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AP
SP
AP
H
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Saksnr

Innhold

PS 94/16

Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 14.11.2016

PS 95/16

Kvæfjord kommunes budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

PS 96/16

Navnesaker og vegadressering i Kvæfjord kommune

PS 97/16

Julian Solnes - søknad om tilskudd fra næringsfond. Solnes
Multiservice

PS 98/16

Tilvisningsavtale - et samarbeid mellom Husbanken, privat utbygger
og kommunen

PS 99/16

Næringslivspris for Kvæfjord 2016

PS 100/16

KLP-saken - forslag til minnelig løsning (2)

PS 101/16

Referatsaker

RS 92/16

Møtereferat Kvæfjord politiråd 09.11.2016

RS 93/16

Foreløpig Intensjonsavtale

RS 94/16

Nasjonal helse- og sykehusplan - stedlig ledelse. invitasjon til
innspillsrunde.

RS 95/16

Dagens organisering av UNN HF og hvordan stedlig ledelse ivaretas

RS 96/16

Referat ROBEK- møte 14. november 2016

RS 97/16

Møtereferat dialogmøte 17 11 16 Kvæfjord Eiendom AS

RS 98/16

Kvæfjord kommunes praktisering av ordninga med brukerstyrt
personlig assistanse (BPA)

RS 99/16

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

RS 100/16

Referat møte Ofoten og Sør-troms regionråd ByR2 10.-11.11.16

RS 101/16

Tilbud om kjøp av aksjer i VISIT HARSTAD AS
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

21.11.2016
2016/11

Saksnr
94/16

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Merete Hessen
77023011

Møtedato
28.11.2016

Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 14.11.2016

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 14.11.2016
Til å signere møteboka velges:
1
2…

Dokumenter i saken:
Møtebok fra Kvæfjord formannskaps møte 14.11.2016
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.

5

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

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
95/16

18.11.2016
2016/1159

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kvæfjord Kommunestyre

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
28.11.2016
15.12.2016

Kvæfjord kommunes budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre vedtar Kvæfjord kommunes budsjett for året 2017 i henhold til
foreliggende forslag.
2. Kommunestyret vedtar Kvæfjord kommunes økonomiplan for perioden 2017-2020 i henhold til
foreliggende forslag.
3. Kvæfjord kommunes budsjett for 2017 er gjort opp med totale utgifter og inntekter med
458 242 200 kr. Løpende netto driftsutgifter fordeles slik på rammeområder:
RO0 Styringsorganer
RO1 Fellesadministrasjon
RO2 Kultur/oppvekst
RO3 Helse/omsorg
RO4 Teknisk
RO6 Teknisk/selvkost

3 059 000 kr
25 500 000 kr
102 747 000 kr
165 546 000 kr
18 985 000 kr
411 000 kr

