvar for alle kommuner, herunder
å diskutere og vurdere sammenslåing samt gjøre vedtak innen våren 2016.
Fylkesmannen er tillagt et prosessansvar, skal påse at kommunene ivaretar sitt
utredningsansvar og i etterkant av kommunenes vedtak gi selvstendige råd om
kommunestrukturen.

Kvæfjord kommunestyre 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 Kommunal- og
moderniseringsdepartementet (KMD) sin tilråding om fremtidig kommunestruktur.

Våren 2017 vil Regjeringen fremme en samlet proposisjon til Stortinget om ny
kommunestruktur for hele landet.

Dersom Kvæfjord skal slå seg sammen med andre kommuner, vil den nye kommunen
trolig tre i kraft fra 1.1.2020.

Informasjon om hovedspørsmålet – kommunesammenslåing:

Kvæfjord kommune har utredet to alternativ til fremtidig kommunestruktur.

Hovedspørsmålet er: Skal Kvæfjord bestå som egen kommune eller inngå i en ny
kommune sammen med Harstad med flere?

Det ene alternativet er å bestå som egen kommune, dvs videreføre dagens
Kvæfjord kommune.

Mere informasjon om dette alternativet kan du lese i:

Statusbilde for Kvæfjord kommune, som gir oversikt over hvor Kvæfjord står i
dag. Dette er en oversikt og analyse over befolkningsutvikling, økonomi og
kommunens rolle som tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og
demokratisk arena.

0-utredning: Alternativet Kvæfjord som egen kommune. Dette er en analyse
og vurdering av Kvæfjord kommunes utfordringer og muligheter i et 20-30årsperspektiv, forutsatt at Kvæfjord består som egen kommune.

Det andre alternativet er å slå seg sammen med inntil 6 andre kommuner til en ny
større kommune. Dette alternativet kalles «Harstad med flere».

Mere informasjon om dette alternativet kan du lese i:

Fellesutredningen: Status-, utfordrings- og intensjonsbilde.
Mulighetsutredning kommunestruktur Evenes, Harstad, Ibestad, Kvæfjord,
Lødingen, Skånland og Tjeldsund.

Intensjonsavtale om ny kommune.

Disse 4 dokumentene kan du lese på kommunens hjemmeside
www.kvafjord.kommune.no.

Informasjon om tilleggsspørsmålet – grensejustering:

Bygdelaget Guldhornet søkte 19.04.2014 til Fylkesmannen i Troms om endring av
kommunegrense for indre Gullesfjord.

Tilleggsspørsmålet er: Skal Indre Gullesfjord fortsatt tilhøre Kvæfjord kommune,
overføres til Sortland kommune eller overføres til Lødingen kommune?

Kommunestyret ønsker i forbindelse med lokale rådgivende folkeavstemning 29. og
30. mai 2016 å få innbyggernes råd også om slik eventuell grensejustering.
Avstemningsresultatet vil bli talt opp stemmekretsvis, slik at kommunestyret kan få
oversikt over rådene fra ulike deler av kommunen.

B. Fra Regjeringen:

Regjeringen Solberg la 14. mai 2014 frem Prop. 95 S (2013-2014)
Kommuneproposisjonen 2015. Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og
mer robuste kommuner. Målet er et lokaldemokrati som kan ivareta velferd og sikre
verdiskapning og trivsel. Regjeringen er opptatt av at kommunene må ha kraft til å
møte de utfordringene som venter. Det er utfordringer knyttet til demografi, velferd og
kompetanse og evne til å utvikle gode og attraktive lokalsamfunn.

Regjeringens mål for en ny kommunereform er følgende:

1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse vil legge til rette for gode og
likeverdige tjenester over hele landet. Større fagmiljø vil gi mer stabile
arbeidsmiljø, bredde i kompetansen og en bredere tiltaksportefølje, særlig i små og
spesialiserte tjenester.

2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
Kommunesektoren skal bli bedre i stand til å løse nasjonale utfordringer.
Reformen skal bedre forutsetningene for en styrket og samordnet lokal og regional
utvikling i alle deler av landet både når det gjelder arealbruk, samfunnssikkerhetog

beredskap, transport, næring, miljø og klima, og også den sosiale utviklingen i
kommunen. Det er ønskelig at kommunegrensene i større grad tilpasses naturlige
bo- og arbeidsmarkedsregioner.

3. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
Større kommuner vil ha større ressursgrunnlag og kan også ha en mer variert
befolknings- og næringssammensetning. Det gjør kommunene mer robuste overfor
uforutsette hendelser og utviklingstrekk. Bærekraftige og økonomisk robuste
kommuner vil legge til rette for en mer effektiv ressursbruk innenfor begrensede
økonomiske rammer.

4. Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver
Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. Dette vil gi økt makt og
myndighet til kommunene, og dermed økt lokalt selvstyre. Større kommuner vil
også redusere behovet for interkommunale løsninger. Færre og større kommuner
som gjennomfører en velferdspolitikk i henhold til nasjonale mål, vil redusere
behovet for statlig detaljstyring. Kommunene vil slik få større frihet til å prioritere
og tilpasse velferdstilbudet til innbyggernes behov.

Ved behandlingen av kommunereformen 18. juni 2014 sluttet Stortinget seg til
Regjeringens mål.

Stortingsflertallet har understreket at det er et utredningsansvar for alle kommuner.
Dette er å forstå slik at alle kommuner skal gå gjennom prosessen med å diskutere og
vurdere sammenslåing, samt gjøre vedtak innen våren 2016, i tråd med det tidsløp som
er skissert i kommuneproposisjonen.

Regjeringens ekspertutvalg har anbefalt 10 kriterier for god kommunestruktur som er
rettet mot kommunene, og to kriterier som er rettet mot staten. Kriteriene angir hva
som skal til for at en kommune på en god måte skal kunne ivareta sine fire roller som
tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokratisk arena, og
oppgaveløsningen knyttet til disse. Kriteriene ivaretar samfunnsmessige hensyn som
strekker seg ut over den enkelte kommunegrense, og er anbefalt som grunnlag for å
vurdere kommunenes oppgaveløsning i dag og for å vurdere en framtidig
kommunestruktur.

Kriterier rettet mot kommunene er som følger:

1. Tilstrekkelig kapasitet
2. Relevant kompetanse
3. Tilstrekkelig distanse
4. Effektiv tjenesteproduksjon
5. Økonomisk soliditet
6. Valgfrihet
7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder
8. Høy politisk deltakelse
9. Lokal politisk styring
10. Lokal identitet

C. Lokal plan og prosess for høring av innbyggerne

Formannskapet vedtok 13.10.2014 i F-sak 76/14 Kommunereformen - videre prosess
følgende innstilling til kommunestyret 04.11.2014:

1. Kvæfjord kommunestyre slutter seg til konklusjonene fra møtet mellom ordførere og
rådmenn i Ibestad, Kvæfjord, Skånland, Evenes, Tjeldsund, Lødingen og Harstad kommuner,
og gir tilslutning til Kvæfjord kommunes videre deltakelse i prosessen.
2. Kvæfjord kommune er åpen for å delta i prosessen med kommunereformen også med andre
kommuner og/eller med kun noen av de 6 kommunene.
3. Det avholdes rådgivende folkeavstemming ved valget i 2015, hvor det skal svares ja eller nei
til kommunesammenslåing.
4. Stemmene telles slik at man får oversikt over velgernes mening på vestsiden og østsiden av
fjorden hver for seg.

Kommunestyret vedtok 04.11.2014 i K-sak 37/14 Kommunereformen - Videre
prosess: (Vedlegg 1)

1. Kvæfjord kommunestyre slutter seg til konklusjonene fra møtet mellom ordførere og
rådmenn i Ibestad, Kvæfjord, Skånland, Evenes, Tjeldsund, Lødingen og Harstad kommuner,
og gir tilslutning til Kvæfjord kommunes videre deltakelse i prosessen.
2. Kvæfjord kommune er åpen for å delta i prosessen med kommunereformen også med andre
kommuner og/eller med kun noen av de 6 kommunene.
3. Det avholdes rådgivende folkeavstemning når kunnskapen om reformens mulige virkninger er
utredet, ved valget 2015 eller senest våren 2016. Det vises i denne sammenheng til
beskrivelsen av løp 2 som den regionale kommunereformprosessen følger.
4. Det er særlig viktig at voteringstema sikrer at folkemeningen kommer fram i de ulike deler av

Gullesfjord der meningen kan være delte mellom deler av fjorden, og stemmene må telles slik
at vi får oversikt over rådene fra ulike deler av kommunen.
5. Kommunestyret vil i tillegg uttale:
-Kvæfjord kommunestyre vil i sin behandling av kommunereformen legge avgjørende vekt på
hva som er til beste for innbyggerne i kommunen.
-Kommunestyret har merket seg at både Regjeringen og ekspertutvalget har et meget sterkt
fokus på folketall når det gjelder kommunestørrelse. Derimot ser avstander og geografi ut til å
telle langt mindre. Det sier seg selv at dette er en tankegang som er lite tilpasset vår landsdel
og våre innbyggere sine behov.
-Kommunestyret mener også at behandlingen av kommunereformen kommer i helt feil
rekkefølge. Kommunenes fremtidige oppgaver og rammebetingelser burde utvilsomt vært
avklart i god tid før prosessen med kommuneslåing ble iverksatt.
-Det naturlige ville også være at fylkeskommunens og fylkesmannsembetenes fremtidige
eksistens og oppgaver ble avklart før - eller samtidig som - kommunestrukturen ble
behandlet.
-Kvæfjord kommunestyre ber om at Regjering og Storting, i den videre behandling av
kommunereformen, legger større vekt på avstander og geografi, og at innbyggernes beste blir
ivaretatt uavhengig av hvor i landet de er bosatt.

Formannskapet vedtok 13.04.2015 i F-sak 36/15 Kommunereformen – høring av
innbyggerne: (Vedlegg 3)
1. Kvæfjord formannskap viser til kommunestyrets vedtak K-sak 37/14 og formannskapets
vedtak F-sak 2/15.
2. Administrasjonssjefen bes utarbeide forslag til plan og prosess for høring av innbyggerne,
basert på fremdriftsplanen for utredning av kommunealternativet Harstad m.fl. og hvor den
rådgivende folkeavstemningen gjennomføres våren 2016.

Formannskapet vedtok 16.06.2015 i F-sak 68/15 Kommunestruktur – innbyggerhøring
innstilling til kommunestyret 19.06.2015. Kommunestyret fattet vedtak i samsvar med
innstillingen.

Kommunestyret vedtok 19.06.2015 i K-sak 45/15 Kommunestruktur –
innbyggerhøring: (Vedlegg 4)

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

Følgende plan og prosess for høring av innbyggerne ble dermed vedtatt:(Vedlegg 4)
Det er viktig å involvere og inkludere politikere, ansatte, innbyggere, næringsliv, lag og
foreninger. Det må planlegges ut fra at informasjons- og dialogbehov vil være stort.
Kommunens ansatte holdes orientert via ledermøter og møter med fagforeningene, samt
medvirker ved utredninger m.v.
Statusbilde for Kvæfjord legges offentlig tilgjengelig når dette er klart i juni 2015.
Organisasjoner, lag og foreninger inviteres så til å uttale seg om forslaget innen en gitt frist.
Og det settes også opp et åpent møte/folkemøte i høringsrunden. Etter høringsrunden
fremmes saken for kommunestyret.
Politiske utvalg, herunder ikke kun hovedutvalgene, men også ungdomsrådet, eldrerådet og
rådet for funksjonshemmede må også involveres ved å holdes orientert samt gis anledning til
å gi uttalelser i prosessen. Det legges opp til at kommunestruktursaken skal behandles i
samtlige politiske utvalg våren 2016 før kommunestyret skal fatte vedtak.
Når sammenslåingsalternativet er utredet bør det gjennomføres en innbyggerundersøkelse,
folkemøter i alle skolekretsene og en folkeavstemning.
Folkemøtene kan legges opp slik:
-Velkommen ved ordføreren

-Innledning ved en ekstern, gjerne fra Fylkesmannen i Troms, som orienterer om
kommunereformen
-Administrasjonssjefen orienterer om utredninger, alternativer og sårbarhet/styrker
-Gruppelederne presenterer partienes synspunkter
-Spørsmål og dialog
Folkeavstemningen gjennomføres etter innbyggerundersøkelsen og folkemøtene. Tidsmessig
bør resultatet av den rådgivende folkeavstemningen foreligge minst to uker før
formannskapet innstiller til kommunestyret våren 2016 i sak om Kvæfjord skal slå seg
sammen med andre kommuner.
Innbyggerundersøkelse og folkemøter gjennomføres i første kvartal 2016.
Folkeavstemning gjennomføres april 2016.
Utover dette vil administrasjonssjefen anbefale at man avventer til etter kommunevalget 14.
september 2015 med å sette opp en mer detaljert plan for gjennomføring av innbyggerhøring
i Kvæfjord. Planen må også avstemmes med hva de 7 kommunene blir enige om vedrørende
innbyggerhøring og medvirkning ved og etter utarbeidelse av felles statusbilde/utredning.

Folkemøter gjennomført i mars 2016: (Vedlegg 18)
Torsdag 10. mars 2016 kl 19:00 på Vik ungdomshus i Vik
Tirsdag 15. mars 2016 kl 19:00 på Viltkroa i Langvassbukt
Torsdag 17. mars 2016 kl 19:00 på Fram på Borkenes

Opplegg på folkemøtene:
1. Ordfører Torbjørn Larsen ønsket velkommen og var møteleder. Informasjon
om avviklingen av folkeavstemningen i Kvæfjord.

2. Administrasjonssjef Merete Hessen orienterte om kommunereformprosessen i
Kvæfjord, utredninger og alternativ.

3. Gruppelederne for de politiske partiene presenterte partienes synspunkter (5
minutter hver)
4. Ordfører, adm.sjef og gruppeledere svarte på eventuelle spørsmål fra
møtedeltakerne. Vi ønsket gode innspill, dialog og debatt.

Presentasjon/orientering i møtet: (Vedlegg 19)
Referat/sammendrag fra møtene: (Vedlegg 20)

Involvering av politiske utvalg:
Sak Kommunereformen – orientering om status behandlet slik: (Vedlegg 11)
Eldrerådet vedtok 16.02.2016 i sak 5/16:
Orienteringen om status kommunereformen tas til orientering.

Ungdomsrådet vedtok 16.02.2016 i sak 2/16:
1. Kvæfjord ungdomsråd tar orienteringen til etterretning.
2. Ungdomsrådet ønsker å orientere om kommunereformen og stemmeretten for 16- og
17åringene ved Flesnes og Borkenes skoler.

Levekårsutvalget vedtok 17.02.2016 i sak 2/16:
Orienteringen om status kommunereformen tas til orientering.

Råd for funksjonshemmede 18.02.2016 i sak 3/16:
Orienteringen om status kommunereformen tas til orientering.

Arbeidsmiljøutvalget vedtok 19.02.2016 i sak 3/16:
Orienteringen om status kommunereformen tas til orientering.

Møte med ungdomsskoleelever 10. årstrinn: (Vedlegg 23)

Utenom dette har ordfører og administrasjonssjef også orientert i andre møter,
herunder at ordføreren har orientert i pensjonistforeningen.

De politiske partiene har arrangert egne møter, både åpne og andre.

Internt har fagforeningene ved de tillitsvalgte vært holdt orientert om kommunen
arbeid med kommunereformprosessen.

D. Folkeavstemning

Formannskapet vedtok 27.10.2015 i F-sak 87/15 Kommunestruktur – Fastsetting av
valgdag for lokal rådgivende folkeavstemning følgende innstilling til kommunestyret
1. mars 2016: (Vedlegg 5)
1. Kvæfjord kommunestyre viser til kommunestyrets vedtak i K-sak 45/15 Kommunestruktur –

innbyggerhøring
2. Rådgivende lokal folkeavstemning om fremtidig kommunestruktur avholdes mandag 18. april 2016.

Formannskapet vedtok 15.02.2016 i F-sak 5/16 Avvikling av lokal rådgivende
folkeavstemning følgende innstilling til kommunestyret 1. mars 2016: (Vedtaket i Fsak
5/16 erstattet vedtaket i F-sak 87/15)
1. Kvæfjord kommunestyre vedtar å benytte rådgivende lokal folkeavstemning som del av
beslutningsgrunnlaget for eventuell ny kommunestruktur, jf. kommunelovens § 39 b nr. 1.
2. Rådgivende lokal folkeavstemning om fremtidig kommunestruktur avholdes søndag 29. og
mandag 30. mai 2016.
3. Stemmetid settes som for øvrige valg.
4. Folkeavstemningen gjennomføres ved følgende stemmesteder: Moelv, Flesnes,Vik og Borkenes.
5. 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.
6. De valgte stemmestyrene benyttes. Administrasjonssjefen får fullmakt til å justere
stemmestyrene ved behov.
7. Personer med stemmerett er de som oppfyller stemmerettskravene for kommunestyre- og
fylkestingsvalget, inkludert de som fyller 16 og 17 år i valgåret.
8. Kommunen søker Skattedirektoratet om manntall med samme stemmerettskriterium som for
kommunestyre- og fylkestingsvalget, inkludert de som fyller 16 og 17 år i 2016.
9. 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.
10. Det skal være forhåndsstemmegiving i sammenheng med den rådgivende folkeavstemningen.
11. 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.
12. Det benyttes stemmesedler med utgangspunkt i et alternativ med JA, NEI og BLANK sedler.

Kommunestyret gir valgstyret fullmakt til å justere utformingen av stemmesedlene.
13. Innbyggerundersøkelse utgår.

Kommunestyrets vedtok 01.03.2016 i K-sak 8/16 Kommunereformen – avvikling av
lokal rådgivende folkeavstemning: (Vedlegg 16)
1. Kvæfjord kommunestyre vedtar å benytte rådgivende lokal folkeavstemning som del av
beslutningsgrunnlaget for eventuell ny kommunestruktur, jf. kommunelovens § 39 b nr. 1.
2. Rådgivende lokal folkeavstemning om fremtidig kommunestruktur avholdes søndag 29. og
mandag 30. mai 2016.
3. Stemmetid settes som for øvrige valg.
4. Folkeavstemningen gjennomføres ved følgende stemmesteder: Moelv, Flesnes, Vik og Borkenes.
5. 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.
6. De valgte stemmestyrene benyttes. Administrasjonssjefen får fullmakt til å justere
stemmestyrene ved behov.

7. Personer med stemmerett er de som oppfyller stemmerettskravene for kommunestyre- og
fylkestingsvalget, inkludert de som fyller 16 og 17 år i valgåret.
8. Kommunen søker Skattedirektoratet om manntall med samme stemmerettskriterium som for
kommunestyre- og fylkestingsvalget, inkludert de som fyller 16 og 17 år i 2016.
9. 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.
10. Det skal være forhåndsstemmegiving i sammenheng med den rådgivende folkeavstemningen.
11. 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.
12. Det benyttes stemmesedler med utgangspunkt i et alternativ med JA, NEI og BLANK sedler.
Kommunestyret gir valgstyret fullmakt til å justere utformingen av stemmesedlene.
13. Innbyggerundersøkelse utgår.
14. Stemmesedlene telles kretsvis.

Kommunestyret vedtok 26.04.2016 i K-sak 25/16 Grensejustering Indre Gullesfjord:
(Vedlegg 22)
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 Kvæfjord kommunestyre å legge følgende tekst til grunn for
stemmeseddelen ved folkeavstemningen om kommunestruktur i mai 2016:
Hovedspørsmål:
(avkrysningsboks) Beholde Kvæfjord som egen kommune.
(avkrysningsboks) Inngå i ny kommune: Harstad med flere
(avkrysningsboks) Vet ikke.
Tilleggsspørsmål om grensejustering besvares om ønskelig:
(avkrysningsboks) Indre Gullesfjord bør fortsatt tilhøre Kvæfjord kommune
(avkrysningsboks) Indre Gullesfjord bør overføres til Sortland kommune
(avkrysningsboks) Indre Gullesfjord bør overføres til Lødingen kommune
3. Kommunestyret vil i sitt møte 14.06.2016 ta stilling til spørsmål om kommunesammenslåing
og utredning om grensejustering, blant annet ut fra resultatet fra folkeavstemningen.
4. Det orienteres om ei eventuell grensejustering i Indre Gullesfjord på infoskriv som sendes
husstandene.

