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Saksopplysninger
I administrasjonssjefens forslag til budsjett og økonomiplan 2016-2019 framgår blant annet (side 4):
«Budsjettforslaget legger opp til et netto driftsresultat med 5,3 mill kr eller omlag 2 prosent.
Resultatutviklingen for de etterfølgende år i planperioden er svakere og burde samlet for 2016-2019 vært
styrket med omkring 20 mill kr, dersom kommunen skal vinne tilbake tilstrekkelig økonomisk
handlefrihet. Selv om det foreliggende forslag til økonomiplan representerer en plan for inndekning av
tidligere års merforbruk og dermed etter hvert utmelding fra ROBEK, legger administrasjonssjefen til
grunn at formannskapet på forsommeren i 2016 skal inviteres til en såkalt rammedebatt om arbeidet med
budsjett og økonomiplan 2017-2020.»

... og videre (side 8):
«Administrasjonssjefen legger til grunn at formannskapet på forsommeren i 2016 kan inviteres til en
rammedebatt om det økonomiske opplegget for arbeidet med budsjett og økonomiplan 2017-2020, som
både kan drøfte nivået på eiendomsskatten for 2017 og senere år samt se på de lokale effekter av
Regjeringens forslag til nytt inntektssystem, som antas å foreligge i kommuneproposisjonen i mai.»

Administrasjonssjefen legger til grunn at en rammedebatt i første rekke er en sak for politisk nivå,
hvorved formannskapet i større grad enn hva tilfelle har vært de seneste årene kan gi innspill og føringer
for høstens administrative arbeid med budsjett og økonomiplan 2017-2020. Administrasjonssjefens
budsjettforslag skal ut fra møteplanen framlegges for formannskapet i møte 14.november.
Det er i budsjettforslaget avsnitt 2 gitt en omtale av de frie inntekter, herunder også medregnet
vertskommunetilskuddet som skal gi særskilt kompensasjon til de 33 vertskommunene i kjølvannet av
ansvarsreformen av 1991. Disse inntektene er summert slik i planperioden (side 10):
ØP 2016-2019 vedtatt
1000 kr, 2016-priser
Innbyggertilskudd
Utgiftsutjevning medregnet elever i statlige og private skoler
Overgangsordning (INGAR)
Saker med særskilt fordeling
Nord-Norge- og Namdalstilskudd
Småkommunetilskudd
Skjønnstilskudd
Sum rammetilskudd eksklusive inntektsutjevning
Netto inntektsutjevning
Sum rammetilskudd
Skatt på formue og inntekt
Eiendomsskatt
Sum frie inntekter fra rammetilskudd og skatt
Vertskommunetilskudd
Sum frie inntekter

2016
68 232
28 930
1 377
391
9 963
5 475
2 292
116 660
21 200
137 860
59 000
7 300
204 160
106 800
310 960

2017
68 003
28 886

2018
67 973
29 100

2019
67 943
28 875

391
10 002
5 475
2 079
114 836
21 224
136 060
59 046
9 365
204 471
105 897
310 368

391
10 002
5 475
1 866
114 807
21 224
136 031
59 046
9 612
204 689
104 994
309 683

391
10 002
5 475
1 653
114 339
21 224
135 563
59 046
9 866
204 475
104 091
308 566

Det ble i F-sak 2/16 Hørings – nytt inntektssystem gitt en beskrivelse av regjeringens forslag til nytt
inntektssystem for kommunene. Lokale virkninger av nytt strukturkriterium (til erstatning for
basistilskuddet) og ny kostnadsnøkkel (men ikke medregnet det nye regionaltilskuddet), ble da summert
til inntektssvikt for Kvæfjord kommune på årsbasis med 1 754 000 kr, sett mot tabellen ovenfor.
Forslaget til budsjett og økonomiplan 2016-2019 viste i avsnitt 3 en rammeberegning med grunnlag i
anslaget på frie inntekter i tabellen ovenfor, virkninger av tiltak i siste versjon av kommunens
økonomiplan, senere års virkninger av budsjettreguleringer vedtatt av kommunestyret selv, lokale effekter
av kommuneproposisjonen og statsbudsjettet for 2016 og diverse rammetilpasninger og korrigeringer, til
dels av mer teknisk art.