4. Til finansiering av nybygg og nyanlegg i investeringsbudsjettet for 2017 opptas lån med inntil
31 906 000 kr. Lånet betjenes med maksimal avdragstid inntil 40 år, basert på vekting av
låneobjektene i tråd med gjeldende regler. Administrasjonssjefen godkjenner øvrige lånevilkår i
henhold til finansreglement og gjeldende delegeringsregler.
5. Det fremmes eventuelt særskilt sak for kommunestyret om opptak av formidlingslån via
Husbanken, for videre utlån (startlån).
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6. Det gis samtykke til opptak av lån til likviditetsformål for 2017 innenfor en samlet ramme med
inntil 75 000 000 kr. Administrasjonssjefen godkjenner øvrige lånevilkår i henhold til
finansreglement og gjeldende delegeringsregler.
7. Det gis samtykke til inngåelse av leasingavtaler på inntil 16 tjenestebiler til erstatning for inngåtte
avtaler i perioden 2014-2016. Administrasjonssjefen godkjenner vilkårene for slike avtaler.
8. Skattøre for 2017 fastsettes til høyeste lovlige sats ettr Stortingets beslutning.
9. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 blir det å skrive ut eiendomsskatt for 2017 på alle
faste eiendommer i hele kommunen, jf eiendomsskatteloven § 3a. Eiendomsskattesatsen er 5
promille. Eiendomsskatten skal betales i tre terminer, jf eiendomsskatteloven § 25. Taksering og
utskriving av eiendomsskatt skjer i henhold til gjeldende eiendomsskattevedtekter for Kvæfjord
kommune, jf dog etterfølgende punkt 10.
10. Det gis for skatteåret 2017 fritak for eiendomsskatt for øflgende eiendommer:
a) I henhold til eiendomsskatteloven § 7a:
- Eiendommer som eies av frivillige lag og foreninger (idrettslag, bygdelag, grendelag,
ungdomslag, helselag, velforeninger et cetera).
- Lokaler som eies av religiøse samfunn (statskirke, frikirke, pinsemenighet et cetera).
Lokaler som disponeres til museumsformål, medregnet private bygdemuseum så
lange disse er tilgjengelig for allmennheten og enkelt kan holdes atskilt fra andre
lokaler.
b) I henhold til eiendomsskatteloven § 7b:
- Fredede bygninger.
Avgjørelsesmyndighet etter disse bestemmelser delegeres til administrasjonssjefen.
11. Godtgjørelse til ordfører for 2017 fastsettes til 734 305 kr. Godtgjørelse til varaordfører for 2017
fastsettes til 73 431 kr. Øvrige godtgjørelser til folkevalgte fastsettes i henhold til regler for
godtgjørelse til politikere i Kvæfjord kommune.
12. Kommunale gebyrer og betalingssatser for 2017 vedtas i samsvar med budsjettforslagets vedlegg
2.
13. Budsjettområdene 64012 Vannforsyning, 64013 Avløp/rensing og 64020 Feiertjeneste skal være
selvfinansierende via gebyrinnkrevingen, jf forskrifter om gebyrer.
14. Kurdøgnpris for institusjonsopphold fastsettes til 51 016 kr i henhold til forskrift.
15. Administrasjonen pålegges å innrette virksomheten slik at bevilgningene i budsjettåret strekker til.
Avviksrapportering til politisk nivå skjer gjennom tertialrapporter, årsmeldinger og
regnskapssaken.
16. Kvæfjord kommunes økonomiplan for 2017-2020 danner grunnlag for fastsetting av økonomiske
rammer i arbeidet med senere årsbudsjett. Administrasjonen forbereder foreslåtte endringer så vel
som nye tiltak, slik at disse kan iverksettes etter kommunestyrets endelige budsjettgodkjenning.
Det fremmes særskilte enkeltsaker slik som angitt i budsjettforslaget. Ut over de skisserte tiltak i
økonomiplanen, gis administrasjonssjefen også høve til å fremme alternative forslag som grunnlag
for senere behandling av budsjett og økonomiplan.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.11.2016
Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling
Tilstede fra administrasjonen:
Merete Hessen (administrasjonssjef)
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Ågot Hammari (helse- og omsorgssjef), under sak 91/16 Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
Lars Tverseth (kultur- og oppvekstsjef), under sak 91/16 Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
Kristin Myreng Grimstad (kontorleder teknisk kontor) under sak 91/16 Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020, til
kl 14:00
Turid Norlunn Hansen (økonomisjef), under sak 91/16 Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
Alf Børre Knudsen (personalsjef), under sak 91/16 Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020, til kl 13:50
Birger Bjørnstad (rådgiver), under sak 91/16 Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
Administrasjonssjefens forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017- 2020 ble delt ut og gjennomgått i møtet av
administrasjonssjefen, supplert med ledergruppen.
Birger Holand forlot kl 14:25 iht innvilget permisjon. Formannskapet besto da av 6 representanter.
Pause kl 14:50-14:55.
Omforent forslag:
-Administrasjonssjefens forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 tas til orientering.
Votering:
Omforent forslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
- Administrasjonssjefens forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 tas til orientering.