Husstandsbrosjyre levert til samtlige husstander i kommunen i første del av mai 2016.

(Vedlegg 24)

Stemmeseddel benyttet ved den lokale rådgivende folkeavstemningen, inkl. ved
forhåndsstemmegivingen: (Vedlegg 17)

Kommunestyret skal 21.06.2016 i K-sak 39/16 behandle Kommunereformen –
folkeavstemning- godkjenning av møtebok.
(Vedlegg 25)

E. Statusbilde for Kvæfjord kommune

Kvæfjord kommune har utarbeidet Statusbilde for Kvæfjord kommune basert på mal
fra Fylkesmannen i Troms. (Vedlegg 7)

Formålet med statusbildet er å gi en oversikt over hvor Kvæfjord kommune står i dag
når det gjelder demografisk utvikling, økonomisk status og kommunens rolle som
tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokratisk arena, sett hen til de
nevnte kriteriene.

Som en del av utarbeidelsesprosessen ble det gjennomført en høringsprosess hvor
utkast til statusbilde var ute på åpen høring og det ble avholdt et åpent møte/folkemøte

16. september 2015.

Formannskapet vedtok 27.10.2015 i sak 85/15 Kommunestruktur – Statusbilde for
Kvæfjord kommune:

2. Kvæfjord kommunestyre vedtar Statusbilde for Kvæfjord kommune
3. Formannskapet ber om at Statusbilde for Kvæfjord kommune forelegges teknisk utvalg,
levekårsutvalg, ungdomsråd, råd for funksjonshemmede, arbeidsmiljøutvalg og eldrerådet til
orientering og med mulighet for å avgi uttalelse til kommunestyret innenfor
utvalgenes/rådenes respektive fag-/arbeidsområder.

Teknisk utvalg vedtok 01.12.2015 i sak 29/15 Høring: Kommunestruktur – Statusbilde
for Kvæfjord kommune:
Statusbilde for Kvæfjord kommune tas til etterretning.

Ungdomsrådet vedtok 01.12.2015 i sak 12/15 Høring: Kommunestruktur – Statusbilde
for Kvæfjord kommune:
1. Orienteringen om kommunestrukturen tas til etterretning.
2. Ungdomsrådet mener at ungdom i Kvæfjord bør fritt få velge videregående skole i
Nordre Nordland og Sør-Troms. Bakgrunnen er Kvæfjords beliggenhet tett opp
mot fylkesgrensen.

Levekårsutvalget vedtok 02.12.2015 i sak 28/15 Høring: Kommunestruktur –
Statusbilde for Kvæfjord kommune, pkt 3:
1. Levekårsutvalget gir sin tilslutning til det framlagte statusbildet for Kvæfjord kommune
2. Levekårsutvalget anmoder om at det legges fram en 0-utredning
3. Levekårsutvalget anmoder om at Kvæfjord kommune er med på å jobbe fram en
intensjonsavtale med mulig ny kommune.

Eldrerådet vedtok 16.02.2016 i sak 3/16 Høring: Kommunestruktur –
Statusbilde for Kvæfjord kommune
Eldrerådet viser til administrasjonssjefens orientering om statusbildet, 0-utredningen og
intensjonsavtalen mellom de sju kommunene i regionen. Tas til orientering.
Eldrerådet viser til de planlagte folkemøter og oppfordrer befolkningen til å møte opp.
Eldrerådet har valgt nestleder Lillian Hessen til å møte på kommunestyremøtet 1. mars.

Råd for funksjonshemmede vedtok 18.02.2016 i sak 4/16 Høring: Kommunestruktur –
Statusbilde for Kvæfjord kommune
Orientering om kommunestruktur – statusbilde for Kvæfjord kommune ble tatt til orientering.

Kommunestyret vedtok 01.03.2016 i K-sak 4/16 Kommunestruktur – statusbilde for
Kvæfjord kommune: (Vedlegg 12)

1. Kvæfjord kommunestyre viser til kommunestyrets vedtak i K-sak 45/15 Kommunestruktur –
innbyggerhøring.
2. Kvæfjord kommunestyre vedtar Statusbilde for Kvæfjord kommune.
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.
4. Kommunestyret tar høringsuttalelsen fra Kvæfjord SV inn i dokumentet «Statusbilde for
Kvæfjord kommune» slik det er foreslått. I siste linje av forslaget endres 60 % til ca. 50 %.
5. Kvæfjord kommunestyre er kjent med at det foreligger et godt begrunnet forslag fra
opposisjonen på Stortinget om å utsette tidsfristene vedrørende gjennomføringene av

kommunereformen. I flg. en undersøkelse foretatt av avisen Nationen er dette et forslag som
støttes av minst 200 ordførere fra de aller fleste partiene. Kommunestyret henstiller på det
sterkeste til flertallet på Stortinget om å vedta en slik utsettelse.

F. Fellesutredningen: Status, utfordrings og intensjonsbilde –
mulighetsutredning kommunestruktur Evenes, Harstad, Ibestad, Kvæfjord,
Lødingen, Skånland og Tjeldsund

Formålet med denne fellesutredningen er å 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.

Formannskapet vedtok 13.10.214 i F-sak 76/14 Kommunereformen - videre prosess
følgende innstilling til kommunestyret 04.11.2014:

1. Kvæfjord kommunestyre slutter seg til konklusjonene fra møtet mellom ordførere og
rådmenn i Ibestad, Kvæfjord, Skånland, Evenes, Tjeldsund, Lødingen og Harstad kommuner,
og gir tilslutning til Kvæfjord kommunes videre deltakelse i prosessen.
2. Kvæfjord kommune er åpen for å delta i prosessen med kommunereformen også med andre
kommuner og/eller med kun noen av de 6 kommunene.
3. Det avholdes rådgivende folkeavstemming ved valget i 2015, hvor det skal svares ja eller nei
til kommunesammenslåing.
4. Stemmene telles slik at man får oversikt over velgernes mening på vestsiden og østsiden av
fjorden hver for seg.

Kommunestyret vedtok 04.11.2014 i K-sak 37/14 Kommunereformen - Videre
prosess å slutte seg til Kvæfjord kommunes videre deltakelse i
kommunereformprosess sammen med kommunene Evenes, Ibestad, Harstad,
Lødingen, Skånland og Tjeldsund: (Vedlegg 1)

1. Kvæfjord kommunestyre slutter seg til konklusjonene fra møtet mellom ordførere og
rådmenn i Ibestad, Kvæfjord, Skånland, Evenes, Tjeldsund, Lødingen og Harstad kommuner,
og gir tilslutning til Kvæfjord kommunes videre deltakelse i prosessen.
2. Kvæfjord kommune er åpen for å delta i prosessen med kommunereformen også med andre
kommuner og/eller med kun noen av de 6 kommunene.
3. Det avholdes rådgivende folkeavstemning når kunnskapen om reformens mulige virkninger er
utredet, ved valget 2015 eller senest våren 2016. Det vises i denne sammenheng til
beskrivelsen av løp 2 som den regionale kommunereformprosessen følger.
4. Det er særlig viktig at voteringstema sikrer at folkemeningen kommer fram i de ulike deler av
Gullesfjord der meningen kan være delte mellom deler av fjorden, og stemmene må telles slik
at vi får oversikt over rådene fra ulike deler av kommunen.
5. Kommunestyret vil i tillegg uttale:
-Kvæfjord kommunestyre vil i sin behandling av kommunereformen legge avgjørende vekt på
hva som er til beste for innbyggerne i kommunen.
-Kommunestyret har merket seg at både Regjeringen og ekspertutvalget har et meget sterkt
fokus på folketall når det gjelder kommunestørrelse. Derimot ser avstander og geografi ut til å
telle langt mindre. Det sier seg selv at dette er en tankegang som er lite tilpasset vår landsdel
og våre innbyggere sine behov.
-Kommunestyret mener også at behandlingen av kommunereformen kommer i helt feil
rekkefølge. Kommunenes fremtidige oppgaver og rammebetingelser burde utvilsomt vært
avklart i god tid før prosessen med kommuneslåing ble iverksatt.
-Det naturlige ville også være at fylkeskommunens og fylkesmannsembetenes fremtidige
eksistens og oppgaver ble avklart før - eller samtidig som - kommunestrukturen ble
behandlet.

-Kvæfjord kommunestyre ber om at Regjering og Storting, i den videre behandling av
kommunereformen, legger større vekt på avstander og geografi, og at innbyggernes beste blir
ivaretatt uavhengig av hvor i landet de er bosatt.

Formannskapet vedtok 09.02.2015 F-sak 2/15 Prosjekt- og prosessplan –
Kommunealternativer Harstad m.fl.: (Vedlegg 2)
Formannskapet vedtar foreliggende forslag til prosjekt- og prosessplan for
kommunealternativet Harstad m.fl.

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

Styringsgruppen for denne prosessen besto av ordfører, varaordfører og
opposisjonsleder/-representant fra samtlige av deltakerkommunene. Ordførerne i de 7
kommunene, med varaordførerne som varamedlemmer, utgjorde styringsgruppens
arbeidsutvalg. Styringsgruppen ble ledet av ordføreren i Harstad kommune.
Rådmennene hadde møte- og uttalerett i styringsgruppens møter, men ikke stemmerett.
Styringsgruppens hovedoppgave var å føre politiske forhandlinger om dannelsen av en
eventuell ny kommune. Styringsgruppen skulle også sikre god politisk forankring av
prosessen i den enkelte kommune.

Prosjektgruppen besto av rådmennene i de 7 kommunene. Rådmannen i Harstad ledet

prosjektgruppen.

Fra Kvæfjord kommune i styringsgruppen: ordfører Torbjørn Larsen, varaordfører
Karin Eriksen og opposisjonspolitiker Ola Danielsen. Administrasjonssjef Merete
Hessen hadde møte og uttalerett, men ikke stemmerett.

Det ble 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 ble fortløpende lagt frem for formannskapet som referatsaker.
(Vedlegg 6)

Iht vedtatt prosjekt- og prosessplan for kommunealternativet Harstad m.fl. skulle det i
perioden sommer 2015 – mars 2016 utarbeides et felles statusbilde for de 7
kommunene basert på analysen til Fylkesmannen i Troms og kommunenes egne
statusbilder.

Dette arbeidet resultert i slik felles utredning: Status-, utfordrings- og
intensjonsbilde – Mulighetsutredning kommunestruktur Evenes, Harstad,
Ibestad, Kvæfjord, Lødingen, Skånland og Tjeldsund. (Vedlegg 8)

Formannskapet vedtok 27.10.2015 i F-sak 86/15 Kommunestruktur: Status-,
utfordrings- og intensjonsbilde – Mulighetsutredning kommunestruktur Evenes,
Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lødingen, Skånland og Tjeldsund innstilling til
kommunestyret 01.03.2016. Kommunestyrets vedtak ble samsvarende med
formannskapets innstilling.

Kommunestyret vedtok 01.03.2016 i K-sak 5/16 Kommunestruktur: Status-,
utfordrings- og intensjonsbilde. Mulighetsutredning kommunestruktur Evenes,
Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lødingen, Skånland og Tjeldsund: (Vedlegg 13)

1. Kvæfjord kommunestyre viser til kommunestyrets vedtak i K-sak 37/14 Kommunereformen –
videre prosess og formannskapets vedtak i F-sak 2/15 Prosjekt- og prosessplan –
Kommunealternativet Harstad m.fl.
2. Kvæfjord kommunestyre vedtar at Status-, utfordrings- og intensjonsbilde –
Mulighetsutredning kommunestruktur Evenes, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lødingen,
Skånland og Tjeldsund legges til grunn for det videre arbeidet med kommunereformen.
3. Kvæfjord kommunestyre viser ellers til kommunestyrets vedtak om å gjennomføre en
rådgivende folkeavstemning våren 2016.

G. Intensjonsavtale ny kommune

Harstad kommune utarbeidet utkast til intensjonsavtale for ny kommune. Denne ble
behandlet i styringsgruppen først 8. januar 2016 og så sluttbehandlet i møte i
styringsgruppen 8. februar 2016. Intensjonsavtalen ble forelagt formannskapet
15.02.2016. Intensjonsavtalen ble undertegnet av de 7 ordførerne mandag 29. februar
2016. Kommunestyret behandlet avtalen 01.03.2016. (Vedlegg 8)

Intensjonsavtalen er en avtale for hvordan de berørte kommunene skal ivareta en
prosess for sammenslåing, senest fra 1.1.2020. Samtidig slår avtalen i sin innledning
fast at det vil være 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.

Formannskapet vedtok 15.02.2016 i F-sak 4/16 Kommunereformen – intensjonsavtale
ny kommune innstilling til kommunestyret 01.03.2016. Kommunestyrets vedtak ble
samsvarende med innstillingen.

Kommunestyret vedtok 01.03.2016 i K-sak 7/16 Kommunereformen –
intensjonsavtale ny kommune: (Vedlegg 15)
Kvæfjord kommunestyre tar intensjonsavtale ny kommune til orientering og presiserer at
saken skal gjennomgå en rådgivende folkeavstemning før saken skal endelig avgjøres av
kommunestyret.

Formannskapet vedtok 18.04.2016 i F-sak 19/16 Kommunereformen – tilleggsavtaler
til intensjonsavtale ny kommune følgende innstilling til kommunestyret 26.04.2016:
1. Kvæfjord kommunestyre forholder seg til den inngåtte intensjonsavtalen mellom Harstad,
Kvæfjord, Skånland, Ibestad, Evenes, Tjeldsund og Lødingen.
2. Kvæfjord kommunestyre kan derfor ikke forholde seg til de fire tilleggsavtalene som
foreligger.

3. 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 fremforhandlet 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 kommunestyrets 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 ferdigstilt, ikke vært etterfølgende gitt status som vedlegg
til en allerede ferdigstilt, ferdigforhandlet intensjonsavtale.
4. Kommunestyret ser med bakgrunn i dette ingen grunn til at Kvæfjord kommune skal inngå slik
avtale før innbyggerne har sagt sitt i den rådgivende folkeavstemningen som skal holdes i
kommunen 29. og 30. mai.

Kommunestyret vedtok 26.04.2016 i K-sak 24/16 Kommunereformen – tilleggsavtaler
til intensjonsavtale ny kommune: (Vedlegg 21)
1. Kvæfjord kommunestyre forholder seg til den inngåtte intensjonsavtalen mellom Harstad,
Kvæfjord, Skånland, Ibestad, Evenes, Tjeldsund og Lødingen.
2. Kvæfjord kommunestyre kan derfor ikke forholde seg til de fire tilleggsavtalene som foreligger
3. 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 fremforhandlet 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 kommunestyrets 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 ferdigstilt, ikke vært etterfølgende gitt status som vedlegg
til en allerede ferdigstilt, ferdigforhandlet intensjonsavtale.
4. Kommunestyret ser med bakgrunn i dette ingen grunn til at Kvæfjord kommune skal inngå slik
tilleggsavtale før innbyggerne har sagt sitt i den rådgivende folkeavstemningen som skal
holdes i kommunen 29. og 30. mai.
5. Kvæfjord kommunestyres vedtak oversendes umiddelbart til de 6 øvrige
kommunene som har undertegnet intensjonsavtalen.

H. 0-utredning: Alternativet Kvæfjord som egen kommune

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. (Vedlegg 10)

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

Den utarbeidede 0-utredningen for Kvæfjord kommune har tatt utgangspunkt i
anbefalingene fra Fylkesmannen i Troms. Innhold og vurderinger bygger på Statusbilde
for Kvæfjord kommune, Status, utfordrings og intensjonsbilde – mulighetsutredning
kommunestruktur Evenes, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lødingen, Skånland og
Tjeldsund, bakgrunnsdokumentene for disse samt på kommunebildet for Kvæfjord
kommune utarbeidet av Fylkesmannen i Troms.

Formannskapet vedtok 15.02.2016 i F-sak 3/16 Kommunereformen – 0-utredning
innstilling til kommunestyret 01.03.2016. Kommunestyret fattet vedtak samsvarende
med innstillingen.

Kommunestyret vedtok 01.03.2016 i K-sak 6/16 Kommunereformen – 0-utredning:
(Vedlegg 14)
Kvæfjord kommunestyre vedtar 0-utredning for Kvæfjord kommune

I. Fra Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Troms skriver i Oppdrag 2016 til kommunene i Troms, under
overskriften Kommunereformen:

«Et bredt flertall på Stortinget har som kjent pålagt kommunene et utredningsansvar i
kommunereformarbeidet. Fylkesmannen er tillagt et prosessansvar i reformarbeidet og
skal følge opp at utredningsarbeidet gjennomføres i tråd med Stortingets intensjoner.

Statsråd Jan Tore Sanner har senest i brev til fylkesmennene 30.11.2015 utdypet
innholdet av oppdraget og hvilke forventninger det er til Fylkesmannens tilrådning. Fra

brevet siteres:

Ved behandlingen av Prop. 121 S (2014-2015) Kommuneproposisjoen 2016 viser
stortingsflertallet til Innst. 300 S (2013-2014) om at «alle kommuner har utredningsplikt
i kommunereforma». I innstilling 375 S (2014-2015) utdyper flertallet at de med
utredningsplikt «[…]legg til grunn at alle kommunar skal ta aktivt del i
kommunereforma. Dette inneber blant anna å ha dialog med nabokommunar, utgreie og
vurdere aktuelle alternativ for så å ta stilling til om og i så fall kva kommunar ein
ønskjer å gå saman med innan 1. juli.”

Denne utdypingen av hva utredningsplikten innebærer, tydeliggjør hva stortingsflertallet
forventer at kommunene skal gjøre i kommunereformen. Og forventningene strekker seg
utover kun å vurdere om kommunen kan fortsette alene også i tiårene framover. Etter en
grundig prosess med nabokommuner, der også innbyggere, næringsliv og frivillig sektor
involveres, vil kommunestyrene ha et godt grunnlag til å fatte vedtak innen 1. juli 2016
om hvordan de vil innrette seg for å møte framtidens utfordringer.

Ved behandlingen av Prop. 121 S (2014-2015) Kommuneproposisjonen 2016, jf. Innst.
375 S (2014-2015), vedtok Stortinget følgende anmodningsvedtak nr. 691: ”Stortinget
ber regjeringa syta for at fylkesmennene kjem med sin tilråding om kommunestrukturen
i fylket etter at kommunane har gjort sine vedtak seinast 1. juli 2016.”

Dette er en presisering av oppdraget til fylkesmennene basert på komiteens behandling
av kommunereformen i fjor. I oppdragsbrevet av 3. juli 2014 ble fylkesmennene bedt
om, på selvstendig grunnlag, å gjøre en vurdering av kommunestyrevedtakene.
Departementet legger til grunn at dette innebærer at Fylkesmennene skal gi et råd om
framtidig kommunestruktur i fylket. Dette må baseres på de lokale prosessene, målene
for reformen og kriteriene for en god kommunestruktur (se omtale i Prop. 95 S (201314) Kommuneproposisjonen 2015).

Stortingsflertallet har lagt til grunn at frivillighetsprinsippet skal gjelde, men at det
likevel vil kunne være «[…]aktuelt i helt spesielle situasjoner der enkeltkommuner ikke
må kunne stanse endringer som er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn.», jf. Innst.
300 S (2013-2014). Til hjelp i oppsummeringene og tilrådningen, vil departementet
utarbeide en mal som kan tilpasses det enkelte fylket.

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.

Fylkesmannen skal gi sin tilrådning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet
innen 1. oktober 2016.»

J. Inntektssystemet:

KMD la 16.12.2015 fram forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Regjeringen
varslet i kommuneproposisjonen for 2016 at det ville bli foretatt «en helhetlig
gjennomgang av inntektssystemet for kommunene, og at forslag til nytt inntektssystem
skal presenteres i kommuneproposisjonen for 2017» med sikte på iverksetting fra
budsjettåret 2018. Det er også vist til at «i denne omgangen skal inntektssystemet også
ses i sammenheng med kommunereformen».