Slike regneøvelser må utestå til høstens budsjettarbeid. Det er dog mulig å angi mer oppdaterte anslag på
inntektsutviklingen i ny planperiode med grunnlag i regjeringens forslag til nytt inntektssystem slik dette
kan utledes av Kommuneproposisjonen 2017. Kvæfjord kommune støtter seg i dette arbeidet på KS
Prognosemodell. Det er 18.mai foretatt en oppdatering av modellen ut fra kommuneproposisjonen med
nytt inntektssystem og revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2016. Det tas hensyn til vekstanslag og andre
føringer fra kommuneproposisjonen, herunder årets anslag for økte skatter på landsbasis med knapt 600
mill kr. Det er også tatt hensyn til noen kjente lokale forhold av direkte betydning for inntektsbildet. Det
er viktig å merke seg at utviklingstallene ikke er oppdatert for nye anslag på folketallsutviklingen og
andre demografifaktorer, noe som utfra omfang også må ses mot høstens budsjettarbeid men som vil bety
en svakere lokal inntektsutvikling enn dagens prognose tilsier.
Sammenlignet med tall fra gjeldende økonomiplan er endringsbildet så langt i seg selv ikke dramatisk:
ØP 2017-2020 anslag
1000 kr, 2016-priser
Innbyggertilskudd
Utgiftsutjevning
Gradering av basistilskudd
Overgangsordning (INGAR)
Saker m/særskilt fordeling (inkl helsest/skolehelse/arbavg)
Nord-Norge- og Namdalstilskudd
Småkommunetilskudd
Endringer saldert budsjett 2016
Skjønnstilskudd
Sum rammetilskudd eksklusive inntektsutjevning
Netto inntektsutjevning
Sum rammetilskudd
Skatt på formue og inntekt
Eiendomsskatt
Sum frie inntekter fra rammetilskudd og skatt
Vertskommunetilskudd
Sum frie inntekter ØP 2017-2020 anslag
Sum frie inntekter ØP 2016-2019 vedtatt
Sum endring frie inntekter

2017
69 590
32 274
-2 042
391
9 811
5 475
509
2 133
118 141
21 095
139 236
58 392
9 700
207 328
106 360
313 688
310 368
+3 320

2018
69 501
32 267
-2 041
391
9 850
5 475
509
1 914
117 866
21 095
138 961
58 392
9 900
207 253
105 450
312 703
309 683
+3 020

2019
69 470
32 261
-2 041
391
9 850
5 475
509
1 695
117 610
21 095
138 705
58 392
10 100
207 197
104 550
311 747
308 566
+3 181

2020
69 441
32 254
-2 041
391
9 850
5 475
509
1 476
117 355
21 095
138 450
58 392
10 300
207 142
103 640
310 782

Tabellen ovenfor antyder årlige merinntekter med vél 3 mill kr sett mot vedtatt økonomiplan. Tre forhold
som kan komme til å svekke dette bildet i betydelig grad:
1. Utgiftsutjevningen er i tråd med Kommuneproposisjonen 2017 gjort opp med uendret vekting av
kriteriet for utviklingshemming. Regjeringens forslag om å nedjustere dette kriteriet med 30
prosent, betyr isolert for Kvæfjord kommune en årlig inntektsreduksjon med 3 483 000 kr.
Kommunalkomiteen har lagt til grunn at verdien på dette kriteriet skal vurderes og forelegges
Stortinget på egnet måte.
2. Økonomiplanen er gjort opp med eiendomsskatt med 4 promille i 2016 og deretter med 5 promille
fra og med 2017. Tallene ovenfor er oppjustert med vél 300 000 kr/år ut fra nytt skattegrunnlag.
Gitt videreføring av for eksempel 4 promille, må de årlige inntektsanslagene fra eiendomsskatt
nedjusteres med 2 172 000 kr. Vedtak om nivå på eiendomsskatten tilhører kommunestyrets årlige
budsjettvedtak.
3. Mens prognosen ovenfor bygger på innbyggertall pr 1.1.2016, skal både innbyggertilskuddet og
store deler av utgiftsutjevningen til slutt baseres på innbyggertall pr 1.7.2017. Det er rimelig grunn
til å anta at en slik oppdatering, både for lokale kommunetall og for landsbasis, vil bety en årlig
inntektsreduksjon med mellom 1 og 2 mill kr i planperioden.

Det ble i administrasjonssjefens forslag til budsjett og økonomiplan 2016-2019 vist til dialogen med
fylkesmannens ut fra kommunens ROBEK-status. Det hitsettes slikt utdrag (side 33):
«Fylkesmannen har som ledd i den statlige oppfølging gjennomført møte med kommunen 27.10.2015,
der den økonomiske utvikling i kommunen og status i forpliktende plan for inndekning av underskudd
var tema. Fylkesmannen har meldt tilbake at møtet står sentralt i oppfølgingen av den økonomiske
situasjonen i kommunen. ROBEK-oppføring utløser statlig lovlighetskontroll av budsjettvedtaket,
herunder også tilbakemelding på ulike deler av økonomiplanen med fokus på at forpliktende plan for
inndekning av underskudd blir fulgt opp av kommunen.
Fylkesmannen påpekte i møtet at underliggende forhold tilsier at kommunens økonomi framstår som
ubalansert og lite bærekraftig. Det ble spesielt pekt på kommunens spesielle rolle som vertskommune
med behov for reduksjon av helse- og omsorgstjenestene samt kommunens ekstraordinært høye
pensjonsforpliktelser, som dessuten de siste årene har vokst betydelig mer enn gjennomsnittet for andre
kommuner. Fylkesmannen vil i denne sammenheng følge opp tidligere innspill med et nytt brev til
Helse- og omsorgsdepartementet.
Kommunen påpekte selv i dialogen med fylkesmannen at arbeidet med budsjett og økonomiplan 20162019 igjen synliggjør en krevende økonomisk situasjon, med underskudd, anstrengt likviditet,
pensjonsforpliktelser og omstillingsutfordringer knyttet til vertskommuneproblematikken.
Reguleringspremie for tidligere tilsatte ved Trastad Gård utgjør 56 prosent av totalt betalt
reguleringspremie, eller omlag 100 mill kr regnet fra 2002.»