Særtrykt vedlegg (utsendt tidligere):
Administrasjonssjefens forslag til budsjett og økonomiplan 2017-2020
Dokumenter i saken:
K-sak 60/16 Budsjettregulering – utbedring av snuplass i krysset Bergsvn/Speiderbkn
K-sak 56/16 Anskaffelsesreglene – endring i terskelverdier
K-sak 52/16 2.tertialrapport 2016
K-sak 48/16 Helsehus i Kvæfjord – mulighetsstudie, tomteutredning
K-sak 46/16 Tilstandsrapport 2016 for grunnskolen i Kvæfjord kommune
K-sak 45/16 Forslag til reguleringsplan for Leikvika i Kvæfjord kommune, gnr 56 bnr 98 m.fl.
K-sak 44/16 Folkevalgte – godtgjørelser og utgiftsdekning
K-sak 41/16 Budsjettregulering – opptak av startlån kr 1 500 000
K-sak 36/16 Årsmeldinger for 2015
K-sak 35/16 Regnskap 2015 og finansielle rapportering pr 31.12.2015
K-sak 30/16 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - barneverntjenesten
K-sak 22/16 Eiendomsskatt – generelle fritak 2016
K-sak 20/16 Klima- og energiplanen – planrullering og innspill på oppøflging
K-sak 19/16 Budsjettregulering – Berg/Engen med videre
K-sak 18/16 Budsjettregulering – utbygging vannforsyning
K-sak 16/16 Budsjett 2016 – justering i gebyrvedtak, fellingsavgift hjortevilt
K-sak 10/16 HRS – forslag til endringer i selskapsavtalen
K-sak 80/15 Kvæfjord kommunes budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019
K-sak 19/15 Endring i fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester
K-sak 50/12 Delegeringsreglement og innstillingsrett
K-sak 30/10 Finansreglement for Kvæfjord kommune
F-sak 85/16 Høring – forslag om endringer i matrikkelloven. Organisering av eiendomsoppmålingen
F-sak 82/16 Tilleggsareal til Kvæfjord vannverk
F-sak 78/16 Høring – ny kommunelov
F-sak 77/16 Gbnr 57/197 Lasken: Lasken borettslag – kjøp/leie av kommunal tomt med formål parkering,
F-sak 68/16 Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep, Troms – søknad om tilskudd for 2017
F-sak 67/16 Bredbåndsutbygging i Kvæfjord kommune
F-sak 64/16 Nydyrkningsprosjektet i Kvæfjord kommune – søknad om forlengelse
F-sak 49/16 Rammedebatt
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F-sak 48/16 Forprosjekt «Matkultursenter i Kvæfjord»
F-sak 18/16 Forslag om endret bruk av skjønnsmidler
F-sak 6/16 Høring – forslag til innretning av havbruksfond
F-sak 2/16 Høring – nytt inntektssystem
Finansdepartementet 23.9.2016: Nasjonalbudsjettet 2017
Finansdepartementet 23.9.2016: Statsbudsjettet for budsjettåret 2017
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 11.5.2016: Kommuneproposisjonen 2017
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 6.10.2016: Grønt hefte. Inntektssystemet for kommunar og
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 13.9.2016: Ettersendelse av kriteriedata for inntektssysteme
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 24.6.2016: Kommuneproposisjon 2017 og revidert nasjonal
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 13.5.2016: Beregningsforutsetninger for pensjonskostnaden
Fylkesmannen i Troms 15.11.2016: Referat ROBEK-møte 14.november 2016
Fylkesmannen i Troms 10.10.2016: Fordeling av prosjektskjønnsmidler 2016
Fylkesmannen i Troms 6.10.2016: Statsbudsjettet 2017 og det økonomiske opplegget for kommunene
Fylkesmannen i Troms 16.9.2016: Fylkesvise skjønnsrammer 2017 – fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Troms 1.9.2016: Kommunebildet for Troms 2015
Fylkesmannen i Troms 17.3.2016: Lovlighetskontroll av årsbudsjett 2016 og tilbakemelding på økonomip
Fylkesmannen i Troms 9.2.2016: Godkjenning av kassakreditt – 75 mill kr
KS 26.10.2016: Oppdatert distriktsindeks, forventes å ha betydning for regionalpolitiske tilskudd fra 2018
KS 10.10.2016: Oppdatert prognosemodell, notat om statsbudsjettet og ny utgave av kommunene og nors
Fysioterapitjenesten 2.11.2016: Avvikling av diagnoselisten fysioterapi – budsjett 2017
Kvæfjord Frivilligsentral 28.10.2016: Info om tilskuddet sendt til alle kommuner
Kvæfjord Frivilligsentral 25.10.2016: Forslag til budsjett for 2017, Kvæfjord Frivilligsentral