Regjeringens forslag til nytt inntektssystem har i hovedsak to innfallsvinkler. For det
første forslag til endringer i kostnadsnøkkelen medregnet et nytt strukturkriterium til
beregning av basistilskuddet og for det andre endret innretning på de regionalpolitiske
tilskuddene.

De reviderte kostnadsnøkler utenom strukturkriteriet er av KS beregnet å gi reduserte
inntekter for Kvæfjord kommune med 456 kr/innbygger eller 1 373 000 kr/år,
sammenlignet med bevilgninger for 2016. Reviderte kostnadsnøkler må i hovedsak
betraktes å være fundert på en faglig gjennomgang og oppdatering, der endringene hver

for seg er relativt marginale for enkeltkommuner. Kriteriet «antall psykisk
utviklingshemmede 16 år og over» er dog gjenstand for nedvekting med betydelige 30
prosent, ut fra det regjeringen til slutt begrunner som «en samlet vurdering», hvorved
vektingen innenfor delkostnadsnøkkel for pleie/omsorg nedjusteres fra 0,1396 til
0,0973.

Nedjusteringen av kriteriet «antall psykisk utviklingshemmede 16 år og over» betyr
isolert reduksjon i rammetilskuddet for Kvæfjord kommune med 3 483 000 kr,
sammenlignet med bevilgninger for 2016. Den foreslåtte endringen i kriterieverdien,
som ikke omfatter utviklingshemmede under vertskommunetilskuddet, påvirker alene
rammetilskuddet til kommunen mer enn summen av alle andre endringer av
kostnadsnøklene til sammen, når vi ser bort fra det nye basistilskuddet. Andre endringer
i kostnadsnøklene slår i sum positivt ut for kommunen.

I dagens ordning får alle kommunene et likt basistilskudd, i 2016 fordelt med 13,2 mill
kr til hver av landets kommuner. Regjeringen foreslår et nytt strukturkriterium for
fastsettelse av basistilskuddet, som måler reiseavstand for inntil 5000 innbyggere til
grunnkretsens befolkningsmessige sentrum og slik at gjennomsnittlig reiseavstand for
alle blir kommunens verdi. De samlede inntekter for kommunesektoren påvirkes ikke
ved dette grepet, som kun vil ha omfordelingsvirkninger.

Gjennomsnittlig reiseavstand i Kvæfjord kommune er beregnet til 15,3 km.
Høringsnotatet opererer med tre ulike grenseverdier ved bruk av det nye
strukturkriteriet.

Beregninger fra KS tilsier slike endringer i basistilskuddet til Kvæfjord kommune, målt
mot bevilgningene for 2016:

Grenseverdi 25,4 km gir redusert basistilskudd med 3 992 000 kr. Det er bare
Sørreisa kommune som relativt sett kommer dårligere ut i Troms.

Grenseverdi 16,5 km gir økt basistilskudd med 202 000 kr. Økning med høyere
grenseverdi enn kommunens egen reiseavstand fordi andre kommuner taper enda

mer. Innenfor det som netto skal være et nullsumspill tilbakeføres frigjorte midler
med et likt beløp pr innbygger.

Grenseverdi 13,3 km gir økt basistilskudd med 1 024 000 kr. Fortsatt står 220
kommuner med lavere grenseverdi og dermed redusert basistilskudd.

Endring i basistilskuddet varierer altså med 5 mill kr, fra inntektsbortfall med 4 mill kr
og til økte inntekter med 1 mill kr, avhengig av hvilken grenseverdi som til slutt blir
valgt. I tillegg til dette kommer altså reduserte inntekter med 1 373 000 kr ut fra de
reviderte kostnadsnøkler, målt mot bevilgningen for 2016.

Det foreslås som nevnt ovenfor også endret innretning på de regionalpolitiske tilskudd
ved at småkommunetilskuddet og distriktstilskuddene til Nord-Norge, Namdalen og de
øvrige deler av Sør-Norge samles i to nye tilskudd: et Nord-Norgetilskudd og et SørNorgetilskudd. I Regjeringens forslag presenteres det ingen forslag til satser for de nye
tilskuddene og dermed virkninger for kommunene. Det vises bare til at tilskuddet skal
differensieres i forhold til kommunens verdi på en eksisterende indeks for grad av
distriktsutfordring.

Omleggingen antas ut fra småkommunetilskuddets innretning å ha stor betydning for
kommuner like under 3200 innbyggere. Kvæfjord kommune hadde 3076 innbyggere
pr 1.1.2015 og mottar i 2016 småkommunetilskudd med 5,5 mill kr og Nord-

Norgetilskudd med knapt 10,0 mill kr, i sum vél 15,4 mill kr. Tilskuddets framtidige
innretning har således stor betydning for kommunens inntektsrammer. Det framstår
krevende at kommunen skal beskrive egne utfordringer i et 30-årsperspektiv, men uten
kunnskap om vesentlige deler av egne inntektsrammer slik disse skal gjelde fra neste
år av.

Etter fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen
fremkommer følgende om nytt inntektssystem:

VIRKNING NYE KOSTNADSNØKLER

+ 2 116 000 kr

VIRKNING GRADERT BASISTILSKUDD

– 1 799 000 kr

VIRKNING REGIONALPOLITISKE

+

46 000 kr

SUM VIRKNING

+

363 000 kr

To endringer er av vesentlig lokal betydning for inntektssystemet etter høringsrunden:

1. Kostnadsnøklene innføres som foreslått med unntak for nedjustering av verdi
på puh (psykisk utviklingshemmede)-kriteriet. Her tapte vi isolert og med full
virkning 3 483 000 kr i det opprinnelige forslaget (altså mer enn kommunen
vinner på alle andre endringer i kostnadsnøkler). Puh-kriteriet skal utredes
nærmere

2. Basistilskuddet settes ikke fra 13,2 mill kr til 0 før man trekker inn
strukturkriteriet, men halveres til 6,6 mill kr. På den annen side brukes
reiseavstand 25,4 km (alternativet vi tapte mest på) for de 5000 nærmeste
innbyggerne

Samlede virkninger av nytt inntektssystem (altså utenom mulig endring puh-kriteriet),
inntektsgarantiordningen INGAR og foreslått vekst i frie inntekter på landsbasis (668

kr/innbygger) er samlet anslag på realvekst i frie inntekter Kvæfjord kommune 2016 >
2017 = 2 270 000 kr. OBS: Dette er kun en foreløpig illustrasjon, påvirkes opp mot
forslag til statsbudsjett også av oppdaterte befolkningstall/øvrige
kriteriedata/utgiftsbehov/endelig vekst frie inntekter/…

Vedrørende kostnadsnøkkel pleie og omsorg fremkommer av den politiske avtalen:
Det foretas ytterligere utredninger av verdien på kriteriet for psykisk
utviklingshemmede i kostnadsnøkkelen for pleie- og omsorg, som fremlegges for
Stortinget på egnet måte. I påvente av dette beholdes vektingen av dette kriteriet
uendret i forhold til dagens delkostnadsnøkkel for pleie og omsorg. I forbindelse med
denne fremleggelsen skal det også redegjøres for tilskudd til tidligere vertskommuner
for institusjoner for psykisk utviklingshemmede, og deres pensjonsforpliktelser. Det
skal også redegjøres for toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester.

Så langt ser det for Kvæfjord kommune ut til at fordelingsvirkningene av de foreslåtte
endringer i nytt inntektssystem isolert kan summeres til økte inntekter med 363 000 kr
eller 118 kr/innbygger. I dette beløpet inngår også det såkalte basistilskuddet, som
reduseres fra 13,2 mill kr til 11,4 mill kr; eller med 585 kr/innbygger.

Større betydning enn endringer i basistilskuddet har denne gangen endringer i
kostnadsnøklene som brukes til fordeling av deler av rammetilskuddet. Etter påtrykk
fra blant annet Kvæfjord kommune i høringsrunden, har Regjeringen utsatt et forslag
om å redusere verdien av kriteriet antall psykisk utviklingshemmede. Her skal det i
stedet foretas ytterligere utredninger før eventuelle endringer blir iverksatt.

K. Økonomiske virkemidler i kommunereformprosessen

I kommunereformen legger regjeringen opp til å dekke engangskostnader ved
sammenslåing av kommuner etter en standardisert modell hvor det ytes 20-60 mill kr,
avhengig av antall innbyggere og antall kommuner i de ulike sammenslåingene. Med
en omfattende kommunereform vil regjeringen gjøre dekning av engangskostnader
mer forutsigbare, og unngå mange og tidkrevende søknadsprosesser.

Kommuner som får nasjonale vedtak om sammenslåing i reformperioden får
reformstøtte fra staten, for å lette overgangen til en ny og større kommune.
Reformstøtte blir gitt uten ytterligere søknad fra kommunene og etter en standardisert
modell, innenfor 5-30 mill kr avhengig av ny kommunestørrelse.

Nye sammenslåtte kommuner beholder inndelingstilskuddet i noen år. Dette bygger på
at basistilskudd og regionalpolitiske tilskudd i rammetilskuddet beholdes som om det
fortsatt er det samme antall kommuner som før sammenslåingen i 15 år, før det
deretter trappes ned over 5 år.

Inndelingstilskuddet for de 7 kommunene i utredningsalternativ Sør-Troms er i
arbeidet med fellesbildet og ut fra KMD sin beregningsmodell anslått til 99 mill kr,
gitt 2014-bevilgninger og forutsatt at kommuner i Nordland får Nord-Norgetilskudd
som for kommuner i Troms. Regjeringen har altså bestemt at inndelingstilskuddet for
kommuner som slår seg sammen, skal ta utgangspunkt i inntektssystemet for 2016,
med en utfasing i løpet av 20 år. Eventuelle endringer i inntektssystemet 2017-2019 vil
ikke påvirke størrelsen på inndelingstilskuddet. De som ikke slår seg sammen, men
velger nullalternativet, får derimot merke virkningene av nytt inntektssystem alt fra
2017.

Dersom de 7 berørte kommunene slår seg sammen, vil dette utløse engangstilskudd

med 55 mill kr. Forutsatt en omfattende kommunereform vil regjeringen som nevnt
ovenfor gjøre dekning av engangskostnader ved sammenslåing forutsigbar og basert
på en standardisert modell. Beløp er her hentet fra kommuneproposisjonen 2015 (side
53).

Kommuner hvor det fattes nasjonale vedtak om sammenslåing i reformperioden, vil
kunne få reformstøtte fra staten. Utbetalingen blir gitt uten ytterligere søknad fra
kommunene, og utbetales på tidspunktet for sammenslåing. Samlet SørTromsalternativ der 7 kommuner blir til én kommune, utløser reformstøtte med 25
mill kr. Beløp er hentet fra kommuneproposisjonen 2015 (side 53).

L. Tilleggsspørsmål om grensejustering Indre Gullesfjord

Kommunestyret vedtok 01.03.2016 i K-sak 4/16 Kommunestruktur – Statusbilde for

Kvæfjord kommune, pkt 3: (Vedlegg 12)
Kommunestyret viser til brev fra Bygdelaget Guldhornet av 22.02.2016 vedr. kommunegrense 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.

Formannskapet vedtok 18.04.2016 i F-sak 20/16 Grensejustering indre Gullesfjord:
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 Kvæfjord kommunestyre å legge følgende tekst til grunn for
stemmeseddelen ved folkeavstemningen om kommunestruktur i mai 2016:
-Beholde Kvæfjord som egen kommune
-Inngå i ny kommune med Harstad og flere
-Vet ikke
Tilleggsspørsmål:
-Ønsker utredning om grensejustering for Gullesfjord/deler av Gullesfjord til
Sortland/Lødingen
3. Kommunestyret vil i sitt møte 14.06.2016 ta stilling til spørsmål om kommunesammenslåing
og utredning om grensejustering, blant annet ut fra resultatet fra folkeavstemningen.
4. Det orienteres om ei eventuell grensejustering i Gullesfjord på infoskriv som sendes
husstandene.

Kommunestyrets vedtak 26.04.2016 i K-sak 26/16 Grensejustering Indre Gullesfjord:
(Vedlegg 10)
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 Kvæfjord kommunestyre å legge følgende tekst til grunn for
stemmeseddelen ved folkeavstemningen om kommunestruktur i mai 2016:

Hovedspørsmål:
(avkrysningsboks) Beholde Kvæfjord som egen kommune.
(avkrysningsboks) Inngå i ny kommune: Harstad med flere
(avkrysningsboks) Vet ikke.

Tilleggsspørsmål om grensejustering besvares om ønskelig:
(avkrysningsboks) Indre Gullesfjord bør fortsatt tilhøre Kvæfjord kommune
(avkrysningsboks) Indre Gullesfjord bør overføres til Sortland kommune
(avkrysningsboks) Indre Gullesfjord bør overføres til Lødingen kommune

3. Kommunestyret vil i sitt møte 14.06.2016 ta stilling til spørsmål om kommunesammenslåing
og utredning om grensejustering, blant annet ut fra resultatet fra folkeavstemningen.

4. Det orienteres om ei eventuell grensejustering i Indre Gullesfjord på infoskriv som sendes
husstandene

M. Kvæfjord kommunes vedtak om hovedspørsmålet kommunesammenslåing
og tilleggsspørsmålet grensejustering
Kommunestyret skal 21.06.2016 behandle K-sak 40/16 Kommunereformen – Kvæfjord
kommunes vedtak om hovedspørsmålet kommunesammenslåing og tilleggsspørsmålet
grensejustering

(Vedlegg 26)

N. Dokumenter i saken:

1. Kommunestyret K-sak 37/14 Kommunereformen - Videre prosess
2. Formannskapet F-sak 2/15 Prosjekt- og prosessplan – Kommunealternativet Harstad m.fl.
3. Formannskapet F-sak 36/15 Kommunereformen – høring av innbyggerne
4. Kommunestyret K-sak 45/15 Kommunestruktur – innbyggerhøring
5. Formannskapet F-sak 87/15 Kommunestruktur – Fastsetting av valgdag for lokal
rådgivende folkeavstemning
6. Referat fra 6 møter i styringsgruppen for kommunereformen; 22. februar 2015, 16.
mars 2015, 13. mai 2015, 9. juni 2015, 8. januar 2016 og 8. februar 2016
7. Statusbilde for Kvæfjord kommune
8. Fellesutredningen: Status, utfordrings og intensjonsbilde –
mulighetsutredning kommunestruktur Evenes, Harstad, Ibestad, Kvæfjord,

Lødingen, Skånland og Tjeldsund
9. Intensjonsavtale ny kommune: Harstad med flere
10. 0-utredning: Alternativet Kvæfjord som egen kommune
11. Sak til ungdomsråd, levekårsutvalg, eldreråd, råd for funksjonshemmede og
arbeidsmiljøutvalget (16.-19.02.16) Kommunereformen – Orientering om status
12. Kommunestyret K-sak 4/16 Kommunestruktur – Statusbilde for Kvæfjord kommune
13. Kommunestyret K-sak 5/16 Kommunestruktur: Status-, utfordrings- og
intensjonsbilde – Mulighetsutredning kommunestruktur Evenes, Harstad, Ibestad,
Kvæfjord, Lødingen, Skånland og Tjeldsund
14. Kommunestyret K-sak 6/16 Kommunereformen – 0-utredning
15. Kommunestyret K-sak 7/16 Kommunereformen – intensjonsavtale ny kommune
16. Kommunestyret K-sak 8/16 Kommunereformen – avvikling av lokal rådgivende
folkeavstemning
17. Stemmeseddel rådgivende folkeavstemning
18. Invitasjon til folkemøter om kommunereformen i Kvæfjord
19. Presentasjon/orientering på folkemøter mars 2016
20. Referat fra folkemøter mars 2016
21. Kommunestyret K-sak 24/16 Kommunereformen – tilleggsavtaler til
intensjonsavtale ny kommune
22. Kommunestyret K-sak 25/16 Grensejustering indre Gullesfjord
23. Notat/oppsummering/presentasjon møte 02.05.2016 med ungdomsskoleelever 10.
årstrinn
24. Husstandsbrosjyre folkeavstemning
25. Kommunestyret K-sak 39/16 Kommunereformen – folkeavstemning- godkjenning
av møtebok
26. Kommunestyret K-sak 40/16 Kommunereformen – Kvæfjord kommunes vedtak om
hovedspørsmålet kommunesammenslåing og tilleggsspørsmålet grensejustering

Informasjon om saken kan forøvrig hentes på:
Hjemmesiden til Regjeringen:

https://www.regjeringen.no/nb/tema/kommunerogregioner/
kommunereform/id751048/
nykommune.no
Hjemmesiden til Fylkesmannen i Troms:
http://www.fylkesmannen.no/Troms/Kommunalstyring/Kommunereformen/

Fra: Andreassen, Jan-Peder [mailto:fmtrJPA@fylkesmannen.no]
Sendt: 10. juni 2016 13:21
Til: gullhornet@gmail.com
Kopi: Merete Hessen; Torbjørn Larsen; Isaksen, Robert
Emne: Vedrørende søknad om endring av kommunegrense for Indre Gullesfjord

Vi viser til Bygdelaget Gullhornets brev hit, datert 11.5 og 9.6.2016.

I brevet datert 11.5.16 blir det stilt spørsmål om «riktig behandling av saken i forbindelse med
kommunereformen, eller hvem som nå er ansvarlig for utredning av saken».

Fylkesmannen viser til hva Kommunal- og moderniseringsdepartementet har uttalt om saker om
grensejusteringer i kommunereformperioden:

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.

Det fremgår av det ovenstående at kommunen bør ta opp grensejusteringsspørsmål i forbindelse med
sitt kommunereformarbeid, og at det er hensiktsmessig at kommunens holdning til saker om
grensejustering som er fremmet før eller i kommunereformperioden fremkommer av kommunestyrets
behandling og vedtak som skal treffes innen 1. juli 2016.

Fylkesmannen skal som kjent gi sin faglige tilrådning til Kommunal- og regionaldepartementet innen 1.
oktober 2016, og vil da ta stilling til de grensereguleringssaker som er aktuelle i fylket, herunder for
Indre Gullesfjord.

Når det gjelder de fremsatte synspunktene på den avholdte folkeavstemningen, vil disse bli journalført
på saken her. Det gjelder som kjent ingen formelle regler for avholdelse av folkeavstemninger eller
noen formell klageadgang til Fylkesmannen.
Departementet har uttalt at valglovens bestemmelser anbefales fulgt så langt de passer. Vi forventer
uansett at Kvæfjord kommune sitt syn på de framsatte anførslene fremkommer av kommunens
saksframlegg til behandlingen av saken i kommunestyret.

Dersom det skulle være ytterligere spørsmål til saken kan undertegnede kontaktes.

Med vennlig hilsen

Jan-Peder Andreassen
Kommunaldirektør
Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamánni
Justis- og kommunalavdelingen
Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø
Postadresse: Postboks 6105, 9291 Tromsø
Telefon:
Telefaks:
Mobil:
E-post:
Web:

+4777642040
+4777642139
+4741470466
fmtrJPA@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/troms

Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket.

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten

Vedlegg:

Fra: Bygdelaget Gullhornet [mailto:gullhornet@gmail.com]
Sendt: 10. juni 2016 10:14
Til: fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Kopi: Postmottak
Emne: Grensejustering indre Gullesfjord – innvending mot folkeavstemming i Kvæfjord kommune

Vedlagt innlegg til sak anngående grensejustering indre Gullesfjord, Kvæfjord kommune. Ref. hos
Fylkesmannen i Troms: 2013/2091.

Kopi: Kvæfjord kommune

Med vennlig hilsen

Bygdelaget Guldhornet

Bygdelaget Guldhornet
v/styreformann Hans Arne Gullholm

Fylkesmannen i Troms
Postboks 6105
9291 Tromsø

Gullesfjord 9.6.2016

Grensejustering indre Gullesfjord – innvending mot folkeavstemming i Kvæfjord kommune

Viser til vår søknad om endring av kommunegrense for indre Gullesfjord av 19.4.2013, deres ref.
2013/2091. Viser samtidig til vårt brev av 11.5.2016 til Fylkesmannen i Troms med spørsmål om videre
behandling av saken og presisering av hvem søknaden gjaldt, dvs. presisering av vår definisjon av «indre
Gullesfjord».