Vurderinger
Administrasjonssjefen vil i stikkordsform her kun peke på betydningen av et tilstrekkelig økonomisk
handlingsrom til vurdering av følgende tunge elementer i det videre arbeid med budsjett og økonomiplan
2017-2020:







Utmelding av ROBEK sommeren 2017.
Oppbygging av et disposisjonsfond til å møte uforutsett inntektssvikt og merkostnader innenfor
den alminnelig løpende driften.
Oppbygging av investeringsfond til å møte uforutsette merkostnader innenfor vedtatte og
iverksatte investeringstiltak.
Helsehus; oppfølging av forprosjekt tidfestet til 2016 med ramme 1,9 mill kr.
Borkenes skole; oppfølging av forprosjekt tidfestet til 2019 med ramme 2 mill kr.
Stillingskutt ut fra frafall blant vertskommunebeboerne, men fortsatt vesentlige merkostnader til
pensjon sett i forhold til andre kommuner.

I budsjett og økonomiplan 2016-2019 ble oppsummert et veivalg:
«Også for å møte slike budsjettgrep, vil administrasjonssjefen i planperioden arbeide videre med å
utvikle de mulige tiltak som ble presentert i ROBEK-møtet med fylkesmannen. Stikkordsmessig ble
dette oppsummert i retning av å videreutvikle mer felles administrasjon, én organisatorisk
Kvæfjordskole, én Kvæfjordbarnehage, et samordnet helsehus med færre driftsenheter enn det dagens
organisering av helse- og omsorgstjenestene krever, fortsatt nedbyggings- og omstillingsfokus på deler
av pleie- og omsorgstjenestene, utvikling av en felles eiendomsforvaltning forankret i Kvæfjord Eiendom
AS og mer interkommunalt samarbeid.»
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Helsehus i Kvæfjord - mulighetsstudie, tomteutredning

Administrasjonssjefens innstilling
1.
2.
3.
4.

Kvæfjord kommunestyre vedtar at Kveldro-tomta velges for videre planlegging av Helsehus.
Totalentreprise velges som entrepriseform.
Kommunestyret tiltrer utkast til hovedframdriftsplan som vist i saksframlegget.
Helehusprosjektet vurderes i budsjett og økonomiplan 2017-2020.

Vedlegg:
1. Rapport fra Norconsult AS: «Helsehus Tomtevurdering», versjon 02, 7.6.2016
2. Rapport fra konsulent OHPAS: «Kvæfjord Helsehus Kort notat om entrepriseformer
Anbefaling», 1.6.2016
3. Rapport fra konsulent OHPAS: «Kvæfjord Helsehus Utkast til faseplan og
hovedfremdriftsplan», 1.6.0216
Dokumenter i saka:












K-sak 65/13 Kvæfjord kommunes budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017
K-sak 25/14 Helse- og omsorgsplan 2014-2020 «Morgendagens omsorg i Kvæfjord»
LEV-sak 22/15 Orienteringssak: Samhandlingsreformen – rus og psykiatri
LEV-sak 24/15 Orienteringssak. 1) Studietur til en demenslandsby i Nederland. 2) Studietur til
Danmark for å se på demensomsorgen – i regi av Reis & Ryk-ordningen
K-sak 80/15 Kvæfjord kommunes budsjett 2016 og ØP 2016-2019
LEV-sak 8/16 Helsehus: Utvidelse av mandat i utredningsfasen
LEV-sak 14/16 Helsehus: Orientering om utredning og fremdrift Helsehus
TU-sak 13/16 RS15 Orientering om helsehusprosjektet
Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet
Rapport fra Norconsult AS: «Rom og funksjonsprogram med arealer. Grunnlag for
tomtevurdering». 2.6.2016.
Rapport fra Norconsult AS – Tomtekalkyler 3.6.2016

Saksopplysninger:
Bakgrunn
Utviklingstrekk tyder på at morgendagens brukere av helse- og omsorgstjenester vil være flere
enn før, de vil være i alle aldersgrupper og de vil ha mer sammensatt omsorgsbehov enn i dag.
Et første skritt for å gjøre tjenestene mer helhetlige er samlokalisering. Samlokalisering bidrar til
«en dør inn» for brukerne, og legger til rette for bedre samhandling mellom de ulike
personellgruppene.
I Kvæfjord er helse- og omsorgstjenestene geografisk spredt:





I forbindelse med omorganisering av avlastnings- og rehabiliteringsavdeling, ble
korttidsplassene flyttet og delt mellom BOAS og Kvæfjordheimen sykehjem
Fysio-, ergo- og legetjeneste er i to ulike bygg på Trastad
Sykepleiertjenesten og nattjenesten har base på Kveldro
Rus- og psykiatritjenesten og helsestasjonen er på Servicebygget
Disse forholdene er bakgrunn for vedtak i budsjett, økonomiplan og i helse- og omsorgsplan, om
utredning av samlokalisering i form av et helsehus i Kvæfjord.
Bevilgningene er i siste økonomiplan 2016-2019 justert til 32,4 mill kr (ØP-tiltak 11) fordelt
med 1,9 mill kr i budsjett 2016, 10 ½ mill kr i 2017 og 20 mill kr i 2018. Prosjektet har i tillegg
fått tilskudd fra Helsedirektoratet på 300 000 kr i 2016.
En intern prosjektgruppe i administrasjonen har startet arbeidet med utredning av helsehus
vinter 2015/2016, med bakgrunn i politiske vedtak. Styringsgruppe er strategisk ledergruppe hos
administrasjonssjefen.
Selve Helsehusprosjektet innebærer flere faser, med beslutningsmilepæler underveis. Foreløpig
er arbeidet i en utredningsprosess, og det som gjøres nå er et forarbeid for å fremskaffe grunnlag
for om det i det hele tatt skal gjøres en slik investering som å bygge helsehus, basert på:
1.
2.
3.
4.
5.

arealbehov
tomtevalg
kostnader ved investering
prosjektorganisering
fremdrift

Etterhvert må det også ses på hvilke effektiviserings-/samdriftsfordeler et helsehus kan gi – noe
som eventueltvil gi kommunen økonomisk grunnlag for å finansiere et nybygg av denne typen.
Allerede nå i tidligste fase, knyttet den interne prosjektgruppa til seg ekstern fagkompetanse, for
en introduserende utredning av tomtealternativer, tjenesteinnhold og organisering av
byggeprosjektet frem til en eventuell realisering.
Det understrekes at utredningsarbeidet som har pågått frem til nå, samt arbeidet foreliggende
vedtak innebærer, er dekket av budsjettvedtak for 2016. Arbeidet videre planlegges slik at det
ved hver beslutningsmilepæl (politisk behandling) skal vurderes om prosjektet skal fortsette.
Kommunen forplikter seg dermed bare frem til nærmeste prosjektmilepæl, inntil kontrakt inngås
for realisering av byggetiltaket.
Resultat av konsulentoppdrag innenfor første fase i prosjektet foreligger. Dette i form av
dokumenter vist til, fra de rådgivende ingeniørbedriftene Norconsult AS og OHP AS (Odd H.
Pedersen AS). Oppdraget har bestått av:

1.
Avklare helsehusets arealbehov som grunnlag for tomtevurdering og som del av
tilbudsgrunnlag for prosjektering (arealprogrammet må bearbeides videre i neste fase)
Aktiviteter:








Definere hovedfunksjoner i helsehuset (gjøres av omsorgstjenesten).
Innspill/ behov fra brukerrepresentanter
Supplering med funksjoner for drift, tekniske anlegg og typiske sekundærfunksjoner.
Vurdere sambruksmuligheter
Anslå netto arealbehov pr hovedfunksjon og pr rom
Beregne forventet bruttoareal bygning (med grunnlag i nettoarealet)
Anslå parkeringsbehov og beskrive krav til spesielle innganger/ atkomster utenom felles
hovedinngang.
(Rom- og arealprogram i tabellform. Norconsult 2.6.2016)
2.

Vurdere aktuelle tomters egnethet

Momenter:











Eiendomsforhold
Arealplaner (regulering)
Beliggenhet og naboforhold
Samdriftsmuligheter
Topografi/ terrengforhold
Klima og andre miljøforhold
Eksisterende bygninger; nåværende bruk og evt anvendelighet i prosjektet
Framdrift – muligheter og begrensninger
Adkomst og trafikk/ trafikkbelastning i nabolaget
Tomteareal i forhold til helsehusets arealbehov og krav til parkeringskapasitet for ansatte og
besøkende
Hensiktsmessig plassering av hovedfunksjoner
Senere utbyggingsmuligheter




Dokumentasjon: Rapport med illustrasjoner (vedlegg 1)
3.

Vurdere kostnader for alle alternativene

Kostnadsvurdering for full utbygging med alle funksjoner, og kostnadsvurdering for redusert
utbygging. Om mulig redegjøre for kostnadskonsekvens ved å bygge ut trinnvis.
(Tomtekalkyler. Norconsult 3.6.2016).
4.

Anbefale entrepriseform

Ut ifra erfaringer med lignende byggeprosjekter i offentlig sektor, og med spesielt fokus på
sammenlignbare kommuner.
Dokumentasjon: «Kvæfjord helsehus Kort notat om entrepriseformer Anbefaling»,
OPHAS 1.6.2016 (Vedlegg 2).

5.

Lage utkast til faseplan og hovedframdriftsplan

Ut ifra erfaringer med lignende byggeprosjekter i offentlig sektor, og med spesielt fokus på
sammenlignbare kommuner.
Dokumentasjon: «Kvæfjord Helsehus Utkast til faseplan og hovedfremdriftsplan»,
1.6.0216 (Vedlegg 3).