Kulturdepartementet 28.6.2016: Om overgangen fra statlig til kommunalt ansvar for tilskudd til frivilligse
Flesnes oppvekstsenter 25.10.2016: Videre drift av Flesnes oppvekstsenter, avd. barnehage
Sør-Troms regionråd 18.10.2016: ST Regionråd Andel per kommune.xlsx
IKAT Troms 13.10.2016: IKAT – informasjon til budsjettarbeidet
Kvæfjord menighet 5.10.2016: Budsjettforslag 2017
Kvæfjord Eldreråd 4.10.2016: forslag om egen budsjettpost for 2017
UDI 3.10.2016: Vertskommunetilskudd 4.kvartal 2016
K-Sekretariatet 15.9.2016: Kontrollutvalgssak 25/16 – Budsjettramme 2017 – kontroll og tilsyn
Kystverket 26.8.2016: Informasjon til kystkommuner og havner. Retningslinjer for tilskudd til havnesama
Landbrukstjenesten 30.6.2016: Søknad om kommunalt tilskudd for 2017 fra Landbrukstjenesten
Telemarksforskning 21.6.2016: Nye befolkningsframskrivninger – beregning av demografikostnader til b
Statens pensjonskasse 31.5.2016: Premievarsel for pensjonsordningen for 2017 er klart
Kvæfjord kommune 15.2.2016: Rundskriv nr 1/2016 – Budsjettrundskriv 2016
Kvæfjord kommune 13.1.2016: Oversendelse av budsjettdokumenter 2016
Saksopplysninger
Administrasjonssjefen presenterte sitt forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 i møte i
formannskapet 14.11.2016. Budsjettforslaget ble samtidig omfordelt i papirformat til medlemmer og
varamedlemmer i kommunestyret og i de råd og utvalg som får budsjettdokumentet på høring fram mot
formannskapets behandling 28.11.2016.
Fullstendig forslag til budsjett og økonomiplan ble også lagt ut på kommunens hjemmeside på internett.
Direkte link dit: http://www.kvafjord.kommune.no/images/IT/Budsjett-konomiplan-2017-2020.pdf.
Formannskapets innstilling om budsjett, økonomiplan, gebyrer og betalingssatser skal etter reglene i
kommuneloven §§ 44 og 45, jf forvaltningsloven § 37, legges ut til alminnelig ettersyn før saken tas til
behandling i kommunestyret. Kunngjøring vil etter formannskapets behandling bli foretatt ved annonse i
dagsavisen Harstad Tidende, ved utlegging på rådhuset og på biblioteket og ved nytt oppslag på
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kommunens hjemmeside på internett. Høringsuttalelser, innspill og synspunkter vedlegges budsjettsaken
etter hvert som slike måtte framkomme.
Om grunnlaget for budsjettarbeidet vises det til omtale i foreliggende forslag, avsnitt 1 Innledning, 2 Frie
inntekter og 3 Rammeberegning.
Til enkeltpunktene i administrasjonssjefens innstilling til vedtak om budsjett og økonomiplan 2017-2020
skal her anføres, ut over omtalen i forslaget til budsjett og økonomiplan:
Punkt 1 angir forslag til vedtak om årsbudsjettet. Kommuneloven § 45 nr 1 legger til grunn at
kommunestyret innen årets utgang skal vedta budsjett for det kommende kalenderår. Videre slår § 46 fast
at dette skal være en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse, samt at det skal
budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige
avsetninger, noe som framgår i tabell 4 i budsjettforslaget (side 45).
Punkt 2 angir forslag til vedtak om økonomiplan. Det følger av kommuneloven § 44 nr 1 at
kommunestyret en gang i året skal vedta en rullerende økonomiplan. Planen skal gi en realistisk oversikt
over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. I økonomiplanen
skal det for hvert enkelt år anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, noe som framgår i
tabell 5 i planforslaget (side 48).
Punkt 3 viser først til at budsjettforslaget er gjort opp med totale utgifter og inntekter med 458 242 200
kr. Av dette er investeringsbudsjettet summert til 39 745 000 kr, mens det øvrige med 418 497 200 kr
gjelder den løpende drift. Det angis som vanlig nettoutgift for rammeområdenes budsjettoppfølging, dvs
med brutto driftsutgifter fratrukket de tilhørende inntekter for rammeområdet, i tråd med punkt 22.5.1 i
kommunens delegeringsreglement.
Kommunestyrets vedtak angir bindende utgiftsrammer. Som hovedregel kan derfor ingen andre enn
kommunestyret selv pådra kommunen utgifter som ikke er tatt med i nettoutgiften for et rammeområde.