Som nevnt i vårt brev av 11.5.2016 er det i forbindelse med Kvæfjord kommunes utredning i
forbindelse med kommunereformen fremkommet tvil om begrepet «indre Gullesfjord». Som presisert i
vår søknad av 19.4.2013 og vårt brev av 11.5.2016, så er vår definisjon av «indre Gullesfjord» som
søknaden av 19.4.2013 omhandlet, gnr. 16 til gnr. 23 i Kvæfjord kommune. Det er fastboende
tilhørende dette området som har deltatt på folkemøte og deltatt i avstemming, som førte til søknad
om endring av kommunegrensen.

Kvæfjord kommunestyre vedtok 26.4.2016 i forbindelse med «PS 25/16 Grensejustering indre
Gullesfjord», at spørsmålet om grensejustering for indre Gullesfjord skal belyses gjennom
tilleggsspørsmål på folkeavstemmingen:
Tilleggsspørsmål om grensejustering besvares om ønskelig:

(avkrysningsboks) Indre Gullesfjord bør fortsatt tilhøre Kvæfjord kommune
(avkrysningsboks) Indre Gullesfjord bør overføres til Sortland kommune
(avkrysningsboks) Indre Gullesfjord bør overføres til Lødingen kommune

Dette skjedde etter innspill fra bygdelaget Guldhornet, så vel som innspill fra innbyggerne på de i
forkant arrangerte folkemøter. Kvæfjord kommune hadde i forbindelse med folkeavstemmingen en
gylden mulighet til å få frem folkemeningen til de som opprinnelig søkte om grensejustering i 2013.
Dessverre fremstår denne folkeavstemmingen i etterkant som irrelevant for spørsmålet om
grensejustering for indre Gullesfjord og kan tolkes direkte misvisende.

Bygdelaget Guldhornets innvendinger mot rådgivende folkeavstemming i Kvæfjord kommune:

1. Tilleggsspørsmålet om grensejustering for indre Gullesfjord er stilt til alle innbyggere i Kvæfjord
kommune.
Det var gjennom innspill fra bygdelaget Guldhornet og innspill under folkemøtet i Gullesfjord, arrangert
av Kvæfjord kommune, at det fremkom ønske om at innbyggerne i indre Gullesfjord burde kunne si sin
mening om grensejustering under folkeavstemmingen. Kvæfjord kommune ønsket i utgangspunktet
ikke å behandle dette spørsmålet under folkeavstemmingen. Innbyggerne i indre Gullesfjord
argumenterte med at man uten dette spørsmålet, måtte stemme blankt under folkeavstemmingen,
siden hverken sammenslåing med andre kommuner, eller å tilhøre Kvæfjord som egen kommune ville
være relevant for de som har søkt om justering til Sortland kommune.
Det var ikke fremmet ønske under disse innspillene om at øvrig befolkning i Kvæfjord kommune skulle
stemme over denne saken. Det må kunne regnes som irrelevant hva innbyggere på Borkenes, og i andre
bygder som Vik og Flesnes måtte mene om et spørsmål om grensejustering for indre Gullesfjord.
Grensejusteringen vil ikke berøre andre innbyggere enn de bosatt i området det er søkt grensejustering
for. Så vidt oss bekjent fikk ikke noen andre innbyggere i Kvæfjord kommune avgi stemme i forbindelse
med at Godfjord søkte og fikk overgang til Sortland kommune i år 2000.
2. Folkemeningen til de som er berørt av grensejusteringen fremkommer ikke av Kvæfjord kommunes
folkeavstemming.
Som det fremgår av vår opprinnelige søknad om grensejustering av 19.4.2013 og av vårt brev av
11.5.2016, er det innbyggere på gnr. 16 til gnr. 23 i Kvæfjord kommune som deltok på folkemøte og
deltok i avstemming som førte til søknad om endring av kommunegrensen. De nevnte gårdsnummer
inkluderer stedene Langvassdalen, Langvassbukt, Bømark, Våtvoll, Gullesfjordbotn, Moelv og Gullholm.
For Kvæfjord kommune er disse stedene med i to forskjellige valgkretser. Områdene Gullesfjordbotn,
Moelv og Gullholm inngår i Moelv krets. Områdene Langvassdalen, Langvassbukt, Bømark og Våtvoll
inngår derimot i Flesnes stemmekrets, sammen med bla. stedene Bogen, Flesnes og Holand fra «ytre
Gullesfjord» som ikke er berørt av grensejusteringen. Resultatet av Kvæfjord kommunes
folkeavstemming kan derfor ikke si noe om hva innbyggerne i «indre Gullesfjord» ønsker.
Kvæfjord kommune vil til sin vurdering av folkeavstemmingen presentere at et knapt flertall ved Flesnes
og Moelv krets vil fortsette å tilhøre Kvæfjord kommune. Dette basert på 133 stemmer totalt ved de to
kretsene, 68 for Kvæfjord, 59 for Sortland og 6 for Lødingen. Resultatet fra Moelv krets er relevant,
siden det her kun inngår innbyggere som er berørt av grensejusteringen. Resultatet fra Flesnes krets, er
derimot fullstendig irrelevant da man ikke kan se av resultatet hva innbyggerne som er berørt av
grensejusteringen mener. Flertallet av stemmene i denne kretsen er fra innbyggere på steder fra «ytre
Gullesfjord» som ikke er berørt av grensejusteringen.
3. Usikkerhet rundt hva tilleggsspørsmålet dreier seg om. Hvem er berørt og hva stemmes det over?

Kvæfjord kommune arrangerte i forkant av folkeavstemmingen folkemøte i Gullesfjord. I forkant og
etterkant av dette folkemøtet fremkommer det i media ulike syn fra politikere og innbyggere i Kvæfjord
kommune angående grensejusteringen. Eksempler på emner som blir debattert er hvilke områder som
bør berøres av grensejustering (indre Gullesfjord, hele Gullesfjord, vestsiden av fjorden, østsiden av
fjorden) og hvilken kommune de ulike deler bør tilfalle under en grensejustering. Disse emnene
fremkom også under debatten på folkemøtet i Gullesfjord der representanter fra Kvæfjord kommune
deltok.

Dessverre forlot mange av innbyggerne i Gullesfjord folkemøtet, uten fullt å ha fått tilstrekkelig
avklaring på de nevnte emnene angående grensejusteringen. Dette har medført at det i etterkant av
folkemøtet har fremkommet ytringer fra flere innbyggere fra «ytre Gullesfjord» der de stiller spørsmål
om hvordan de berøres av en evt. grensejustering for Gullesfjord og indignasjon over at dette
spørsmålet nå blir tvunget på innbyggerne som ikke tidligere har tatt stilling til, eller søkt om
grensejustering. Det fremkommer altså at flere innbyggere fra «ytre Gullesfjord» tror at de ved
folkeavstemmingen vil måtte ta stilling til en grensejustering som vil påvirke «ytre Gullesfjord».

I etterfølgende kommunestyremøte 26.4.2016 vedtok Kvæfjord kommunestyre under «PS 25/16
Grensejustering indre Gullesfjord», at det skal stilles tilleggsspørsmål om grensejustering. Et av
forslagene som fremkommer under behandling av saken er at spørsmålet om «indre Gullesfjord» skal
byttes ut med spørsmål om «Gullesfjord». Dette forslaget faller, men viser altså at det er debattert en
grensejustering som er utenfor det området som det opprinnelig er søkt om grensejustering for.

Bygdelaget Guldhornet mener derfor at det har eksistert usikkerhet rundt tilleggsspørsmålet om
grensejustering. Denne usikkerheten kan ha medført at innbyggere ved Flesnes krets fra «ytre
Gullesfjord» (se punkt over), har trodd at de stemte om en grensejustering som kom til å berøre dem.
Besvarelsen av tilleggsspørsmålet må derfor sees som irrelevant for behandling av søknaden om
grensejustering av «indre Gullesfjord».

Bygdelaget Guldhornet er altså sterkt kritisk til gjennomføringen av folkeavstemmingen og ønsker i en
videre utredning vårt syn i denne saken bokført. Resultatet av folkeavstemmingen er irrelevant for
søknaden om grensejustering for indre Gullesfjord fra 2013. Vår innvending mot folkeavstemmingen i
Kvæfjord kommune og hvorfor vi mener denne er irrelevant, sendes Fylkesmannen i Troms, med kopi til
Kvæfjord kommune.

Med vennlig hilsen

Bygdelaget Guldhornet
v/styreformann Hans Arne Gullholm
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Kulturhistoriske landskap i Kvæfjord av nasjonal interesse

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap viser til henvendelse fra Riksantikvaren og til foretatt befaring i Kvæfjord, i
forbindelse med oppstart av arbeidet med et register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse.
Formannskapet vil uttale at så vel stien Skallen-Rå fra prosjektet Fotefar Nord som kulturlandskapet på
Kveøya er elementer som kan inngå i et slikt register. Formannskapet legger til grunn at oppføring i et
nasjonalt register også bør reflekteres ved revisjon av kommunens arealplanlegging, samtidig som dette
avstemmes med den lokale utviklingen innenfor landbruksnæringen.

Dokumenter i saken:
Riksantikvaren 10.3.2016 Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse - orientering om oppstart av
arbeid og ønske om møter med kommunene
Riksantikvaren 26.4.2016 Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Troms
Brev til kommunene om møte på Trondenes
Kortversjon Kvæfjord
Saksopplysninger
Riksantikvaren har fått i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å etablere et register over
Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse som omfatter alle landets fylker. I Troms er forberedende
arbeid startet opp i nært samarbeid mellom Riksantikvaren, Troms Fylkeskommune og Sametinget.
Onsdag 27. april var Riksantikvaren og Troms fylkeskommune på befaring i Kvæfjord i forbindelse med
prosjektet. Fra Kvæfjord kommune deltok landsbruksrådgiver, prosjektleder for næringsutvikling og
prosjektleder for nydyrking.
Hva er kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse?
Den europeiske landskapskonvensjonen, som Norge har sluttet seg til, danner grunnlaget for arbeidet med
kulturhistoriske landskap. Konvensjonen legger vekt på at landskapet er en felles ressurs som må sikres
gjennom målrettet planlegging, forvaltning og vern. For å kunne gjøre det på en god måte, trengs det
blant annet oversikt over landskapsverdiene. Kulturminneforvaltningen har et særlig ansvar for å
kartlegge og vurdere kulturhistoriske verdifulle landskap. Riksantikvaren vil med etablering av et register

klargjøre hvilke landskap som er av nasjonal kulturhistorisk interesse, og som kommuner og andre
myndigheter bør ta spesielt hensyn til i planlegging og forvaltning.
Landskap er en helhet av naturgitte og menneskeskapte forhold og samspillet mellom disse. Utvikling i
bosetting, arealbruk og ressursutnytting fra de eldste tider og fram til i dag har preget og endret
landskapet.
Riksantikvaren har som mål at registeret skal være et kunnskapsgrunnlag og forvaltningsverktøy for
kommunene og andre myndigheter som påvirker og styrer utviklingen av landskap. På denne måten vil
kulturminneforvaltningen være mer forutsigbar for kommunenes arealplanlegging og forvaltning av
landskap. Det er et mål at kommunene skal forvalte de kulturhistoriske landskapene med egne
virkemidler, der plan- og bygningsloven er viktigst. Et hovedtiltak er at landskapene bør ivaretas i
kommuneplanens arealdel. Det bør videre tas hensyn til disse landskapene ved store tiltak for eksempel
innen samferdsel, kraftutbygging og kraftoverføring.
Kommunene kan gjennom aktiv planlegging og forvaltning bidra til å utvikle sine landskap som en
ressurs for innbyggerne og som grunnlag for næringsvirksomhet og arbeidsplasser, som for eksempel
reiseliv.
Riksantikvaren skal nå velge ut landskap i Troms som kan vise viktige trekk i fylkets historie og som
også er viktige i en nasjonal sammenheng. Til disse vurderingene ønsker de kommunens synspunkter og
innspill.
Kulturlandskap Skallen-Rå
I Kvæfjord er kulturlandskapet fra Skallen til Rå plukket ut som et mulig nasjonalt område. I beskrivelse
av området uttaler fylkeskonservatoren blant annet følgende:
I dette området er det svært gamle spor etter folk. Steinredskaper som er funnet i jorda, vitner om at folk brukte
området langt tilbake i tid, for mellom 6000 og 2000 år siden. Vi finner flere graver fra jernalderen (Kr.f.-1000
e.Kr), både nede ved sjøen og oppe i lia.
De gamle brukene som ble formet på 1800-tallet strekker seg fra fjord til fjell. Innmarka ligger i en jevn, sørvendt
skråning og strekker seg oppover liene til rundt 100 meters høyde der utmarka tar til. Her ligger sommerfjøsene.
Gamle steingjerder strekker seg som strenger oppover og viser de gamle bruksgrensene. På Rå ligger kirkestedet
som har vært det samme siden middelalderen. Nåværende kirke er fra 1886. Rett utenfor kirka står det en
bautastein som har knytta seg til et sagn om landskapet. Bautasteinen er pila Senjamannen skaut etter
Kvefjordmøya.
Strekningen er en del av «Fotefar mot nord», en veiviser til historien i Nord-Norge og Namdalen, og er en
tilrettelagt kulturminnesti.

Kulturlandskap Kveøya
Også områder på Kveøya er plukket ut, og i beskrivelsen står det:
Kveøya er et sentralt landskapselement i Kvæfjord. Ei tolkning av navnet på øya er at formen ligner ei vom, på
gammelnorsk kvidr. En annen tolkning er at navnet kommer fra fjellformasjonen litt sør for Øynes som kalles
Haugkjerringa, før kjent som Kveda. I følge muntlig tradisjon kom folk langveisfra for å ofre ved
klippeformasjonen. På sørsiden av Kveøya langs Øysundet ligger de gamle gårdene Hokland, Hunstad, Vebostad
og Øynes. Nyere undersøkelser viser gårdsdrift og bosetting helt tilbake til bronsealder og førromersk jernalder.
På hver av gårdene nevnt over er det registrert gårdshauger som trolig kan spores tilbake til jernalder.

Vurderinger
På befaring langs kulturstien i april uttrykte både representanten fra Riksantikvaren og fra Troms
Fylkeskommune at området Skallan-Rå var godt bevart. Arkeologene mente steingjerdene i Kvæfjord var
de best bevarte i Troms.
Om Kvæfjord blir plukket ut som et av områdene fra Troms som får statusen «Kulturhistorisk landskap
av nasjonal interesse» er foreløpig uklart, men både fylkeskonservator og seniorrådgiver fra
Riksantikvaren oppfordret kommunen å sende inn en uttalelse, og om mulig et kommunalt vedtak, hvor
kommunen viser til ønsket og viktigheten av å få denne anerkjennelsen.
Kulturstien Skallan-Rå er en perle i Kvæfjord som fortjener økt oppmerksomhet. Stien ligger i et lettgått
terreng og er derfor et turtilbud for alle aldersgrupper. Kvæfjord er kjent for sin vakre natur, og denne
naturopplevelsen kan og bør løftes frem i markedsføringen av kommunens aktivitetstilbud.
Kulturstien er et flott reiselivsprodukt som også er helt i tråd med flere av fokusområdene som løftes frem
i markedsføringen av Norge som reisemål; natur, kultur og utendørsaktiviteter. Kulturstien er ikke omtalt
på kommunens hjemmeside. Heftet som ble laget i forbindelse med prosjektet «Fotefar mot Nord» er
heller ikke tilgjengelig for salg på rådhuset slik det står på skiltet der stien starter. Med status som
«Kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse» får stien og området mulighet for ny oppmerksomhet og
økt synlighet ovenfor nye målgrupper.
Det kunne vært ønskelig å skilte området bedre, samt tilrettelegge for flere parkeringsplasser. I tillegg må
stien markedsføres og synliggjøres ovenfor nye målgrupper. Med nasjonal status vil det være mer
attraktiv for lokalt næringsliv å bidra med midler til dette arbeidet.
Fylkeskonservatoren viste til at det var mulig for eiere av sommerfjøs å søke midler til enklere
vedlikehold som maling, bordkledning o.l. via tilskuddsordningen «Redningsplanken». Dette er en
tilskuddsordning til verneverdige bygninger og anlegg, ment som en førstehjelp til å hindre ytterligere
forfall i påvente av at det søkes tilskudd fra andre instanser, eller til hastetiltak med stor effekt før mer
omfattende restaurering. Uthusbygninger som naust, sjåer, fjøs m.v. vil bli prioritert. Aktuelle
tilskuddsbeløp vil være i størrelsesorden 10 000-30 000 kr.
Kommunen har tatt et initiativ ovenfor gårdbrukere som har sommersjøs på Strand, også kalt
Sommerfjøsgrenda. Disse vil søke Redningsplanken om midler til enkelt vedlikehold av sommerfjørsene.
Arbeidet vil kunne utføres sommeren 2017, da tildeling av midler skjer våren 2017. Kommunen vil kunne
bistå i søknadsprosessen.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Salg av Nessevn 1, Lamhagan - forslag til minnelig løsning

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap tiltrer forslag til minnelig løsning i forbindelse med kommunens salg av
Nessevegen 1 i Lamhagan hvorved kjøper tilbakebetales rundsum 50 000 kr som et fullt og endelig
oppgjør av salgssaken, uten at partene går inn i nærmere ansvarsvurderinger.

Vedlegg:
Utfylt budsjettreguleringsskjema nr F-3/16
Dokumenter i saken:
Anita P. Mikalsen 18.5.2016 forslag til minnelig løsning
Kvæfjord kommune 29.4.2016 Nessevn 1 – forslag til minnelig løsning
Kvæfjord kommune 16.3.2016 Nessevn 1 - søknad om delvis dekning av kostnader. FORELØPIG SVAR
Anita P. Mikalsen 13.3.2016 Vedrørende søknad om dekning av merkostnad ifbm bruksendring Nessevei
Kvæfjord kommune 8.1.2013 salg av gbr 47/86 Nesseveien 1 fra Kvæfjord kommune til Anita P. Mikalse
Harder AS 15.11.2012 Verdi- og lånetakst Gnr 47 Bnr 86 Kvæfjord
Saksopplysninger
Kvæfjord kommune solgte i januar 2013 et vertikaldelt bolighus i Nessevegen 1 i Lamhagan (rett nord for
Vik oppvekstsenter) til Anita Pettersen Mikalsen, adresse Hestvik, 9475 Borkenes. Bygget var først
oppført som tomannsbolig i 1974, men delvis ombygget i 1988 og fram til salget benyttet som kommunal
barnehage. Verdi- og lånetakst av 2012 oppga normal boligstandard ut fra byggeår og var summert til
salgsverdi 1 mill kr. Taksten la til grunn at det kan påregnes godkjenning av bruksendring til boligformål.
Etter budrunde framkom omforent salgssum med 875 000 kr, til fradrag avtalte 5 000 kr for (manglende)
rengjøring av boligen.
Kjøper har i ettertid framført at der er påløpt merkostnader for å tilfredsstille lovkravene ved søknad om
bruksendring til boligformål og hvor selger har underkommunisert omfanget av disse. En konsekvens av
dette har vært at bruksendring har dratt ut i tid. Kjøper har 13.3.2016 fremsatt forespørsel til kommunen
om delvis dekning av utbedringskostnader som hun mener kan tilbakeføres til «feil/mangler som var der

når huset ble solgt ...». Kjøper viser også til avhendingslovens regler om reklamasjonsrett inntil 5 år etter
avhending.
Kommunen har i egenskap av boligselger (som må holdes atskilt fra rollen som bygningsmyndighet) i et
foreløpig svar av 16.3.2016 og uten å gå inn i omfattende vurderinger av ansvarsforhold, konkludert at vi
«er innstilt på å vurdere delvis dekning av de skisserte utbedringskostnader. Kommunen har deretter i
svar av 29.4.2016 konkludert slik:
«Med henvisning til pågående byggesaksbehandling og med særlig fokus på de branntekniske krav som
også er omtalt i ditt brev av 13.3.2016, vil vi med forbehold om etterfølgende godkjenning fra politisk
nivå (dvs via behandling i Kvæfjord formannskap), kunne tilrå at Kvæfjord kommune som selger
tilbakebetaler rundsum 50 000 kr som et fullt og endelig oppgjør av salgssaken.
Dette forslaget må ses ut fra ønske om å finne fram til en for begge parter minnelig ordning og uten å gå
inn i nærmere formelle ansvarsvurderinger. Forslaget er et finansielt bidrag for å kunne lukke de omtalte
avvik i forhold til TEK10 for så vidt gjelder branntekniske krav som i tid måtte ha opphav forut for
eiendomsoverdragelsen av 2013.»