Kommunale tjenester som er lagt til grunn for utredningene
De kommunale tjenester som utredningene er gjort med basis i, refererer til to mandat, ett som
var utgangspunkt for konsulentoppdragene og ett som kom underveis i oppdraget (LEV-sak
8/16):
Opprinnelig mandat
o Korttids- og rehabiliteringsavdeling med 10 plasser
o Fysioterapi / frisklivstjeneste
o Ergoterapi / hjelpemiddelformidler
o Legesenter
Utvidet mandat
o Helsestasjon
o Sykepleietjenesten
o Nattjenesten
o Kommunepsykolog
Tomteutredning
Fire tomter er analysert, disse er i utredningene navngitt som:
A)
B)
C)
D)

Råsjøen
Husby
Kveldro
Servicebygget

Et siste tomtealternativ (E) på Borkenes ble påbegynt undersøkt, men ble tidlig vurdert som ikke
realistisk og ble utelatt. Etter vedtak i Levekårsutvalget om sentrumsnær beliggenhet, er ikke
tomter på Trastad utredet.
Alle de utredede tomtene er undersøkt innenfor følgende forhold:







Reguleringsstatus og eierforhold
Tomtebeskrivelse
Atkomst- og trafikkforhold
Samdriftsmuligheter
Bebyggelsesforslag
Egnethet

Selve bygningen
Med bakgrunn i innhentede opplysninger fra Helse- og omsorgsavdelingen, samt vedtak i
Levekårsutvalget, er et arealprogram / rom- og funksjonsprogram laget. Dette er benyttet for å:


Beregne nødvendig areal




Vurdere tomtenes egnethet
Beregne foreløpig total kostnadskalkyle for å bygge på den aktuelle tomt.

Det er beregnet et brutto areal for bygget på:



2200 m2 for opprinnelig mandat
2970 m2 for opprinnelig og utvidet mandat

Organisering av byggeprosjektet
Entrepriseformer er forklart i vedlegg nr 2 for såkalt «Beskrevne entrepriser» og
«Totalentrepriser» og anbefaling er gjort. Prosjektplanen er basert på den anbefalte
«Totalentreprise», slik at om annen entreprise velges, må planen endres.
En overordnet prosjektplan er laget for alle faser, med beslutningspunkt / milepæler synliggjort,
ref. vedlegg 3. Denne er foreløpig, og vil revideres etterhvert som man kjenner flere detaljer
utover i prosjektforløpet. Den foreløpige planen fra konsulentene tilsier at overtakelse av bygget
kan finne sted i oktober 2018.
Kostnadsberegninger
Med bakgrunn i den informasjonen konsulentene har mottatt i inneværende fase, har
arealprogram og tomtevurderinger ført til at konsulentene har kommet frem til at kostnadene for
byggeprosjektet på de ulike tomtene og for de to alternativene beregnes til 85 – 125 millioner
kroner. Disse kostnadene er foreløpige og skal beregnes i mer detalj i neste fase.
Konsulentenes anbefaling er:




Å arbeide videre med å prosjektere Helsehus på tomta Kveldro, med bakgrunn i
samdriftsfordelene med eksisterende tjenester i bygg på tomta
Å velge formen «Totalentreprise» som modell for byggeprosjektet
Utkast til faseplan og hovedfremdriftsplan som grunnlag for videre arbeid

Vurderinger
For framdrifta i prosjektet er det nå viktig at det foretas tomtevalg slik at en spesifikk tomt er
grunnlaget i videre prosjektering. Norconsult har gjennom sin vurdering av flere alternativer
konkludert med at Kveldro samlet sett framstår som det beste alternativet. Administrasjonssjefen støtter denne anbefalingen og tilrår at Kveldro-tomta velges som grunnlag for videre
planlegging.
Ved valg av entrepriseform må vi ta hensyn til at Kvæfjord kommune har begrensede ressurser
til å følge opp framdriften av prosjektet i egen regi. En oppsplitting av entrepriser i
delentrepriser vil kreve en detaljplanlegging og detaljoppfølging av prosjektet som kommunen
selv ikke er rigget for. Administrasjonssjefen støtter ut fra dette konsulentens anbefaling om å
velge «totalentreprise» som entrepriseform. Dette betyr at alt ansvar for samordning og framdrift
påhviler utførende entreprenør.
Administrasjonssjefen har fokus på både at prosjektet har nødvendig framdrift, men også at det
kan termineres eller endres under prosessen fram til byggestart med minst mulig kostnad, og
foreslår dermed en slik framdriftsplan:

Tidspunkt

Vedtak / milepæl

Konsekvens

Juni 2016

Politisk vedtak
Forelagte sak med innstilling:
- Videreføre arbeidet
- Velge tomt
- Velge entrepriseform
- Tiltre skissert fremdriftsplan
Politisk vedtak
I forbindelse med behandling av
budsjett 2017 og ØP 2017-2020:
- Bevilge midler for
prosjekteringsarbeid og
eventuell byggestart i 2017
- Planlegge å bevilge for
ferdigstilling av bygget i 2018
Politisk vedtak
Inngå kontrakt med totalentreprenør

Økonomiske belastninger for arbeidet
som foregår omkring Helsehus utover i
hele 2016 skal være innenfor
budsjettvedtatte bevilgning (1,9 mill kr)

Overtakelse av bygget

Overtakelsesforretning: Garantibefaring.
Ordinær drift påbegynner.
Prosjektavslutning.