Innenfor vedtatt ramme kan det på visse vilkår foretas reguleringer i budsjettet som også betyr økte
utgifter og inntekter. Formannskapet, teknisk utvalg og levekårsutvalget kan ved budsjettregulering øke
utgiftene i budsjettåret, gitt at tilsvarende økning i inntektene reelt sett gir grunnlag for det og videre at
dette ikke påvirker aktivitetsnivået for senere budsjettår. Tilsvarende kan administrasjonssjefen eller
andre etter administrasjonssjefens fullmakt foreta budsjettregulering innenfor et rammeområde, så lenge
dette gjelder for enkeltsaker, typer av saker som ikke krever prinsipielle avveininger eller saker som ikke
påvirker utgiftsnivået i senere budsjettår.
At budsjettet er bindende for alle som treffer beslutninger på kommunens vegne følger også direkte av
kommuneloven § 46. Samme regel viser til at krav om budsjetthjemmel på utbetalingstidspunktet ikke
gjelder for de utbetalinger kommunen har en umiddelbar rettslig forpliktelse på å dekke, det være seg
kontraktsmessig, arbeidsrettslig, erstatningsrettslig eller basert på rettighetsbestemmelse i lov. Det er ikke
noe vilkår at det foreligger rettskraftig dom for slikt krav, dersom det må legges til grunn at en slik
forpliktelse foreligger. Dette gjelder lønn til tilsatte, uten hensyn til om det på forhånd er avsatt midler til
dekning av disse utgiftene i budsjettet. Det samme gjelder rettslige forpliktelser overfor innbyggere som
følger av lov; som plikt etter Nav-sosialtjenesteloven § 18 til å gi økonomisk stønad til den som ikke er i
stand til å sørge for sitt livsopphold og plikt etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 til å yte nødvendig
helsehjelp, jf pasientrettighetsloven § 2-1a.
Kommunestyret har tidligere vedtatt at kommunen følger statens veiledende satser for utmåling av stønad
til livsopphold. Budsjettet legger i tråd med tidligere opplegg (i forslag til budsjett for 2013, side 36) til
grunn at det ved utmåling av økonomisk sosialhjelp for hjemmeboende ungdom i alderen 18-25 år foretas
en individuell vurdering av reelle utgifter som en slik midlertidig ytelse er ment å dekke. Det settes som
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hovedregel vilkår om aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk bistand, noe som fra 2017 trolig også
blir lovfestet plikt. I forhold til helse- og omsorgstjenestelovens regler om nødvendig helsehjelp, har
Helse- og omsorgsdepartementet i en sak fra 2012 påpekt at omfanget av bistand og tjenester fra
kommunen også må ses mot de rammer og ressurser kommunen har til rådighet.
Det følger ellers av budsjettforskriften at dekning av de utgifter kommunen er forpliktet på, skal
innarbeides så snart det er på det rene at det ikke er dekning for dem i budsjettet slik det foreligger, om
nødvendig også med justering i økonomiplanen. Kommunestyret vurderer selv om justeringer i budsjettet
i tillegg fordrer justeringer i økonomiplanen.
Punkt 4 angir samlet ramme for låneopptak i 2017 med inntil 31 906 000 kr. Med Robek-oppføring skal
kommunens låneopptak undergis særskilt statlig godkjenning. Det betyr at iverksetting av tiltak som
trekker på denne lånefinansieringen, må avvente slik godkjenning.
Det opptas ett samlet lån, uten oppsplitting på tiltak i lånevilkårene. Med helsehusets tunge innslag i en
låneramme som er vesentlig høyere enn for de seneste år, legges det til grunn at samlet lån skal ha en
maksimal avdragstid på inntil 40 år, basert på vekting av låneobjektene i tråd med gjeldende avdragsforskrifter. Dette betyr at også avdragstid på tidligere låneopptak kan virke inn på samlet avdragstid.
Administrasjonssjefen har ellers fullmakt til å forestå låneopptak, jf finansreglementet punkt 7 og
delegeringsreglementet punkt 22.5.8. Det legges som tidligere til grunn at budsjettvedtaket skal angi årets
samlede låneramme. Nye investeringstiltak ut over det som inngår i budsjettforslaget, må således i
utgangspunktet finansieres på annet vis.
Tiltak som inngår i lånefinansieringen for 2017:












10113 IKT-kontor; oppgradering datautstyr.
21111 Borkenes skole; påkostning spesialromsfløy.
25411 Idrettshall/basseng; oppgradering garderobeanlegg.
30011 Helsehus; prosjektering, nybygg Kveldrovegen.
40000 Prosjekt grunnvarme.
44021 Brannvern; ombygging brannstasjon m/vaskehall.
44032 Veier; oppgradering Trastad/Bergsvegen/Speiderbakken/Oscarsveg.
44033 Veilys; oppgradering kommunale lysanlegg.
44044 Boligfelt Berg/Engen; prosjektering, planlegging, grunnlagsinvesteringer.
64012 Vannforsyning; SD-anlegg, høydebasseng, tiltak Trastad/Osvarsveg.
64013 Avløp/rensing; SD-anlegg, tiltak Trastad/Bergsvegen/Oscarsveg.

Punkt 5 bygger på at det i tråd med delegeringsreglementet punkt 22.5.8 videreføres en administrativ
fullmakt til å vurdere behovet for opptak av formidlingslån via Husbanken for videre utlån (startlån),
hvoretter det eventuelt fremmes sak til politisk nivå om samlet omfang av slike lån i 2016, jf senest K-sak
41/16 Budsjettregulering – opptak av startlån kr 1 500 000.
Punkt 6 viderefører årets ramme for likviditetslån med inntil 75 mill kr som ble fastsatt i budsjettvedtaket
for 2015. Administrasjonssjefen oppfatter så langt at dette også bør være tilstrekkelig i forhold til neste
års likvide svingninger. Det er på budsjettkapittel 80512 Sparebanken Nord-Norge ført opp utgifter med
inntil 1 mill kr til dekning av gebyrer, provisjoner og renter på likviditetslånet. Årets totale kostnader vil
til slutt være avhengig av utnyttelsesgraden på lånet og må tidlig i 2017 også vurderes mot ny bankavtale
som framforhandles i disse dager.
Punkt 7 gir ramme i sum lik det samme som tidligere år for å inngå leasingavtaler på 16 tjenestebiler til
de ulike deler av virksomheten. Administrasjonssjefen er kommet til at dagens administrative kapasitet
tilsier fortsatt bruk av en leieordning framfor innkjøp av biler. Nye avtaler må, også ut fra omfang, bygge
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på priskonkurranse via anbud i løpet av første halvår 2017, hvoretter uttak av biler vil skje puljevis i løpet
av 2017, 2018 og 2019, tilpasset opphør av etablerte leasingavtaler. Administrasjonssjefen vil og vurdere
grunnlaget for å la noen biler være elbiler. Det legges i skrivende stund til grunn at de nye leasingavtaler
ikke skal gi vesentlige merkostnader for kommunen, utover det som alt inngår i budsjettet.
Punkt 8 legger som tidligere til grunn at kommunen følger maksimalsatsene for skattøre i henhold til
Stortingets endelige vedtak. Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom stat,
kommune og fylkeskommune og skattøre er den prosenten som kommuneandelen av skatten beregnes
etter. Mulig endring i skattøre i statsbudsjettet, betyr at kommunestyret vanskelig kan fatte et entydig