Kommunen sa seg også villig til å vurdere høyere rundsum for tilbakebetaling, dersom kjøper ikke fant
dette å være et realistisk beløp, men da ut fra mer konkret kostnadsdokumentasjon. Kjøper meldte tilbake
at hun aksepterte kommunens «tilbud om minnelig løsning med rundsum 50 000 kr som et fullt og endelig
oppgjør av salgssaken».
Vurderinger
Uavhengig av sakens formelle ansvarsforhold, viser en omfattende kommunikasjon mellom partene etter
overdragelsen for vél tre år siden at kommunens salg av det tidligere barnehagehagebygget i Vik ikke har
gått smertefritt for seg. Det er derfor fra kommunens side framsatt forslag om en minnelig løsning i form
av et bidrag med 50 000 kr til utbedringskostnader i forhold til branntekniske krav som eventuelt måtte ha
opphav forut for salget i 2013.
Det påhviler i en salgssak begge parter et gjensidig ansvar. Selv om der i salgsavtalen av 20.12.2012 ble
tatt inn formuleringer omkring «forbehold om eiendommens tilstand» og videre om at «eiendommen selges
som den er, det vi si i den stand den var ved kjøperens besiktigelse» finner administrasjonssjefen at kommunen
i egenskap av selger bør ta et særlig ansvar for ryddighet i slike prosesser. Ut fra en samlet vurdering er vi
derfor kommet til at slik utbetaling vil være en betimelig måte å imøtekomme de ankepunkter som er
framsatt av kjøper.
I den grad kommunestyret ikke legger bestemte føringer i de årlige budsjettsaker, har formannskapet
fullmakt til å gjøre bruk av de i budsjettet avsatte reservebevilgninger, jf delegeringsreglementet punkt
22.1.3 Driftsbudsjettet (andre ledd): «Formannskapet kan likevel gjøre bruk av tilleggsbevilgninger på kapittel
X9990 innenfor rammeområdene, også for omfordeling og styrking av andre rammeområder». Det foreslås derfor
for denne saken inndekning på 2016-budsjettet, i form av to overføringer med 25 000 kr fra RO1,
budsjettkonto 14900 19990 180 Tilleggsbevilgninger og nye bevilgninger – kun budsjettkonto og samme
beløp fra RO4/budsjettkonto 14900 49990 190, hvorved midlene som vist i vedlagte budsjettregulering er
til disposisjon på RO4/budsjettkapittel 44042 Kommunale bygg. Inndekningsforslaget er også avstemt
mot den balanserte økonomiutviklingen som tegner seg så langt innenfor tertialrapport nr 1/2016.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Frode Johan Vogter – innvilget tilskudd fra næringsfond

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser til (tilleggs)søknad fra Frode Johan Vogter av 18.5.2016 om å
oppebære innvilget tilskudd fra kommunalt næringsfond under F-sak 26/16, selv om kostnader til
kjøp av torskekvoter er redusert fra 1 700 000 kr til 710 000 kr.
2. Formannskapet viser til at tildelt investeringstilskudd med inntil 150 000 kr bygger på søkers
kostnadsdokumentasjon og slik at tilskudd blir å avkorte dersom kostnader framkommer med
lavere beløp enn i søknad. Formannskapet finner ut fra dette at tilskuddsrammen blir å redusere til
121 000 kr.
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:
Frode Johan Vogter 18.5.2016 F-SAK 26/16
F-sak 26/16 Frode Vogter – søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond
F-sak 9/16 Jørn-Ove Sørensen – søknad om støtte fra næringsfond
Saksopplysninger
Formannskapet fattet under F-sak 26/16 i møte 18.4.2016 slikt vedtak:
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. Det vises forøvrig til de vilkår som er stilt opp i F-sak 26/16.
4. 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.

Vedtaket er ikke påklaget. Det foreligger derimot (tilleggs)søknad fra Vogter av 18.5.2016 om å beholde
tilsagnet selv om kostnader nå synes å framkomme lavere enn i opprinnelig søknad. Vogter skriver om
dette slik:
Viser til vedtak fra kommunalt næringsfond med tilskudd på kr 150 000.-.
Som det går fram av søknaden skulle det investeres i båt
torskekvote 8til9 meter

kr 1 600 000.kr 1 700 000.sum kr 3 300 000.-

Investeringen blir som følger: båt
torskekvote 7ti18meter

kr 1 600 000.kr 710 000.sum kr 2 310 000.-

Jeg søker om å kunne få investeringstilskuddet på kr 150 000.- selv om det ble en
avkorting på investeringen på kr 990 000.-.
Noen ord om videre investeringer som nå kommer fortløpende. På grunn av større
drift enn tidligere må det derfor økes betraktelig med bruk.
Seigarn
ca 100 000.Linbruk (brukt)
ca 50 000.Seinot/poser
ca 100 000.-

Vurderinger
Under administrasjonssjefens vurderinger i F-sak 26/16 framkommer det avslutningsvis:
«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 2/3deler 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.»

Administrasjonssjefen må vise til at reduserte kostnader og deretter også reduksjon i utbetalingen av
tilskudd fra næringsfond sett i forhold til opprinnelige forutsetninger, ikke er uvanlig men derimot en
vanlig konsekvens i flere saker om tilskudd fra kommunalt næringsfond. Endret praksis på dette punkt vil
framstå som vesentlig og for noen saker trolig også kostnadsdrivende.
Som det framgår ovenfor, anslo vi 1/3-del av tilsagnet å være koblet til kjøp av torskekvote, dvs 50 000
kr. En forholdsvis reduksjon på denne del av tilsagnet ut fra den relativt betydelige kostnadsreduksjonen
fra 1 700 000 kr til 710 000 kr, tilsier isolert at denne del av tilskuddet bør reduseres til 20 880 kr.
Søker opplyser nå om antatte kostnader til utstyrsanskaffelser med 250 000 kr. Gitt at justeringer i
tilskuddet skulle ses mot samlet kostnadsbilde og ikke med 2/3-deler til båtkjøp og 1/3-del til kvotekjøp,
ville det først utløst nedskalering av samlet tilskudd til 105 000 kr og deretter eventuelt et tillegg for slike
utstyrsanskaffelser med 11 362 kr, gitt uendret tilskuddsandel i forhold til kostnadene. Forutsatt endret
tilskudd som følge av endrede kostnader, kommer altså søker svakere ut ved å se alle kostnader under ett
framfor å gå via den todelingen som vi la til grunn i F-sak 26/16.
Hensett næringsfondets økonomiske handlingsrom, finner administrasjonssjefen ellers at tilsagn under
denne saken så vel som under annen F-sak 9/16 må betraktes dithen at der med dette også er satt en øvre
ramme for tilskudd til kjøp av fiskebåt i næringsdrift med inntil 100 000 kr. Selv om kostnadsbildet er

noe ulikt, framstår for begge disse sakene slikt tilskudd som en mindre andel (henholdsvis 11,6 og 6,3 %)
av de relativt omfattende kostnader.
Administrasjonssjefen finner ut fra dette å ville tilrå at tilskuddet i tråd med grunnlaget for F-sak 26/16
blir å avkorte dersom kostnader framkommer med lavere beløp enn i opprinnelig søknad, dvs ut fra
(tilleggs)søknaden slik at samlet tilskuddsramme blir å redusere til 121 000 kr.

Merete Hessen
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Folkevalgte - regler for godtgjørelser og utgiftsdekning

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre vedtar nye regler for godtgjørelse og utgiftsdekning for folkevalgte i Kvæfjord
kommune slik som vist i vedlegg til saken.

Vedlegg:
Kvæfjord kommune - regler for godtgjørelse og utgiftsdekning for folkevalgte
Dokumenter i saken:
K-sak 80/15 Kvæfjord kommunes budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019
K-sak 35/15 Om forståelse av regler for folkevalgtes utgiftsdekning
K-sak 8/06 Den lokale partistøtteordningen
K-sak 41/95 Justeringer i budsjettopplegget for 1995
F-sak 9/10 Godtgjørelse som ordfører
F-sak 39/07 Tjenestetelefon
F-sak 32/96 Økonomiske vilkår for ordfører eller folkevalgt på mer enn halv tid
Kvæfjord kommune administrasjonssjefen rindskriv nr 2/1999 Regler for godtgjørelse til politikere mv i
NOU 2016:4 Ny kommunelov
Sammendrag
Kommunestyret har bedt om «en samlet gjennomgang av reglene for godtgjørelse og utgiftsdekning for
folkevalgte». Det foreslås i denne saken i hovedsak at reglene videreføres, da administrasjonssjefen finner
disse å være greit tilpasset så vel eksisterende lovverk som endringsforslag i NOU 2016:4 Ny
kommunelov. Det foreslås som en gjennomgående endring at alle lokalt fastsatte satser som inngår i
reglene for godtgjørelse og utgiftsdekning for folkevalgte, årlig og løpende fra og med 2017 justeres i
samsvar med lønnsvekstandelen innenfor regjeringens anslag for deflator i forslag til statsbudsjett.
Koblingen til deflator sikrer en nøytral og objektiv vurdering, knyttet til lønns- og prisutviklingen
innenfor kommunal sektor. Dette forslaget krever ikke endringer i kommunens økonomiplan.

Saksopplysninger
Kvæfjord kommunestyre vedtok under K-sak 35/15 Om forståelse av regler for folkevalgtes utgiftsdekning
en anmodning til administrasjonssjefen om å «foreta en samlet gjennomgang av reglene for godtgjørelse og
utgiftsdekning for folkevalgte tidlig i neste valgperiode». Administrasjonssjefen har i det etterfølgende foretatt
en oppdatering og samling av gjeldende lokale regler for godtgjørelser og utgiftsdekning. Det er i dette
også sett hen til opplegget for lokal partistøtte, jf senest omtale i forslag til budsjett for 2016 (side 14):
Ansvar 01222 Støtte til politiske partier. Tidligere planforutsetning om årlig økning i lokal partistøtte
med 10 % gitt basis i 2010-budsjettet, har ikke vært fulgt opp. I 2012 ble partistøtten fordelt ut fra
gruppestøtte med 1600 kr og representantstøtte med 750 kr, for årene deretter med samme
fordelingsnøkkel men med lavere samlet årssum. For delvis å møte planforutsetningen om økt partistøtte,
bygger budsjettforslaget på prisjustering av støttesatsene fra 2012 til 2016-nivå; dvs til henholdsvis 1800
og 850 kr, og deretter med høstens valgresultat som fordelingsnøkkel mellom de ulike partiene innenfor
en samlet bevilgningsramme med 30 000 kr.

Formelt utgangspunkt for saken er ellers kommuneloven §§ 41-43 som fastslår de folkevalgtes rett til
dekning av utgifter og økonomisk tap, arbeidsgodtgjøring og eventuelt pensjonsordning; med grunnlag i
regler fastsatt av kommunestyret selv. Mens der i nu for lengst forgagne tider var et uttrykt lovvilkår om
det motsatte, ved at «verken Ordføreren eller nogen af de øvrige Formænd maa for deres Forretninger tillægges
Godtgjørelse af Communen», tok lovendringer omkring 1980 et oppgjør med denne
ombudsmannsideologien ved å nedfelle nærmest det motsatte; nemlig et rettskrav om dekning av tap og
utgifter i vervet og for de mest belastede også en rett til godtgjøring for arbeidet som folkevalgt.
I dag anses den innlysende situasjon snarere å være at en tilfredsstillende godtgjøring vil være en ikke
ubetydelig faktor for å sikre forsvarlig og bredest mulig rekruttering til de folkevalgte verv.
Det foreligger i disse dager NOU 2016:4 Ny kommunelov; fra et kommunelovutvalg nedsatt av forrige
regjering sommeren 2013. Utvalgets forslag innebærer ikke endringer av vesentlig betydning for en lokal
gjennomgang av reglene for godtgjørelser og utgiftsdekning for folkevalgte. Det er dog fra enkelte hold
reist innvendinger om at endringer kommer i feil rekkefølge, og at oppfølging av denne utredningen bør
avvente kommunereformen.
Den videre håndtering av NOU 2016:4 er ikke avklart. Utredningen har et eget kapittel 14 Godtgjøring og
velferdsgoder, som drøfter økonomiske ordninger for folkevalgte «som gjør det mulig for alle å delta i
lokalpolitikken». Link dit: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-20164/id2478743/?q=Ny%20kommunelov&ch=15. Utvalget konkluderte at «de eksisterende ordningene er gode,
og at det ikke er behov for vesentlige endringer» ut over noen presiseringer for å tydeliggjøre lovverket og
bringe det mer i tråd med praksis. Utvalget foreslår at det kan gis en samlet kompensasjon som omfatter
både godtgjøring og erstatning for tapt inntekt til folkevalgte som i større eller mindre grad blir frikjøpt
fra sine ordinære gjøremål. Utvalget foreslår også lovfesting av rett til ettergodtgjøring for den som har
vært folkevalgt på minst halv tid.
Kvæfjord kommunestyre behandlet for vél 15 år siden flere saker omkring godtgjørelse til folkevalgte,
hvoretter regler om dette ble samlet i eget internrundskriv nr 2/1999 fra administrasjonssjefen. Med
tillegg av den årlige vurdering av nivået på godtgjørelser under budsjettbehandlingen og justeringer på
noen avgrensede områder, har disse reglene fortsatt gyldighet. Som nevnt innledningsvis, er det under
K-sak 35/15 konkludert med at tiden er inne for en gjennomgang av reglene, der administrasjonssjefen er
anmodet om å foreta en slik gjennomgang med sikte på særskilt vurdering opp mot kommunestyret.
Vurderinger
Med unntak for nivået på godtgjøringer og grunnlaget for nivåendringer, er det i kortversjon
administrasjonssjefens oppfatning at de eksisterende ordninger er gode, og står seg uten noe behov for

gjennomgripende endringer. Hensett de lokale behov, synes kommunens ordninger i hovedsak også greit
tilpasset de vurderinger og forslag som er nedfelt i NOU 2016:4. Det må tas forbehold for uklarheter
omkring den videre håndtering av denne utredningen.
Gjeldende regler slår fast at «godtgjørelse til ordfører fastsettes hvert år ved budsjettbehandlingen». Etablert
praksis er over flere år utviklet til at godtgjørelsen er justert i tråd med anslaget for deflator i regjeringens
forslag til statsbudsjett, og uten ytterligere korrigeringer for oppdatering av denne prisutviklingsfaktoren i
løpet av det etterfølgende år. Endel andre godtgjørelser er underlagt den samme priskompensasjon via
koblinger til prosentandeler av godtgjørelse til ordfører, mens andre godtgjørelser står med fast uendret
kronebeløp helt til kommunestyret eventuelt vedtar noe annet.
Administrasjonssjefen foreslår gjennomgående at dette med virkning fra budsjettåret 2017 struktureres
mer enhetlig og tydelig; ved at reglene legger til grunn at lokalt fastsatte satser årlig skal reguleres i tråd
med utviklingen i lønnsvekstandelen i regjeringens anslag for deflator i forslaget til statsbudsjett, og for
eksempel for godtgjørelse til ordfører ikke som nå ut fra samlet anslag for deflator. Det foretas da ingen
senere tillempinger til nye anslag på lønnsutviklingen, for eksempel i tilknytning til Revidert nasjonalbudsjett; både ut fra arbeidsmessige hensyn og fordi ny anslag oftest vil framstå med marginale avvik.
Deflator nyttes i nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet for å regne om verditall til tall i faste priser, det vil si prisene
på et gitt tidspunkt eller for en gitt periode. Regjeringen gir for eksempel i forslaget til statsbudsjett i oktober et
anslag på deflator for det kommende året, der lønnsvekst er beregnet å telle 2/3, mens annen prisvekst teller 1/3 i
deflator. Viktige elementer som ikke inngår i deflator er rentekostnader, pensjonskostnader og demografikostnader.
I forslaget til statsbudsjett for 2016 ble deflator anslått til 2,7 prosent hvorav lønnsvekst i kommunene 3,0 prosent.

Det bør tas utgangspunkt i at satser for 2016 er gitt, senest via høstens budsjettbehandling under K-sak
80/15. Nye satser for 2017 beregnes da med basis i 2016-nivået og justert i tråd med overstående. En
rendyrket teoretisk innfallsvinkel kunne tilsi at den såkalte kontorgodtgjørelsen burde reguleres i tråd med
samlet deflator og ikke kun lønnveksten. Ut fra så vel kontorgodtgjørelsens beskjedne omfang som
marginale avvik mellom de to prisberegningene, finner administrasjonssjefen det enklest også her å legge
til grunn at utvikling innenfor lønnsandelen danner grunnlag for de årlige justeringer. Ellers åpner
forslaget til regelverk også for at kommunestyret ved eget tiltak kan fravike disse reglene, formelt sett en
overflødig bestemmelse men der det likevel kan være på sin plass å minne om denne muligheten.
Det vedlegges forslag til lokale regler for godtgjørelse og utgiftsdekning for folkevalgte i Kvæfjord
kommune. Forslaget har den samme oppbygging og innretning som gjeldende regler. Avvik, endringer og
nye forslag kommenteres i det etterfølgende.
Punkt 1 er ment å definere hvem reglene gjelder for, jf dog også punkt (5.2) om hvem som ikke kan tilstås
møtegodtgjørelse. Forslaget innebærer to endringer ved tilføyelse om at reglene gjelder ikke gjelder kun
godtgjørelse, men også utgiftsdekning som ikke favnes på annet vis, dernest også en presisering om at
reglene gjelder for mer adhoc-pregede tidsavgrensede utvalg, så lenge disse utpekes av kommunestyret.
I tråd med praksis, er det i punkt (2.1) tatt inn en bestemmelse om at samme person kun oppebærer én
kontorgodtgjørelse. Det foreslås i tråd med overstående presisert at kontorgodtgjørelsen for senere år
justeres med basis i 2016-godtgjørelsen, lik årlig endring i lønnsvekstandelen i anslaget for deflator i
forslaget til statsbudsjett. Ettersom hensikten har vært delvis dekning av utgifter relatert til folkevalgte
verv, bør det også presiseres at kontorgodtgjørelse for del av år beregnes med 1/12 av årsgodtgjørelsen
per hele eller påbegynte måned, for eksempel i forbindelse med sykefravær, permisjon eller varig fritak.
Den tidligere henvisningen til «ledere av hovedutvalg» er utelatt til fordel for ledere av teknisk utvalg,
levekårsutvalg...». Hovedutvalg ble innført som del av kommunens nemndstruktur i 1984, hvorved flere politiske
utvalgsfunksjoner ble samlet i fire såkalte hovedutvalg. Hovedutvalg er etter endret politisk organisering i 2002
ikke lenger i bruk som betegnelse på lokalpolitiske utvalg i Kvæfjord kommune.