Desember
2016

Juni 2017
(foreløpig
planlagte
tidspunkt for
beslutningsmilepælen)
Desember
2018

Budsjett for og finansiering av
prosjekterings- og andre
konsulentkostnader, samt eventuelle
byggekostnader for 2017, forutsatt at
kommunen er byggherre

Betydelig økonomisk konsekvens for
kommunen som byggherre:
- Byggekostnader påløper heretter
- Eventuelt kontraktbrudd vil
innebære kompensasjonskrav

Videre analyse vil måtte vurdere kommunens nåværende kostnader, herunder kostnader for
uendret drift i eksisterende bygninger/ lokaler og med dagens organisering av tjenester («0alternativet»). Dette for å gi et bedre beslutningsunderlag for endelig vedtak for størrelse og
finansiering.
Både Kommunereformen og kommunens ROBEK-status kan virke inn på saksframdriften.
Kommunereformen skal behandles av Stortinget våren 2017. Gitt regnskapsresultat i tråd med
budsjettet, vil Kvæfjord kommune være ute av ROBEK sommeren 2017.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

14.06.2016
2016/12

Saksnr
51/16

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
20.06.2016

KLP-saken - videre oppfølging. ETTERSENDES

Administrasjonssjefens innstilling
Saken ETTERSENDES.

Dokumenter i saken:
F-sak 14/16 U.OFF jf ofl § 5 KLP-saken – forslag til minnelig løsning
Saksopplysninger
Det vises til tidligere omtale under F-sak 14/16 KLP-saken – forslag til minnelig løsning, som ble forelagt
formannskapet til behandling i møte 15.2.2016.
Administrasjonssjefen vil i møte 20.juni orientere om sakens videre håndtering og oppfølging, eventuelt
med forslag til vedtak. Denne del av saksbehandlingen avventer løpende dialog med kommunens
advokat, som ikke er avsluttet.
Saksframlegg vil om mulig bli utsendt via e-post eller alternativt utdelt i formannskapets møte.
Formannskapet må da selv ta stilling til om saken er tilstrekkelig opplyst til å tas til behandling.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

14.06.2016
2016/808

Saksnr
52/16

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Merete Hessen
77023011

Møtedato
20.06.2016

Bredbåndsutbygging til kommunale lokasjoner

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser til at Bredbåndsfylket Troms AS (BBFT) har besluttet å bygge et
fiberbasert overføringsnett til de kommunale lokasjoner på strekningen Borkenes-Trastad, jfr. brev
datert 25.04.2016, mottatt 20.05.2016.
2. Formannskapet ber administrasjonssjefen sende henvendelse til Troms fylkeskommune om at
kommunen aksepterer inntil 1 375 000 kroner av tidligere innvilget tilskudd i fylkesrådssak 86/15
kan benyttes av BBFT forutsatt at BBFT bygger under de forutsetninger som fylket har satt i sitt
tilskuddsbrev.
3. Formannskapet ber administrasjonssjefen inngå avtale på tjenesteleveranse til kommunens
lokasjoner på strekningen samt avtale hvor BBFT kan benytte kommunale veilys vederlagsfritt, og
at kommunen står for drift og vedlikehold av disse.

Dokumenter i saken:
 Søknad av 11.02.2015 om bredbåndsmidler (RDA) til prosjektet bredbånd Kvæfjord
 Saksframlegg av 12.05.2015 fylkesrådssak 86/15
 Saksprotokoll av 19.05.2015 fylkesrådssak 86/15
 Konkurransegrunnlag
 F-sak 17/15 Utbygging bredbånd
 F-sak 82/15 Status og fremdrift for arbeidet med utbygging av høyhastighetsbredbånd BorkenesBremnes
 Brev fra BBFT datert 25.04.2016, mottatt pr epost 20.05.2016 Utbygging av fibernett fra
Borkenes Rådhus til og med Trastad
 E-post av 01.06.2016 fra BBFT
Saksopplysninger
Troms fylkeskommune ved fylkesrådet vedtok 19.05.2015 i utvalgssak 86/16:

1. Fylkesrådet bevilger Kvæfjord kommune kr 3 275 500 til bygging av høyhastighets bredbåndsnett for

strekningen Borkenes til Bremnes over midler øremerket bredbåndsutbygging 551.61.
2. Bredbåndsnettet vil gi husstander, bedrifter og offentlige lokasjoner i området tilbud om tilkobling til
høyhastighets bredbåndsnett.
3. Støtten anses som statsstøtte og gis under gruppeunntaket «Aid for broadband infrastructures (Section 10
Article 52)