Punkt (2.2) er utformet med grunnlag i formannskapets behandling av F-sak 39/07, som tilsidesatte
reglene for tjenestetelefon for ordfører og varaordfører slik som disse ble fastsatt i 1999. Det foreslås
videreføring av en ordning med frivillig tjenestetelefonordning kun for ordføreren (som for strategisk
ledergruppe). Varaordføreren kommer da under ordningen dersom varaordføreren trer i funksjon som
ordfører.
Bakgrunn for dette er at teknologiske nyvinninger så vel som nytt skatteregime for arbeidsgiverfinansierte
elektroniske kommunikasjonstjenester (EKOM) utenfor ordinær arbeidssituasjon, senest endret fra 2014,
betyr at tidligere regler om tjenestetelefon for lengst er gått ut på dato. Fra 2007 tilstår kommunen som
arbeidsgiver ordfører tjenestetelefon, hvorved denne inngår i en sjablonmessig beskatningsordning for
arbeidstakere som har adgang til å disponere en eller flere arbeidsgiverfinansierte EKOM-tjenester
utenfor ordinær arbeidssituasjon. Fra 2014 får disse et inntektspåslag til fordels beskatning med 4 392 kr,
uavhengig av antall EKOM-tjenester og uten et tidligere skattefritt bunnbeløp med 1000 kr. Utgifter ut
over 4 392 kr anses da som yrkesbruk og ikke skattepliktig. For del av årets beregnes ut fra 366 kr pr hele
eller påbegynte måned. Det er tatt inn i reglene at disse satsene ikke fastsettes av kommunen, men
justeres av skatteetaten.
Punktene (2.3) om dekning av utgifter til barnepass, husmorvikar, landbruksvikar eller lignende, og (2.4)
om skyss- og kostgodtgjørelse er foreslått uendret i forhold til gjeldende regler. Reiser skal ut fra dette
foretas på den for kommunen hurtigste og billigste måte, når dette er forenlig med utførelsen av vervet.
Det hører med at Kommunal- og regionaldepartementet i 1997 presiserte at lovkravet om utgiftsdekning
også må forstås dithen folkevalgte heller ikke kan nektes refusjon med begrunnelse om at det dreier seg
om lange reiseavstander eller høye reiseutgifter knyttet til skolegang, studier eller militærtjeneste.
Kommunestyret har i K-sak 35/15 om forståelse av reglene, presisert at reiseutgifter fra ordinært hjemsted
og til ordinære utvalgsmøter i kommunen, med unntak for direkte kontantutlegg ved bruk av allment
tilgjengelig kollektivtransport som buss eller ferge, må ses mot møtegodtgjørelsen i punkt 5. Det bør for
ordens skyld også presiseres at slike utbetalinger er betinget i framsatte refusjonskrav og da fortrinnsvis
innenfor det enkelte regnskapsår. I punkt (2.5) om utbetaling ved stående anvisning er det justert for
endringen i punkt (2.2), hvorved det ikke lenger utbetales noen former for telefongodtgjørelse.
Punkt 3 gjelder dekning av tap ved deltakelse i kommunale møter. Mens kommunen uoppfordret foretar
utbetaling av de ulike godtgjørelser, skal slike tap dokumenteres av den enkelte før utbetaling finner sted.
Forslaget viderefører gjeldende regler for dekning av tap, med seneste justeringer vedtatt under K-sak
35/15 Om forståelse av regler for folkevalgtes utgiftsdekning. Punkt (3.1) om tapt arbeidsfortjeneste er holdt
uendret i forhold til gjeldende regler. Punkt (3.2) viderefører med ett par redigeringsjusteringer den
presisering som ble vedtatt i K-sak 35/15 om uttak av arbeidsfridager i tilknytning til kommunale møter.
Punkt (3.3) om selvstendig næringsdrivende er foreslått uendret i forhold til gjeldende regler. Punkt (3.4)
om dekning av ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste bygger på gjeldende regler, men i tråd med overnevnte
tillagt en årlig justering lik endringen i lønnsvekstandelen i deflator i forslaget til statsbudsjett, med
grunnlag i beløpsgrensen 400 kr for 2016. Punkt (3.5) presiserer som tidligere at ordførerens daglønn i
denne sammenheng er 1/260 av godtgjørelsen som kommunestyret årlig fastsetter i budsjettvedtaket.
Punkt (3.6) er den samme presisering som kommunestyret vedtok i K-sak 35/15 om at krav om dekning
av tap må framsettes løpende og senest slik at det kommer til belastning i det regnskapsåret som kravet
vedrører.
Punkt 4 kobler godtgjørelse til ordfører og varaordfører kun til den årlige budsjettbehandling, uten direkte
å nevne overnevnte forankring til deflator. Formelt sett står det kommunestyret fritt å gjøre bruk av slik
kobling, administrasjonssjefen finner det tilstrekkelig å vise til øvrige omtale i denne saken som grunnlag
for justeringer i godtgjørelser i senere budsjettrunder. Det følger direkte av punkt 10 i budsjettvedtaket for
2016 at godtgjørelse til ordfører settes til 715 000 kr og godtgjørelse til varaordfører settes til 42 300 kr.

Det foreslås i punkt (4.1) inntatt henvisninger som favner tidligere vedtak fra 1995 om at ordføreren kan
tilstås ettergodtgjørelse for inntil 3 måneder fra fratredelse, dog slik at eventuell lønn eller godtgjørelse i
annen stilling går til fradrag. Ordføreren har ellers vært tilmeldt ordinær pensjonsordning for folkevalgte i
KLP så lenge denne har eksistert, noe som også bør tas inn i reglene. Selv om disse reglene lokalt har hatt
lang varighet, oppfatter administrasjonssjefen godt samsvar med forslagene i NOU 2016:4 forsåvidt
gjelder både etterlønn og pensjon «for den som har vært folkevalgt på minst halv tid».
Tidligere var godtgjørelse til varaordfører regnet etter (ulike) prosentandeler av godtgjørelse til ordfører.
Dette er de seneste årene forlatt til fordel for direkte kobling til deflator. Dette foreslås videreført i punkt
(4.2). Gitt et akseptabelt utgangspunkt, må endring i tråd med lønnsvekstandelen i deflatoranslaget antas å
være det faglig sett grundigste anslag på det kommende års lønnsutvikling i kommunal sektor. Det er tatt
inn tilføyelse om godtgjørelse til varaordfører når denne fullt ut trer inn i ordførerfunksjonen ved
ordførers sykefravær, sammenfallende med vedtak i F-sak 9/10 Godtgjørelse som ordfører.
I punkt (4.3) er det innarbeidd redigeringsendringer i tråd med omtalen under punkt (2.1) og det er i tråd
med praksis tatt inn en avklaring om at «for del av året beregnes godtgjørelse per hele eller påbegynte måned
med 1/12 av årets godtgjørelse». Punkt (4.4) og (4.5) er i realiteten videreført uten endringer. Så lenge (4.4)
presiserer at ordfører eller varaordfører ikke skal ha utbetalt den godtgjørelse som ellers gjelder leder av
teknisk utvalg, levekårsutvalg, kontrollutvalg og formannskapsmedlem, må dette samtidig bety at annet
formannskapsmedlem som også måtte være leder av teknisk utvalg eller levekårsutvalg, skal tilkomme
begge godtgjørelsene dersom en slik situasjon inntreffer.
I punkt 5 er framtidige endringer i møtegodtgjørelsen gitt den samme kobling til lønnsvekstandelen i
regjeringens anslag for deflator i forslaget til statsbudsjett, beregnet ut fra gjeldende godtgjørelse for 2016
med 500 kr pr møte. Møtegodtgjørelsen har stått med uendret nivå fra 1.1.2012. Som tidligere omtalt og i
motsetning til tidligere tiders regler, er det altså et lovfestet krav i kommuneloven § 42 på godtgjøring for
kommunale tillitsverv, dog slik at det tilligger det enkelte kommunestyre selv å fastsette nivå og omfang.
I kommunelovens forarbeider er dette omtalt slik i Ot.prp. nr 42 (1991-1992) side 151: «Synspunktet er at
godtgjøringen bør fastsettes etter en konkret vurdering, basert på forholdene i den enkelte kommune/
fylkeskommune. Denne vurderingen er kommunestyret/fylkestinget de nærmeste til å foreta. Det er imidlertid
viktig at godtgjøringen holdes innenfor realistiske rammer, blant annet sett på bakgrunn av retten til å få dekket tap
og utgifter som vervet medfører.»

Det foreslås videreført en regel om at fravær for mer enn 50 prosent av møtet, gir utbetaling av ½
møtegodtgjørelse.
Bestemmelsene i punkt (5.2) som presiserer hvem som ikke tilstås møtegodtgjørelse, punkt (5.3) og
deltakelse i eksterne møter eller på kurs og punkt (5.4) om selve utbetalingen, er med
redigeringsendringer en videreføring av gjeldende regler. Utenfor ordningen med møtegodtgjørelse faller
i utgangspunktet også samarbeidsutvalg i skoler og barnehager fordi disse er å betrakte som rådgivende
samarbeidsorgan for partene i skole- og barnehagesystemet, og ikke fyller en funksjon som kommunalt
tillitsverv etter kommuneloven. Kun dersom disse tillegges formell avgjørelsesmyndighet på vegne av
kommunestyret kan medlemmene oppfattes å inneha et kommunalt tillitsverv.
Det er ikke vedtatt ordninger med diettgodtgjørelse eller servering i kommunale møter. Det legges derfor
til grunn at representantene fortsatt dekker dette selv, ved bruk av for eksempel møtegodtgjørelsen. Ut fra
en prinsipiell tilnærming bør det nevnes at avtale om at kommunen dekker servering og som en praktisk
ordning deretter foretar et trekk i møtegodtgjørelsen, krever tilslutning fra samtlige møtende medlemmer
og varamedlemmer. Administrasjonssjefen finner ikke grunnlag for å ta inn bestemmelser om dette i de
foreliggende regler, ei heller den etablerte praksis om at kommunen kan dekke en enkel servering i siste
møte i valgperioden og ellers i kommunestyrets julemøte.

Et utvalg kan for særskilt høve vedta å avstå fra møtegodtgjørelse, for eksempel til fordel for en forening
eller organisasjon. Ut fra en fortolkning fra Kommunaldepartementet er det et vilkår at slikt vedtak må
være enstemmig.
Det foreslås at bestemmelser om økonomisk støtte til kommunestyregruppene igjen tas inn i regelverkets
punkt 6, etter at disse ble tatt ut av reglementet i 1999. Fra 2006 ble partiloven endret hvoretter
kommunene ikke lenger utbetaler partistøtte etter faste regler mot senere refusjon fra statskassen, men
selv fastsetter nivået på slike utbetalinger og må dekke disse via egne frie inntekter. Denne endringen har
også lokalt medført at nivået på slike utbetalinger år om annet har vært beskjedent.
Administrasjonssjefen oppfatter det ut fra flere innfallsvinkler som vesentlig at kommunen økonomisk
kan understøtte det lokalpolitiske arbeidet gjennom en økonomisk ordning fastsatt av kommunestyret. I
tråd med årets budsjettopplegg utbetales det i 2016 støtte til kommunestyregruppene via kommunekassen
med 30 350 kr, basert på gruppestøtte med 1 800 kr og støtte pr valgt representant med 850 kr, etter at
satsene sto uendret i 2012-2015 med henholdsvis 1 600 og 750 kr.
Det foreslås også her et prinsipp om årlig endring i støtten lik utviklingen i lønnsvekstandelen i anslaget
for deflator i forslaget til statsbudsjett, med basis i støtten for 2016. Det foreslås at mandatfordelingen i
siste lokalvalg brukes som fordelingsnøkkel, altså uten noen form for «omfordeling» i løpet av det året
hvor det avvikles nye valg slik som det noen år var for den tidligere refusjonsordningen.
De avsluttende regler i punkt 7 om tvilstilfeller og punkt 8 om endring i satsene, viderefører gjeldende
bestemmelser. Selv om reglene her gjennomgående også legger føringer for framtidige justeringer, er
intet hugget i stein. Slik sett er punkt (8.1) formelt sett overflødig, det kan dog være greit å minne om at
kommunestyret både har hjemmel for og kan finne det nødvendig å omstøte sine tidligere vedtak om
godtgjørelser og utgiftsdekning.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

VEDLEGG:
Kvæfjord kommune - regler for godtgjørelse og utgiftsdekning for folkevalgte
Versjon 20160511
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Hvem reglene gjelder
(1.1) Reglene gjelder for medlemmer av kommunestyret og folkevalgte medlemmer av andre
kommunale utvalg, styrer og råd, som ikke får godtgjørelse eller utgiftsdekning på annet vis i
henhold til lover og regler. Reglene gjelder også for mer adhoc-pregede utvalg som utpekes av
kommunestyret.

2

Dekning av utgifter
(2.1) Ledere av teknisk utvalg, levekårsutvalg og kontrollutvalg samt formannskapsmedlemmer
gis kontorgodtgjørelse. Godtgjørelsen utgjør i 2016 1 000 kr. Godtgjørelsen justeres for senere
år lik den årlige endring i lønnsvekstandelen i regjeringens anslag for deflator i forslaget til
statsbudsjett, med grunnlag i godtgjørelsen for 2016. For del av året beregnes
kontorgodtgjørelsen per hele eller påbegynte måned med 1/12 av årets godtgjørelse.
(2.2) For ordføreren dekkes i tillegg utgifter til mobiltelefon. Ordføreren kommer ut fra dette
under ordningen med et fast inntektstillegg til fordelsbeskatning, pr tiden på 4 392 kr/år
eventuelt 366 kr/måned eller påbegynt måned. Disse satsene justeres av skatteetaten.
(2.3) Utgifter til barnepass, husmorvikar, landbruksvikar eller lignende, likestilles med tapt
arbeidsfortjeneste i punkt 3.1 og 3.2.
(2.4) Skyss- og kostgodtgjørelse ytes etter bestemmelsene og satsene i det kommunale
reiseregulativ.
(2.5) Godtgjørelse etter punkt 2.1 utbetales ved stående anvisning med 1/12 i hver måned,
tilknyttet ordinær kommunal lønnskjøring.
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Dekning av tap
(3.1) Medlemmer og møtende varamedlemmer av kommunale utvalg som har lønnsinntekt og
blir trukket i lønn, får utbetalt inntil det beløp som tilsvarer ordførerens daglønn pr møtedag
dersom det dokumenteres trekk. Alternativt dekkes refusjonskrav fra arbeidsgiveren.
(3.2) Medlemmer og møtende varamedlemmer som ved avtale med egen arbeidsgiver alternativt
velger å ta ut arbeidsfridager i tilknytning til kommunale møter og dermed uten å bli trukket i
lønn, får utbetalt sin ordinære daglønn fortsatt begrenset til inntil det beløp som tilsvarer
ordførerens daglønn pr møtedag, jr punkt 3.5 og 4.1. Arbeidsgiver må dokumentere at slik(e)
arbeidsfridag(er) er tatt ut.
(3.3) Selvstendig næringsdrivende får dekt tapt arbeidsfortjeneste med inntil beløp som tilsvarer
ordførers daglønn. Tapet må sannsynliggjøres og krav må framsettes skriftlig.

(3.4) Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste dekkes i 2016 med inntil 400 kr pr møtedag, jf
kommuneloven § 41 nr 2. Den øvre ramme for dekning av ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste
justeres for senere år lik den årlige endring i lønnsvekstandelen i regjeringens anslag for deflator
i forslaget til statsbudsjett, med grunnlag i beløpsgrensen for 2016.
(3.5) Med ordførerens daglønn menes her 1/260 av godtgjørelsen fastsatt etter punkt 4.1.
(3.6) Krav om dekning av tap må framsettes løpende og senest slik at det kommer til belastning i
det regnskapsåret som kravet vedrører.
4

Faste godtgjørelser
(4.1) Godtgjørelse til ordføreren fastsettes hvert år ved budsjettbehandlingen, jf kommuneloven
§ 42. Ordføreren tilstås ettergodtgjørelse inntil 3 måneder fra fratredelse, dog slik at eventuell
lønn eller godtgjørelse i annen stilling i denne perioden går til fradrag. Ordføreren tilmeldes
ordinær pensjonsordning for folkevalgte.
(4.2) Godtgjørelse til varaordføreren fastsettes hvert år ved budsjettbehandlingen, jf punkt (4.1)
og kommuneloven § 42. Dersom varaordfører fullt ut trer inn i ordførerfunksjonen ved ordførers
sykefravær, oppebærer varaordfører fra første dag godtgjørelse tilsvarende det som gjelder for
ordfører, med fradrag av gjeldende godtgjørelse for varaordfører.
(4.3) Godtgjørelse til ledere av teknisk utvalg, levekårsutvalg og kontrollutvalg samt
formannskapsmedlemmer fastsettes til 3 prosent av godtgjørelse til ordføreren. For del av året
beregnes godtgjørelse per hele eller påbegynte måned med 1/12 av årets godtgjørelse.
(4.4) Dersom ordfører eller varaordfører også er leder av utvalg nevnt under (4.3), bortfaller
godtgjørelse etter denne bestemmelsen.
(4.5) Godtgjørelse etter punkt 4 utbetales med 1/12 i hver måned.
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Møtegodtgjørelse
(5.1) Medlemmer og møtende varamedlemmer av kommunestyret og kommunale utvalg
oppnevnt av kommunestyret, tilstås i 2016 møtegodtgjørelse med 500 kr pr møte. Godtgjørelsen
justeres for senere år lik den årlige endring i lønnsvekstandelen i regjeringens anslag for deflator
i forslaget til statsbudsjett, med grunnlag i godtgjørelsen for 2016. Ved fravær mer enn 50
prosent av møtet utbetales ½ møtegodtgjørelse.
(5.2) Ordføreren samt lovbestemte medlemmer og tjenestemenn som har rett eller plikt til å delta
i møter i de kommunalpolitiske organer, tilstås ikke møtegodtgjørelse som nevnt i punkt (5.1).
Det er bare de representanter som møter i egenskap av folkevalgte som kan få møtegodtgjørelse.
De som møter i kraft av å være tilsatt i kommunen eller som tillitsvalgt etter Hovedavtalen,
mottar ikke møtegodtgjørelse så lenge disse samtidig har rett til lønn fra kommunen.
(5.3) Møtegodtgjørelse gis ikke ved deltakelse i eksterne møter eller på kurs. Tapt
arbeidsfortjeneste og reiseutgifter dekkes.
(5.4) Møtegodtgjørelse utbetales løpende over kommunens lønnskjøring på basis av oppgaver
fra utvalgssekretariatet, uten at medlemmer og møtende varamedlemmer fremmer krav.
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Stønad til kommunestyregrupper
(6.1) Det skal gis økonomisk støtte til kommunestyregruppene, i 2016 tilstås gruppestøtte med
1 800 kr og representantstøtte med 850 kr. Støtten justeres for senere år lik den årlige endring i
lønnsvekstandelen i regjeringens anslag for deflator i forslaget til statsbudsjett, med grunnlag i
støtten for 2016. Som fordelingsnøkkel gjelder mandatfordelingen i siste avviklede lokalvalg.
Støtte til kommunestyregruppene utbetales i løpet av årets første tertial.
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Tolkning av tvilstilfeller
(7.1) Oppstår tvilstilfeller, avgjøres disse av formannskapet, jf komumneloven § 42 og
delegeringsreglementet punkt 1.2.
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Endring
(8.1) Satsene i reglene her kan endres i forbindelse med de årlige budsjettvedtak, eller når
kommunestyret finner det påkrevet.

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

04.05.2016
2016/6

Saksnr
45/16
47/16

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
13.06.2016
21.06.2016

Anja E. Skoglund - søknad om fritak fra verv

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre vedtar at Anja E. Skoglund fra vedtaksdato og for resten av inneværende
valgperiode innvilges fritak fra vervet som vararepresentant til kommunestyret for Fremskrittspartiet.

Dokumenter i saken:
Anja E. Skoglund 21.4.2016 Søknad om fritak fra verv som vararepresentant til kommunestyret
U.off, jf ofl § 13, fvl § 13 NOTAT: Anja E. Skoglund – søknad om fritak fra verv
Bernt og Overå: Kommuneloven med kommentarer, 6.utgave (Kommuneforlaget 2014)
Saksopplysninger
Det foreligger søknad fra Anja E. Skoglund om fritak fra verv som vararepresentant til kommunestyret.
Skoglund er sjette vararepresentant til kommunestyret for Fremskrittspartiet. Hun innehar ikke andre
folkevalgte verv i Kvæfjord kommune inneværende periode 2015-2019(2020).
Deler av søknaden inneholder beskrivelse av forhold som administrasjonssjefen i første omgang unntar
offentlighet med hjemmel i offentleglova § 13 om unntak fra innsyn for opplysninger som er underlagt
taushetsplikt, jf forvaltningsloven § 13 om taushetsplikt knyttet til opplysninger om «noens personlige
forhold». For disse forhold vises det til omtale i særskilt notat.
Det følger av kommuneloven § 15 nr 2 at kommunestyret etter søknad kan frita «for et kortere tidsrom
eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte
sine plikter i vervet». Det er i lovens kommentarutgave pekt på at fritaksgrunn i første rekke vil være at
søkers arbeidsforhold, dårlig helse eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de
plikter vervet medfører. Avgjørelsen må nødvendigvis bli noe skjønnspreget.
Kommunestyret har de senere år valgt en imøtekommende lokal praksis der søknader om fritak er blitt
innvilget, trolig også på mer liberalt vis enn det som var lovgivers intensjon.

Ut fra kommuneloven § 16 foretas det ved uttreden fra kommunestyret kun opprykk blant de øvrige
medlemmer (varamedlemmer), i motsetning til for et annet folkevalgt organ enn kommunestyret der
endelig uttreden utløser valg av nytt medlem (varamedlem). Valgloven § 14-2 beskriver at det foretas nytt
valgoppgjør når en vararepresentantplass er blitt ledig, dog bare dersom «ordføreren finner dette
nødvendig».
Vurderinger
Med henvisning til foreliggende søknad og notat så vel som kommunestyrets tidligere praksis hva gjelder
behandlingen av søknader om fritak, kommer administrasjonssjefen til at Anja E. Skoglund med virkning
fra vedtaksdato bør innvilges fritak fra vervet som sjette vararepresentant til Kvæfjord kommunestyre
inneværende 2015-2019 for Fremskrittspartiet.
En reduksjon av partiets liste over vararepresentanter fra seks til fem bør i seg selv ikke utløse noe nytt
valgoppgjør med kåring av en sjette vararepresentant slik som valgloven § 14-2 åpner opp for.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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DEN NORSKE KIRKE
Kvæfjordmenighet

Ksæfjord kommune
Nord Hålogaland bispedømme
Prosten i Trondenes

Borkenes 4.3.2016

Årsmelding og regnskap Kvæfjord menighet 2015
Kværjord
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Vedlegg:
Årsmelding
Regnskap

2015
2015

- sammen i tro, 1-ylpog kjærlighet

Årsmelding 2015

KVÆFJORD
MENIGHETSRÅD

MISJONSPROSJEKT
Vi har avtale med Stefanusalliansen om støtte til Stefanusbarna og
utdanningssenteret Anastasia i Egypt. Dessuten er vi appellmenighet. Det vil si at vi
aktivt formidler appellsakene som Stefanusalliansen har for forfulgte kristne rundt i
verden. Vi har hatt 5 takkoffer til prosjektet og har bedt for det under hver
gudstjeneste.
11. november hadde vi besøk av Birgit Solbakken fra Stefanusalliansen. Det var en
temakveld om trosfrihet, «Sammen for de forfulgte». Den inngikk i
konfirmasjonstida. Til sammen deltok nesten 40 personer.
SAMTALEGRUPPE
Samtalegruppa har vært annen hver torsdag kveld. Deltakelsen har vært på 1-5
personer.

NØKKELTALL
Kirkeli e handlin
Hva
Dø te
Konfirmerte
Gravferder
Guds -enester
Antall deltakere på
uds -enester

er 2015
Antall 2014
24
24

Antall 2015
9
23
20
46
2361

19
49
2698

Kirkemusikalsk virksomhet
I siste halvår har vår kantor hatt svangerskaps permisjon. Vi har leid inn Hilde Aders
og Wolfgang Schmitt til å spille ved gudstjenester og Vi har leid Arne Kristian
Torbergsen til å ta undervisning ved kulturskolen og brukt ham ved begravelser
Kulturutval
et
Kulturutvalget har i 2015 bestått av Ranveig Holth, Lena Surekha Fagerli og Karoline
Leiros (sekretær). Kulturutvalget har kun avholdt ett møte i løpet av 2015, men var
involvert i flere arrangementer: Earth Hour, lunsjkonserten med FMKN og
salmekvelden i oktober. Utvalget består av for få personer, og det blir derfor sårbart
for sykdom etc.
DIAKONAL VIRKSOMHET
Lokal plan for diakoni ble vedtatt av menighetsrådet
Nord-Hålogaland bispedømme .
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11.02.2014 og oversendt

Kirkens nødhjelp
2015 ble arrangert
Innsamlingen skjer
konfirmantforeldre,

fasteaksjon
8. april. Resultat: Kr. 22.840.
i samarbeid med diakoniutvalget, prest, konfirmanter,
konfirmanter fra Kvæfjord baptistmenighet og evt. frivillige.

Diakoniutval
et
Kvæfjord menighets diakoniutvalg bestod i 2015 av: Mona Vasseng, Eldrid Karlsen,
Anne-Grethe Gregussen, Heidi Frantzen, Mari S. Jørgensen og diakon.
Årsmeldin
for Holand Gambo Bedehusforenin
2015
Flesnes bedehus ble brukt 16 ganger dette året, det fordeler seg slik En
Gudstjeneste V/ Den Norske Kirke.3 begravelser
Edith Høybakk 02.02. Hildur Edvardsen 17. 04. og Torleif Tobiassen 09. 07.
Ellers har det vært en 80 års bursdagsfest, to sangkvelder og ett styremøte.Forening
på bedehuset har vært 8 ganger.
på styremøte ble det beslutta å ha foreninger bare en gang pr. måned på
oddetallsuke i midten av måneden slik at det ikke kolliderer med andre lag og
foreninger i bygda.
Dette året ble det anskaffet 6 nye termokanner , de er gitt av Wenche og Ingrid
Walberg.
Så er det kommet skilt over inngangsdøra med navnet Klippen, motivet med båten
som er kommet ihavn er tegnet av Harry Arnesen og utskåret i metall av Asbjørn
Walberg.
Snørydding har gode naboer tatt seg av også dette året vi takker hjertelig for det.
Harry Arnesen og Ingvald Jensen er faste "spillemenn" på våre sangkvelder.
Styret ble valgt på Årsmøte 2012 og det har ikke vært utskiftet senere.
Liss Paulsen, Torill Eide Walberg, Ingvald Jensen, Gunni Nicolaisen og Einar Paulsen.
Vara er Liv Lanes og Agnes Evensen

MvH
Liss Paulsen
Årsmeldin
for Gulles "ord Kirkeforenin
2015
Kirkeforeninga har møte en gang hver måned og møtedagen er første tirsdag hver
måned Slik har det blitt 10 møter dette året.
På februarmøte var Karoline Leiros med oss og gikk gjennom salmene for kommende
Gudstjeneste. Veldig fint å få gjøre seg kjendt med den nye salmeboka.
Ellers på møtene våre har Harry Arnesen og Ingvald Jensen sørget for musikk til
sangene de fleste gangene 3. November var det konsert med Holand Blandakor fra
Sortland. Det ble da solgt billetter a' kr 50.Arne Håkonseth har holdt andakt de fleste gangene, en gang hadde Odd Eriksen
andakten.
Det ble også dette året foretatt loddboksalg med trekning 22. november.
Det har ikke vært tatt opp spesielle saker dette året. Vi avventer menighetsrådets
utvidelse av Flesnes kirkegård og vil være behjelpelig med arbeidsdugnad for
oppsetting av gjerde.
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Årsmelding 2015

KVÆFJORD
MENIGHETSRÅD

MISIONSPROSIEKT
Vi har avtale med Stefanusalliansen om støtte til Stefanusbarna og
utdanningssenteret Anastasia i Egypt. Dessuten er vi appellmenighet. Det vil si at vi
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og Wolfgang Schmitt til å spille ved gudstjenester og Vi har leid Arne Kristian
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Kulturutval
et
Kulturutvalget har i 2015 bestått av Ranveig Holth, Lena Surekha Fagerli og Karoline
Leiros (sekretær). Kulturutvalget har kun avholdt ett møte i løpet av 2015, men var
involvert i flere arrangementer: Earth Hour, lunsjkonserten med FMKN og
salmekvelden i oktober. Utvalget består av for få personer, og det blir derfor sårbart
for sykdom etc.
DIAKONAL VIRKSOMHET
Lokal plan for diakoni ble vedtatt av menighetsrådet
Nord-Hålogaland bispedømme .
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11.02.2014 og oversendt
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2015 ble arrangert
Innsamlingen skjer
konfirmantforeldre,

fasteaksjon
8. april. Resultat: Kr. 22.840.
i samarbeid med diakoniutvalget, prest, konfirmanter,
konfirmanter fra Kvæfjord baptistmenighet og evt. frivillige.

Diakoniutval
et
Kvæfjord menighets diakoniutvalg bestod i 2015 av: Mona Vasseng, Eldrid Karlsen,
Anne-Grethe Gregussen, Heidi Frantzen, Mah S. Jørgensen og diakon.
Årsmeldin
for Holand Gambo Bedehusforenin
2015
Flesnes bedehus ble brukt 16 ganger dette året, det fordeler seg slik En
Gudstjeneste V/ Den Norske Kirke.3 begravelser
Edith Høybakk 02.02. Hildur Edvardsen 17. 04. og Torleif Tobiassen 09. 07.
Ellers har det vært en 80 års bursdagsfest, to sangkvelder og ett styremøte.Forening
på bedehuset har vært 8 ganger.
på styremøte ble det beslutta å ha foreninger bare en gang pr. måned på
oddetallsuke i midten av måneden slik at det ikke kolliderer med andre lag og
foreninger i bygda.
Dette året ble det anskaffet 6 nye termokanner , de er gitt av Wenche og Ingrid
Walberg.
Så er det kommet skilt over inngangsdøra med navnet Klippen, motivet med båten
som er kommet ihavn er tegnet av Harry Arnesen og utskåret i metall av Asbjørn
Walberg.
Snørydding har gode naboer tatt seg av også dette året vi takker hjertelig for det.
Harry Arnesen og Ingvald Jensen er faste "spillemenn" på våre sangkvelder.
Styret ble valgt på Årsmøte 2012 og det har ikke vært utskiftet senere.
Liss Paulsen, Torill Eide Walberg, Ingvald Jensen, Gunni Nicolaisen og Einar Paulsen.
Vara er Liv Lanes og Agnes Evensen
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Liss Paulsen
Årsmeldin
for Gulles 'ord Kirkeforenin
2015
Kirkeforeninga har møte en gang hver måned og møtedagen er første tirsdag hver
måned Slik har det blitt 10 møter dette året.
På februarmøte var Karoline Leiros med oss og gikk gjennom salmene for kommende
Gudstjeneste. Veldig fint å få gjøre seg kjendt med den nye salmeboka.
Ellers på møtene våre har Harry Arnesen og Ingvald Jensen sørget for musikk til
sangene de fleste gangene 3. November var det konsert med Holand Blandakor fra
Sortland. Det ble da solgt billetter a' kr 50.Arne Håkonseth har holdt andakt de fleste gangene, en gang hadde Odd Eriksen
andakten.
Det ble også dette året foretatt loddboksalg med trekning 22. november.
Det har ikke vært tatt opp spesielle saker dette året. Vi avventer menighetsrådets
utvidelse av Flesnes kirkegård og vil være behjelpelig med arbeidsdugnad for
oppsetting av gjerde.
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Note I
Regnskapet til Kvaeljord menighet er ført etter forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige
fellesråd og menighetsråd i den norske kirke.
Årsregnskapet omfatter alle økonomiske midler som disponcres for året, og anvendelsen av
midlene. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger for regnskapsåret er
medtatt, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttet. Årsregnskapet er fort i
overensstemmelse mcd god kommunal regnskapsskikk.
Note 2
Driftstilskuddet fra Kvæfjord kommune for 2015 var pålydende kr. 2 657 000,-. Inkludert i
driftstilskuddet ligger det også kr. 134 000,- til dekning av kommunens kjøp av tjenester fra
menigheten vedr, bruk av organist i kommunens musikk- og kulturskole.
Note 3
Pensjonsutgiftene i KLP føres fortløpende og utgiftsføres i sin helhet det enkelte regnskapsår.

•

•

IBDO
31. desember 2015, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet
samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk I Norge.
Uttalelser

per denne datoen i

om øvrige forhold

Konklusjon om budsjett
Basert på vår revIsjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner
som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene
i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

•

Konklusjon om arsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med tov
og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger
vi har
funnet nødvendig i henhold til Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag
(ISAE)3000
nAttestasjonsoppdrag
som Ikke er revlsjon eller forenklet revisorkontroll
av historisk
finansiell Informasjon», mener vi at menighetsrådet har oppfylt sin plikt til å siarge for
ordentlig
og
oversiktlig
registrering
og
dokumentasjon
av
menIghetsrådets
regnskapsopplysninger i samsvar med loy og god kommunal regnskapsskikk i Norgel.

Harstad, 16. mars 2016
BDO AS

•

•

Laina M. Karlsen
Statsautorisert revisor

BOOAS.el nenk al.sjeseld..ap, er ckIlaker I BDOIntetnalknall.fruited, et enielsk seliSap ined bepanset ensear
(100 natht4.el. san bessir av ua.fientrie selGaper Ide enkelte land.Foreial.wetsteret.1.3
9» 606 650 SAVA.
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GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL
for generalforsamling i
Harstad Eiendomsinvest AS, org nr 990 653 364
Generalforsamling i Harstad Eiendomsinvest AS ble avholdt 13. april 2016 i kontorene til TøCo AS.
Følgende aksjonærer var til stede:
Navn:
Harstadbygg Gruppen AS
Hans-Petter Nilsen
SK Consult AS
Berit Strandberg
Ragne Lundanes
Kurt AS
RGMT Eiendom AS
Btt AS
Hårvard AS
Iver Jensa AS

Antall
20
3
8
2
6
4
2
4
4
4

Møtt ved fullmektig —navn:

Kurt Arnesen
Kurt Arnesen (fullmakt
Kurt Arnesen (fullmakt
Kurt Arnesen (fullmakt
Kurt Arnesen (fullmakt
Kurt Arnesen
Kurt Arnesen (fullmakt
Britt Torbergsen
Håvard Kildal
Iver Jensen

innsendt)
innsendt)
innsendt)
innsendt)
innsendt)

Således var 57 stk av 200 stk (28,5%) aksjer representert på generalforsamlingen.
Åpning av generalforsamlingen

Styrets leder Kurt Arnesen åpnet generalforsamlingen
Godkjennelse

av innkalling

og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Valg av møteleder

og ån person til å undertegne

protokollen

Kurt Arnesen ble valgt til møteleder.
Håvard Kildal ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
Arsoppgjør

Selskapets regnskap for 2015 ble gjennomgått, likeledes styrets årsberetning. Det fremlagte
resultatregnskap og balanse ble besluttet fastsatt som selskapets offisielle regnskap for 2013.
Disponering

av årsresultatet

Generalforsamlingen godkjente at årets overskudd på kr 3.153.300,- overføres til fri egenkapital. Det ble
besluttet ikke å utdele aksjeutbytte for 2015.
Kapitalnedsettelse

Vedtak: Generalforsamling vedtok å sette ned overkursfondet med kr 3.000.000,- fra kr 28.384.500,- til kr
25.384.500,-. Nedsettelsen er i sin helhet skattemessig innbetaling kapital og skal benyttes til
tilbakebetaling til aksjonærene.

Valg til styret

Følgende styre ble valgt
Styrets leder
Styremedlem
Styremedlem

Kurt Arnesen
Karl Edvard Skavhaug
Britt Torbergsen

Valg av revisor

Enter Revisjon Hålogaland AS ble valgt som ny revisor til selskapet.
Godkjennelse

av godtgjørelse

til styrets medlemmer

Generalforsamlingen godkjente godtgjørelse til styret som følger:
Styrets leder:
kr 35.000,Styremedlemmer:
kr 30.000,- til hvert styremedlem
Godkjennelse

av godtgjørelse

til revisor

Generalforsamlingen godkjente at godtgjørelsen til revisor dekkes etter regning.

Flere saker forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Harstad, 13. april 2016

QQ,4p„„
Kurt Arnesen

Håvard Kildal
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Fra: Postmottak (postmottak@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 19.04.2016 12:43:05
Til: Merete Hessen
Kopi:
Emne: VS: Høring - Organisering av den sivilie rettspleie på grunnplanet (SRGP)
Vedlegg: SRGP - Høringsliste.docx;SRGP Høringsbrev.docx;SRGP Høringsnotat - den sivile
rettspleie på grunnplanet.docx

Fra: Geir.Fosby@dss.dep.no [mailto:Geir.Fosby@dss.dep.no]
Sendt: 19. april 2016 12:42
Til: politiavdelingen@jd.dp.no
Kopi: Geir.Fosby@dss.dep.no
Emne: Høring - Organisering av den sivilie rettspleie på grunnplanet (SRGP)

Høring – Organisering av den sivile rettspleie på grunnplanet i politiet
Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til lovendringer om organisering
av den sivile rettspleie på grunnplanet (SRGP). Høringsnotatet er en oppfølging av nærpolitireformens
konklusjoner knyttet til SRGP.
Forslagene åpner for at det kan etableres større namsmannsdistrikter ved at lovbestemmelsen om at hver
enkelt lensmann er namsmann i sitt distrikt endres. Nærpolitireformen konkluderte med at politi- og
lensmannsetaten bør avlastes oppgaven med utføre lensmannsskjønn, og forslagene i høringsnotatet tar
sikte på det.
Høringsfristen er mandag 20. juni 2016.
Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2484582.
Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget bør legges frem
for underliggende organ mv. som ikke er ført opp på listen.
Høringer er åpne og alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova
og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å
bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.
Spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Aksel Sørby på telefon 22 24 52 09 eller til e-post
aksel.sorby@jd.dep.no.
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VVT
Sør-Troms regionråd
Deres ref..

Deres dato:

Saksbehandler:
STURLA BANGSTAD

Telefon:770

Troms fylkeskommune

Samferdsel

og miljø

Troms fylkeskommune

Samferdsel

og miljø

INNSPILL
2029

TIL GRUNNLAGSDOKUMENTET

Sør-Troms regionråd(STRR) viser til revidert
og fremmer herved følgende felles innspill:
Grunnlagsdokumentets

26008

Vår dato:
26.04.2016

TIL NASJONAL

Vår ref.

TRANSPORTPLAN

utgave av plangrunnlaget

2016/2965

2018-

av 8. mars 2016,

målsettinger

STRR er positiv til grunnlagsdokumentets
målsettinger om bedret fremkommelighet
for
gods og personer, transportsikkerhet,
klima, satsning på ny teknologi, FoU, videreutvikling
av et godt luftfartstilbud,
satsningen på Ofotbanen samt målsetting om overføring av
godstransport
fra veg til bane og sjø.
På enkelte områder følges ikke disse målsettingene
midler. Dette vil bli belyst senere.

opp med tilstrekkelig

Korridor
8 —E-6 Hålogalandsbrua
Langvassbukt

85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-

og E-10/rv.

prioritet

og

STRR er positiv til at E-6 Hålogalandsbrua
og E-10/rv. 85 Tjeldsund-GullesfjordbotnLangvassbukt er foreslått prioritert i alle 4 rammealternativene.
Det oppleves likevel som en stor svakhet at strekningen Tjeldsund-Harstad
samt SnubbaTjeldsund ikke er tatt med i denne utbyggingen.
Denne strekningen vil dermed bli en stor
flaskehals og er en klar begrensning i forhold til Harstads rolle som regionssenter og
logistikkmessig
knutepunkt.
Strekningen er dessuten meget ulykkesbelastet.
Bare på 11
år har strekningen,
i følge Statens vegvesens egen statistikk, krevd 4 menneskeliv og mer
enn 25 skadde personer.
STRR er derfor tydelig på at strekningen
prioritet i planperioden.
Korridor
8-Tabell
sammenhengende

Tjeldsund-Harstad

46 (kystinvesteringer
standar er tatt med)

hvor

og Snubba-Tjeldsund

samfunnssikkerhet

må gis

og

I denne tabellen er gjennomseiling
i Tjeldsundet og innseiling til Stangnesterminalen
i
Harstad kun prioritert ved høy rammetildeling.
Dette er ikke logisk i forhold til
grunnlagsdokumentets
målsetting om å overføre gods fra veg til sjø, og er likeledes svært
uheldig i forhold til grunnlagsdokumentets
ambisjoner på sikkerhets- og miljøsiden.