BBFT har på vegne av Kvæfjord kommune stått for saksbehandling og oppfølging, blant annet utferdiget
og sendt inn søknad, utformet kravspesifikasjon, lagt anskaffelsen ut på Doffin og gjennomførte direkte
forhandlinger med to mulige tilbydere. Ingen tilbydere leverte tilbud ved Doffin-utlysningen. Ved de to
direkte forhandlingene innkom tilbud fra et av firmaene, men dette lå langt over den kostnadsrammen
kommunen var innvilget tilskudd til. Det andre firmaet antydet at tilbud ville komme innenfor en
akseptabel kostnadsramme, men endelig tilbud innkom ikke.
BBFT skriver i brev mottatt her 20.05.2016:
Bredbåndsfylket Troms (BBFT) har besluttet å bygge et fiberbasert overføringsnett til de kommunale
lokasjonene på strekningen Borkenes-Trastad. Kommunale lokasjoner som i dag har fibertilknytning til
eksisterende fibernett på selve Borkenes vil ikke inngå i denne utbyggingen.
Fordi denne strekningen inngår i Kvæfjord kommunes prosjekt «Fiber fra Borkenes til kommunegrense på
Bremnes», og der Troms fylke har bevilget tilskudd til en slik utbygging, vil BBFT sørge for å dimensjonere
fiberkabler og rørtraseer slik at det legges av nok reserver til utbygger som skal bygge aksesser til private og
bedrifter på strekningen til Bremnes.
Troms fylke har på forespørsel fra BBFT bekreftet at BBFT kan få tilskudd til den delen av anlegget som BBFT
bygger under de forutsetninger som fylket har satt i sitt tildelingsbrev. BBFT har ikke anledning til å bygge
aksesser til private og bedrifter, og en slik aksessbygging må derfor foretas av annen operatør.

På spørsmål fra kommunen om hvor mye av tilskuddet som vil bli brukt til del-utbyggingen BorkenesTrastad opplyser BBFT i e-post av 01.06.2016:
Dere har fått 3 275 000 i tilskudd fra fylkeskommunen. Vi ønsker å bruke 1 375 000,- av tilskuddet. Estimert
kostnad: Fylkeskommunale midler: 1 375 000,-. Bredbåndsfylket Troms: 1 025 000,-. Totale kostnader for
utbygging inkl. klargjørelse for aksessnett kommer på: 2 400 000,-. Dette er kun estimat, endringer kan komme.

Vurderinger
Fra den opprinnelige prosjektbeskrivelsen i fylkesrådets saksframlegg hitsettes følgende:
Utbygging av fiberbasert bredbåndsnett fra Borkenes til Bremnes i Kvæfjord kommune. Prosjektet er tenkt
videreført inn i Harstad kommune og områdene Kasfjord/Ervik og Ervik/Stornes. Utbyggingen i Harstad
kommunes del vil komme som egen søknad. I tillegg vil utbyggingen i Kasfjord/Ervik gi redundans for Kvæfjord
kommune, samt for Telenors kabel som i dag er eneste tilførselskabel til Kvæfjord.

Imidlertid ble det ikke til at Harstad kommune sendte inn slik søknad som beskrevet i vår
prosjektbeskrivelse.
Vi har hatt dialog med Harstad kommune for å undersøke om Harstad kommune kom til å sende inn slik
søknad, med tanke på om vi skulle foreta ny Doffin-utlysning samtidig med Harstad eller sammen med
Harstad. Harstad har nå startet opp internt arbeid for å utarbeide en strategi for etablering av
høyhastighets bredbåndsnett til hele kommunen, ved en arbeidsgruppe på tre ledet av næringssjefen og
med teknisk og IKT-kompetanse. Administrasjonssjefen har hatt dialog med næringssjefen i Harstad. Og

vi har blitt invitert til å delta i felles møte med Harstads arbeidsgruppe. Fra Kvæfjord deltok prosjektleder
for næringsutvikling og kontorleder teknisk kontor (IKT-leder hadde forfall) 08.06.2016 i et møte med
Harstad kommunenes arbeidsgruppe. BBFT bistår også Harstad kommune, og da med samme konsulent
som bistår oss. Det opplyses at det ikke foreligger nærliggende planer fra Harstad kommunes side om slik
høyhastighetsfiberutbygging som beskrives i vår prosjektbeskrivelse, men at det vil bli vurdert andre
teknisk løsninger.
Kommunen har i dag muligheter til å kjøre trådløst nett direkte fra rådhuset. Det er opprettet en
testforbindelse fra taket av rådhuset til Kvæfjord eiendom sitt bygg på Trastad. Denne forbindelsen gir
oss den kapasiteten vi har behov for til denne lokasjonen i dag. Men ut fra et samfunnsperspektiv bør vel
kommunen benytte denne muligheten for å medvirke til at det blir bygd ut fiber fra rådhuset til Trastad.
Dette er ved denne korsveg en langt mindre utbygging enn hva vi har håpet på og forsøkt bidra til
realisering av. Men blir ikke dette gjort ved denne anledningen, kan det se ut til at sannsynligheten for
fremtidig realisering av fiberforbindelsen videre ut til Bremnes blir enda mindre. Samtidig vil
utbyggingen BBFT nå har besluttet å foreta, forutsatt at kommunen aksepterer at tilskudd kan benyttes, ha
som effekt at det vil bli lagt fiber gjennom boligfeltet Berg/Engen heller ikke få fiber, noe som vil gjøre
tomtene enda mer attraktive. I tillegg bør kommunen internt og i samarbeid/koordinert med Harstad
arbeide videre med langsiktig strategi for tilfredsstillende bredbåndsdekning i størst mulig del av
Kvæfjord.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Søknad om reduksjon i husleie.

Bikuben er et regionalt, brukerstyrt

senter innafor psykisk helse- og rusfeltet. Vi har i en årrekke leid

lokaler hos Kvæfjord kommune. De siste åra har aktiviteten
samarbeid med NAV i tillegg til flere prosjekter,

vår økt fordi vi har hatt et utstrakt

noe som har ført til et presserende behov for rom til

flere arbeidsplasser.
Nylig ble vi tilbudt de tidligere lokalene til Sparbenkl
Vår leiekontrakt

med kommunen

og er i ferd med å flytte dit i disse dager.

har en gjensidig 6 mnd oppsigelse. Pga at utleier hadde en annen

potensiell leietager måtte vi «slå til» når muligheten

bød seg. Det er jo ikke flust med alternative

lokaler for oss her på Borkenes.
Vi er nå i en situasjon der vi må betale dobbel husleie i mange måneder framover.
finansieres i hovedsak av Helsedirektoratet.

Bikuben

I tillegg kommer en del midler inn i form av prosjekter.

Tidligere fikk vi en årlig støtte fra Kvæfjord kommune, men dette opphørte for flere år siden.
Det er stor etterspørsel etter våre tjenester og som et regionalt senter dekker vi hele landsdelen.
Reiseutgiftene er betydelige. Deltagelse på våre kurs er som regel gratis fordi mange i vår målgruppe
har svært dårlig økonomi.
Det finnes 5 andre tilsvarende senter i landet. Flere av disse mottar støtte fra vertskommunen
av gratis/sponsede

i form

lokaler. Noen har også pengestøtte fra kommunen.

Vi har jevnlig ansatte fra Kvæfjord kommune på kurs uten at dette koster kommunen

noe.

På grunn av ovennevnte forhold tillater vi oss derfor å søke Kvæfjord kommune om en halvering av
oppsigelsestiden

fra 6 til 3 måneder. Dette tilsvarer et beløp på kr 17.298,00.

Pengene vil komme godt med i det viktige arbeidet vi utfører til beste for en sårbar og utsatt gruppe i
vårt samfunn.

Med vennlig hilen

Asbjørn Olafson

styre

r

Kvæfjord kommune

Notat

Kultur- og oppvekstsjefen

Deres dato:
Deres ref:

Vår dato:
Vår ref:

14.06.2016
2016/863-0 / 056

Lars Tverseth
77 02 31 92

Til: Kvæfjord formannskap
Innføring av nettbrettløsninger for politisk nivå
Det tør være kjent at Kvæfjord kommune i et par år har hatt intensjoner om å innføre nettbrettløsninger
for politisk nivå, til erstatning for dagens praksis med utsending av møtedokumenter i papirformat. Mest
av kapasitetshensyn har dette latt vente på seg, men nå er det omsider klart for oppstart av dette
prosjektet.
Framdriftsplanen så langt er å fase inn nettbrettløsninger for medlemmer av formannskapet,
kommunestyret, levekårsutvalget og teknisk utvalg i løpet av høsthalvåret 2016. Om alt klaffer, tar
administrasjonen sikte på at saksdokumentene til formannskapets møte 12. september skal kunne lastes
ned på nettbrett, parallelt med at saksdokumentene til dette møtet også vil foreligge i papirformat, som en
reserveløsning.
I kommunebudsjettet for 2016 er det tatt høyde for slik innføring, ved at det på investeringsbudsjettets
IKT-kapittel er avsatt 180.000 kr til formålet, en bevilgning som etter hvert viser seg å være noe knapp.
Et foreløpig anslag tilsier at det vil være behov for økt bevilgning i størrelsesorden 40-70.000 kr. Når det
likevel kan forsvares å iverksette tiltaket nå, er det fordi en legger til grunn at det vil være mulig å oppnå
tilsvarende innsparing på postene for porto, papir og kopiering, midler som gjennom senere
budsjettregulering kan tilføres investeringsbudsjettets IKT-kapittel til dekning av den antatte
kostnadsøkningen. Det er via innkjøpssamarbeidet med Harstad kommune klart for innkjøp av nettbrett.
Administrasjonen legger også opp til bruk av samme programvare og samme løsning som Harstad
kommune har, slik at vi i noen grad kan trekke veksler på deres erfaringer.
Innføring av nettbrettløsninger for politisk nivå vil måtte bety at utsending av saksdokumenter i
papirformat totalt opphører. Representantene får utlevert nettbrett fra kommunen, formelt sett gjennom en
låneavtale, det tilbys en kortfattet opplæringssekvens, og så kan den enkelte laste ned sakspapirene
elektronisk i forkant av møtene. Det skal likevel bemerkes at denne ordningen ikke fratar den enkelte
representant muligheten til å be om å få utskrift av saksdokumentene i papirformat, dog bør dette bare
skje unntaksvis. Skal nyordningen gi den planlagte effektiviseringsgevinsten, krever det at de politiske
representanter slutter opp om nyordningen.

Virksomhetens navn
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På litt sikt vil det også bli lagt opp til e-postløsning knyttet til den enkelte politikers identitet i systemet,
en mulighet som har vært etterspurt av flere kommunestyrerepresentanter for å unngå å få politisk relatert
post til sin private e-postkonto.
Gitt at formannskapet ikke har innvendinger til ovenstående, vil nettbrettprosjektet bli iverksatt langs de
linjer som framgår av dette notat.

Med hilsen

Lars Tverseth
kultur- og oppvekstsjef