Besoksadresse:
Asbjørn Selsbanesgt.
Harstad

9

Postadresse:
Postmottak
9479 Harstad

Telefon:
77 02 60 08
Mobil:
47 71 10 40

E-post:
post@strr.no
sturla.bangstadstmno

Hjemmeside:
www.strr.no

/
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Fra: Merete Hessen (Merete.Hessen@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 03.05.2016 14:07:32
Til: postmottak@tromsfylke.no
Kopi: Ivar B. Prestbakmo (ivar.b.prestbakmo@tromsfylke.no); 'bjorn.kavli@tromsfylke.no';
Torbjørn Larsen (torbjorn.larsen@kvafjord.kommune.no)
Emne: 2016/338. Høringsuttalelse NTP 2018-2029. Innspill til grunnlagsdokumentet fra
Kvæfjrod kommune
Vedlegg: Høringsuttalelse NTP Kvæfjord 03.05.2016.pdf
Vedlagt oversendes Høringsuttalelse NTP – Nasjonal transportplan 2018-2029. Innspill til
grunnlagsdokumentet fra Kvæfjord kommune, av 03.05.2016.
Med vennlig hilsen

Merete Hessen

Administrasjonssjef
Kvæfjord kommune
tlf 77023011/ 95837181
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Årsregnskap 2015
for
DESTINATION HARSTAD AS
Foretaksnr. 953341573

DESTINATION HARSTAD AS

Balanse pr. 31.12.2015
Note

Harstad31.12.2015

31.12.2015

31.12.2014

31.03.2016

Jakob Furset
yreleder

TY

indahl Bandiksen
Styremedlem

,F)

01

orsgård

Styremefitem

Arsre nska for DESTINATION HARSTAD AS

Sfin Westvik

,
Benny Jåk,ob„,,

Styremedlem

Styremedlem

Or anisas'onsnr. 953341573

DESTINATION HARSTAD AS

Noter 2015

Regnskapsprinsipper:
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har
videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk
Regnskaps Stiftelse.
De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper
og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten
om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller
prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv).
Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.
Presiserin

er mht re nska s rinsi

Omløpsmidler

er:

og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter
siste dag i regnskapsåret,samt poster som knytter seg til varakretsløpet. Omløpsmidler vurderes
til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi(laveste verdis prinsipp)
Anleggsmidler

og Langsiktig

gjeld

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved
beregning av avskrivningsbeløp.
Handeisvarer

innkjøpt for videresalg

Handelsvarene i butikken er vurdert til utsalgspris redusert for merverdiavgift og kalkulert
gjennomsnittlig bruttofortjeneste som en tilnærming til anskaffelseskost.
Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning
til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av
de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for
å dekke antatt tap.
Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.
Skatt
Selskapet er fritatt for skatteplikt. Det utarbeides ligningspapirer kun for informasjonens skyld.

Noter for DESTINATION HARSTAD AS

Or anisas'onsnr. 953341573
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Fra: Postmottak (postmottak@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 01.06.2016 12:41:23
Til: Torbjørn Larsen; Merete Hessen
Kopi:
Emne: VS: Høringsnotat om nye oppgaver til større kommuner
Vedlegg: Høringsnotat om nye oppgaver til større kommuner(352330)(1).pdf;Høringsnotat nye
oppgaver til større kommuner (til (352277).pdf

Fra: Mari.Jacobsen@kmd.dep.no [mailto:Mari.Jacobsen@kmd.dep.no]
Sendt: 1. juni 2016 12:34
Emne: Høringsnotat om nye oppgaver til større kommuner

Se vedlagte saksdokumenter.
Vennlig hilsen
Mari Jacobsen
Fagdirektør
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunalavdelingen
22 24 68 31
E-post mari.jacobsen@kmd.dep.no
Tenk på miljøet – ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig
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Fra: Postmottak (postmottak@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 02.06.2016 15:07:37
Til: Torbjørn Larsen; Merete Hessen
Kopi:
Emne: VS: Høringsnotat om nye oppgaver til større kommuner - korrigert versjon
Vedlegg: Høringsnotat om nye oppgaver til større kommuner(352978)(1).pdf;Høringsnotat nye
oppgaver til større kommuner (til publiser(352958).pdf

Fra: Mari.Jacobsen@kmd.dep.no [mailto:Mari.Jacobsen@kmd.dep.no]
Sendt: 2. juni 2016 14:24
Emne: Høringsnotat om nye oppgaver til større kommuner - korrigert versjon

Se vedlagte saksdokumenter.
Med vennlig hilsen
Mari Jacobsen
Fagdirektør
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunalavdelingen
22 24 68 31
E-post mari.jacobsen@kmd.dep.no
Tenk på miljøet – ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig
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Fra: Lars Tverseth (Lars.Tverseth@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 26.04.2016 20:28:52
Til: Merete Hessen
Kopi: Birger Bjørnstad
Emne: VS: Kultursjef - Skateboarding Across Norway - Søknad om økonomisk støtte
Vedlegg: 55C32A47-F6EE-45D7-B157-D8FBD1E6114A.png;5083E901-1A92-4938-99B36D0E155E6DCC.png;Kvæfjord_kommune.pdf;Kort_presentasjon.pdf
Oversendes formannskapet, ut fra etablert praksis.
Lars Tverseth
Kultur- og oppvekstsjef
KVÆFJORD KOMMUNE
Tlf.: (+47) 77023192 / (+47) 99249740
Fra: Postmottak
Sendt: 26. april 2016 08:53
Til: Lars Tverseth
Emne: VS: Kultursjef - Skateboarding Across Norway - Søknad om økonomisk støtte

Fra: Daniel Evensen [mailto:daniel@evensenpictures.no]
Sendt: 25. april 2016 15:14
Til: Postmottak
Emne: Kultursjef - Skateboarding Across Norway - Søknad om økonomisk støtte

Kjære, Kultursjef!
Vi er to unge gutter på 21 og 22 år som driver et lite film produksjonsselskap, stiftet i 2014. Og har siden
oppstarten fått lov til å jobbe
med store brands som Nidar sin sjokolade Smash!, Biltema, Komplett, etc. Men siden starten har vi alltid hatt
et stort ønske om å
fortelle historier som inspirerer.
Det var sånn filmprosjektet Skateboarding Across Norway kom til livet. Lage en dokumentar film som føles som
en stor norsk spillefilm produksjon.
Følge fem norske Skatere på en episk reise igjennom Norge og norsk natur. En episk film ingen har sett maken
til.
Skateboarding er ikke bare hærverk og pøbelstreker lenger, men man kan bruke den norske naturen på en
måte som kan skape glede og inspirasjon
Ikke bare for Nordmenn men også for alle potensielle turister i utlandet.
I 2014/2015 hadde 98% av alle vi snakket med lite tro på prosjektet og oss som filmskapere. Avslag etter avslag
var det vanskelig for oss å se
noe positivt i enden. - Men vi hadde et klart mål og det var å gjennomføre prosjektet ingen har sett maken til
før, inspirere barn og unge
til mer aktiviteter ute i norsk natur og lage en film som har så mange flotte og teknisk gode bilder at turister i
utlandet gaper over Norge.
Vi tenkte – Vi tar på oss prosjektet alene, vi kan ikke være avhengig av noen. Så vi pakket kofferten og reiste til
Los Angeles og tok med oss
masse nettverk og erfaringer tilbake til Norge og nå i 2016 er vi virkelig klare for å gjennomføre prosjektet all
presse kommer til å
smile over. - Det handler ikke om å lage en enda ny ungdomsfilm eller skateboard film, men om å ta de
elementene og sette de inn
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i nye omgivelser. - Norske veier og natur!
Vi håper å kunne filme deler av filmen i deres kommune, derfor ønsker og håper vi at dere vil hjelpe oss med et
lite kommune bidrag og hjelpe til å
gjennomføre den utrolige reisen sammen med oss. - Inspirere barn og unge til mer aktivitet og få flere turister
til Norge.
Vi har derfor skrevet og lagt ved en skriftlig søknad om økonomisk støtte og en kort presentasjon av prosjektet.
(2 Vedlegg)
Filmens feeling referanse: https://www.youtube.com/watch?v=B0LLvRwK6KI
Håper du fortsatt får en flott uke og vi håper å høre fra deg,
Daniel Evensen | Producer | Evensen Pictures
Baglergaten 16 | 3111 Tønsberg | Norway
T: +47 466 37 208 | US: +1 (909) 678 6310
Danielevensen |

file:///C:/ephorte/PDFDocProc/EPHORTE/113062.HTM

15.06.2016

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

10.06.2016
2016/18

Saksnr
47/16

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Merete Hessen
77023011

Møtedato
13.06.2016

Ordinær generalforsamling i Kvæfjord Eiendom AS

Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling

Vedlegg:
Innkalling til ordinær generalforsamling i Kvæfjord Eiendom AS
Årsberetning og regnskap 2015 25. driftsår Kvæfjord Eiendom AS
Saksopplysninger
Det vedlegges innkalling med bakenforliggende dokumenter til 25.ordinære generalforsamling i
Kvæfjord Eiendom AS. Det føres særskilt protokoll for generalforsamlingen, jf egen innkalling punkt 1
Konstituering a) valg av sekretær.
Formannskapet er etter selskapsvedtektene § 6 generalforsamling. Vedtektene for Kvæfjord Eiendom:
1 Selskapets navn er Kvæfjord Eiendom AS.
2 Selskapets hovedformål er positiv utvikling av eiendomsmasse i Kvæfjord. Selskapet kan også forestå
aktiviteter utenfor kommunegrensene. Selskapet kan forestå avtalte tjenester i forhold til kommunal
eiendomsmasse og ivaretar ellers – ved egen avtale – utleie av boliger til kommunalt ansvar og behov.
Selskapet kan videre erverve, oppføre og forvalte og utvikle andre eiendommer og bygninger, samt
forestå salg av varer og tjenester.
3 Selskapets forretningskontor er i Kvæfjord kommune med forretningsadresse: Bergsveien 87/Postboks
64, 9476 Borkenes.
4 Aksjekapitalen er kr 5.250.000 fordelt på 525 aksjer á kr 10.000, fullt innbetalt og lydende på navn.
Samtlige aksjer eies av Kvæfjord kommune, som skal være eneaksjonær i selskapet.
5 Bekjentgjørelse til aksjonærer skjer ikke i offentlige tidender.

6 Formannskapet er selskapets generalforsamling. Ordføreren leder generalforsamlingen. Selskapets styre
består av fire medlemmer med personlige varamedlemmer, valgt av generalforsamlingen etter forslag fra
sittende styreleder. Generalforsamlingen utpeker i tillegg leder og nestleder. Funksjonstiden for
styremedlemmer og varamedlemmer er to år, slik at to av styremedlemmene og tilhørende
varamedlemmer er på valg hvert år. Leder og nestleder sammen med et av styremedlemmene tegner
selskapet. Styret meddeler prokura.
7 Generalforsamlingen velger revisor.
8 Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallingen skjer av styret
med minst 8 dagers varsel. Den ordinære generalforsamlingen skal behandle følgende saker: årsberetning,
regnskap, godtgjørelse til revisor, godtgjørelse til styrets medlemmer og valg av styrets medlemmer med
varamedlemmer i henhold til vedtektene § 6.
9 For øvrig gjelder aksjelovens bestemmelser.
Vurderinger
Innkallingen er ikke iht 8-dagersfrist som fremkommer av vedtektens § 8.
Generalforsamlingen har vært planlagt avviklet i forkant av formannskapsmøtet 13. juni 2016, dvs kl
09:30 mandag 13. juni. Da revisorberetningen først innkom selskapet 08.06.2016 avventet styret denne
før utsendelse av innkalling, slik at innkallingen ikke fulgte den ordinære utsendelsen av saksdokumenter
til formannskapet. Kvæfjord Eiendom AS besørget derfor selv utkjøring av årsberetningen og regnskapet.
Ved en inkurie fulgte selve innkallingen ikke med her.
Generalforsamlingen må være avholdt innen utgangen av juni. Generalforsamlingen får i møtet selv
vurdere om den kan avholdes 13. juni. Alternativt kan den avholdes 20. juni kl 09:30 eller i løpet av 21.
juni, og innkallingen vil da være iht fristen. Situasjonen er at styreleder Anne Birgit Nilsen ikke har
mulighet for å være tilstede 20. juni. Generalforsamlingens leder, ordfører Torbjørn Larsen, har derfor
besluttet at styreleder og daglig leder i Kvæfjord Eiendom AS møter mandag 13. juni kl 09:30. Da vil
uansett sakene kunne gjennomgås og styreleder samt daglig leder vil kunne orientere og svare på
spørsmål.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Forprosjekt "Matkultursenter i Kvæfjord"

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap tiltrer det skisserte forprosjekt «Matkultursenter i Kvæfjord» slik som vist i
vedlegg til saken. Gitt tilskudd fra Troms fylkeskommune med 400 000 kr, gir formannskapet tilslutning
til at inntil 100 000 kr til kommunal egenandel over budsjettkapittel 10312 Tilrettelegging sysselsetting kan
tilveiebringes ved overføring fra budsjettkonto 14900 10312 325 Tilleggsbevilgninger og nye bevilgninger –
kun budsjettkonto, hvorved denne reduseres tilsvarende til 102 000 kr.

Vedlegg
Forprosjekt «matkultursenter i Kvæfjord»
Dokumenter i saken:
fylkesmannen.no 18.4.2016 Svar på søknad
fylkesmannen.no 21.3.2016 Kvittering på innsendt skjema
regionalforvaltning.no 26.1.2016 Automatisk kvittering på innsendt søknad
Kvæfjord kommune 21.3.2016 Søknad om støtte til forprosjektet «Matkultursenter i Kvæfjord»
F-sak 22/16 Næringsfond – budsjettramme 2016
Saksopplysninger
Det vises til vedlagte beskrivelse av forprosjektet «Matkultursenter i Kvæfjord».
Det er 21.3.2016 fremmet søknad om støtte til forprosjektet. Det foreligger foreløpig tilsagn fra
fylkeskommunen om tilskudd med 400 000 kr til forprosjektet, slik som oppført i finansieringsplanen.
Denne bygger også på finansielt bidrag fra kommunalt næringsfond med inntil 100 000 kr, utover
beregnet egeninnsats.
Vurderinger
Som omtalt i tidligere saker til formannskapet, har administrasjonssjefen i vårens oppfølging av saker til
næringsfondet ut fra budsjettsituasjonen lagt til grunn at (politisk) sluttbehandling av søknader nå må
avvente årets tilsagn om tilskuddsmidler via fylkeskommunen. I påvente av dette og ellers med

henvisning til at der på årets budsjettkapittel 10312 Tilrettelegging sysselsetting er ført opp en reservepost
med 202 000 kr, som også kan ses mot pilotprosjektet innenfor næringsutvikling, foreslås det i første
omgang at finansiering av kommunal andel i forprosjektet ses mot denne bevilgningen.

Merete Hessen
administrasjonssjef

VEDLEGG

Forprosjekt «Matkultursenter i Kvæfjord»
Bakgrunn
Nils Arthur Geitanger, eier og daglig leder av gourmet-restauranten Hoelstuen og BARK Spiseri og Bar i
Harstad tok kontakt med Kvæfjord kommune for å lufte ideen om et Matkultursenter i Kvæfjord.
Geitanger har et ønske om å være med og bidra til å løfte Kvæfjord-produktene til nye høyder og gjøre
de synlig for omverden i langt større grad enn de er i dag. Med Geitanger som initiativtaker og
potensiell investor i et fremtidig Matkultursenter ønsker kommunen å være med og utrede muligheten
og potensialet i ideen. Vi ser at en fremtidig realisering vil kunne få svært store og positive
ringvirkninger for kommunens utvikling på næringslivssiden. Med Geitanger sin entusiasme for
prosjektet, hans fagkunnskap om mat, matkultur og råvarer har vi allerede i startfasen fått på plass en
brikke som vil være avgjørende i det videre arbeidet med ideen.
Formål
Forprosjektet skal utrede muligheten for, og realismen i, ønsket om å etablere et Matkultursenter i
kommunen. Senteret skal ha lokalmat, lokal historie og lokale opplevelser som hovedingredienser.
Målet er at forprosjektet skal gi svar på om ideen er bærekraftig og om det er vilje hos lokalt og
regionalt næringsliv til å forplikte seg inn i en realisering, samt om det finnes risikovillig kapital som kan
skytes inn i en oppstartsfase.
Hovedaktiviteter
1. Forprosjektet skal utrede innhold, organisasjonsformer og finansiering av et fremtidig
Matkultursenter.
2. Utrede muligheten, grunnlaget og interessen for etablering av et Matkultursenter i Kvæfjord
kommune hos potensielle deltakere lokalt- og regionalt.
3. Forprosjektet skal avdekke hvem og hvor mange av de potensielle næringsaktørene som er klar til å
forplikte seg inn i et kommersielt bedriftsnettverk, samt at prosjektet skal utarbeide forslag til en
kvalitetsmal og en forpliktende samarbeidsavtale for potensielle deltaker i et fremtidig Matkultursenter
(produktkvalitet, leveringsdyktighet, gjennomføringsevne, vertskap, økonomisk forpliktelse).
4. Kunnskapsinnhenting og bevisstgjøring av muligheter og trusler ved etablering av konseptet.
Suksessfaktorer og fallgruver.
5. Forprosjektet skal definere visjon, ambisjon og verdier for et fremtidig «Matkultursenter i
Kvæfjord».
6. Kartlegge mulige investorer og risikovillig kapital som kan skytes inn i en oppstartsfase.
Prosjektorganisering
Prosjekteier:
Styringsgruppe:
Prosjektansvarlig:
Prosjektleder:

Kvæfjord kommune
Kvæfjord formannskap
Administrasjonssjef Merete Hessen
Ellen Eliseussen, prosjektleder næringsutvikling Kvæfjord kommune

Prosjektgruppe:
•
•
•
•

Nils Arthur Geitanger, Daglig leder Hoelstuen og Bark Spiseri og Bar
Jan-Erik Kristoffersen,Visit Harstad
Rolf-Ingar Eggum, Jordbruksrågiver Kvæfjord kommune
2 stk. gårdbrukere fra Kvæfjord

Referansegruppe: Etableres underveis og etter behov.
Samarbeidspartnere
I prosjektet samarbeider kommunen med Nils Arthur Geitanger, daglig leder av restaurantene
Hoelstuen og Bark Spiseri og Bar.
Visit Harstad med daglig leder Jan-Erik Kristoffersen, samt representanter fra landsbruksnæringa vil gå
inn i prosjektgruppa og referansegrupper. Vi vil også samarbeide med Rå videregående skole, linja
Restaurant og matfag, samt landbruk og reiselivsnæringa i egen kommunen og Harstad.
Samarbeidspartnerne nevnt over vil i all hovedsak bidra med egeninnsats inn i prosjektet.
Underveis i arbeidet vil vi samarbeide med aktører, organisasjoner og bedriftsnettverk som vil kunne
tilføre prosjektet nyttig kunnskap og læring.
Budsjett og Finansieringsplan

Budsjett
Prosjektledelse 10 mnd.

40 timer pr. mnd. x 10

Utgifter i forbindelse med leie av ressurspersoner/ prosessledere for gjennomføring
av workshops, foredrag og seminarer. Utgifter inkl. kostnader til reise og opphold
Infomøter og workshops med næringsliv inkl. møterom og mat.
Prosjektgruppemøter inkl. møterom og mat

240.000
200.000

Snitt på 25 deltakere pr.
møte. 8 timer pr. deltaker
10 møter x 3 timer.
5 deltakere

Reiser, møter, befaringer utenfor egen kommune
Rapportering/ økonomi/revisjon
Sum

150.000
100.000
75.000
35.000
800.000

Finansieringsplan
Kommunalt næringsfond
Egeninnsats prosjektleder
Egeninnsats prosjektgruppe
Egeninnsats næringsliv
Troms Fylkeskommune
Sum
Timesats kr. 600,-

30 timer x 5 stk.
25 deltakere av 8 timer

100.000
90.000
90.000
120.000
400.000
800.000

Innvilget