vedtak om skattøre slik kommuneloven § 8 legger til grunn. Skattøre er over tid blitt et mer aktivt verktøy
for statlig påvirkning av kommunenes rammefinansiering. Alle kommuner benytter nå maksimalsatsene.
Skattøre er i Prop 1 LS (2016-2017) Skatter, avgifter og toll 2017 foreslått holdt uendret med 11,8 % som
for 2016, som bidrag til å holde skatteinntektene lik 40 % andel av kommunenes samlede inntekter. Dette
forslaget ligger i skrivende stund til behandling i Stortingets finanskomité, framdriften der henger nå også
på budsjettforhandlinger mellom regjeringspartiene og deres støttepartier.
Punkt 9 bygger på at kommunestyret i tilknytning til selve budsjettbehandlingen må fatte årlig vedtak om
omfanget på eiendomsskatt. Forslag til skattevedtak for 2017 bygger på vedtatt økonomiplan 2016-2019,
jf omtale på side 9 i budsjettforslaget. I dette ligger det også beregning av eiendomsskatt uten noe særskilt
bunnfradrag, da bruk av formuesgrunnlag fra Skattedirektoratet til verdifastsetting for boliger i seg selv
innebærer et bunnfradrag, i form av en reduksjonsfaktor som gir et redusert skattegrunnlag. For 2017 er
denne reduksjonsfaktoren gjennomgående satt til 20 %.
Punkt 10 bygger på at kommunestyret i særskilt K-sak 22/16 Eiendomsskatt – generelle fritak 2016 ikke
kun vurderte slike fritak, men også ba administrasjonssjefen «for senere år vurdere omfanget av generelle
fritak i tilknytning til budsjettsaken». Det fremmes derfor forslag om slike fritak for 2017 i selve budsjettinnstillingen, og med grunnlag i de samme avgrensninger for fritak som har vært benyttet for 2015 og
2016.
Generelt sett taler flere hensyn for at terskelen for fritak bør være høy og med vurderinger ut fra konkret
søknad, også fordi eier- og bruksforhold for en eiendom over tid kan være i endring slik at fritak for noen
men ikke for andre gitt et mer generelt grunnlag kan falle både uheldig og tilfeldig ut. Forslaget bygger
derfor på at administrasjonssjefen (som tidligere år) fortsatt må gjøre en konkret vurdering for så vidt
gjelder de ulike objekter som kan fritas med dette som hjemmelsgrunnlag.
Punkt 11 bygger på de regler som nylig ble fastsatt i særskilt K-sak 44/16 Folkevalgte – godtgjørelser og
utgiftsdekning. Denne saken bygger gjennomgående på at lokalt fastsatte satser for godtgjørelser til de
folkevalgte årlig skal justeres i tråd med utviklingen i lønnsvekstandelen innenfor regjeringens anslag for
deflator i forslaget til statsbudsjett, slik som dette framlegges i oktober måned forut for det aktuelle år og i
utgangspunktet da uten senere justeringer, for eksempel i tilknytning til ny vurdering av deflator på
vårparten i Revidert nasjonalbudsjett.
Punkt 12 omhandler de kommunale gebyrer og betalingssatser. Kommunestyret fatter som hovedregel
selv alle vedtak om betaling for kommunale tjenester, såfremt dette ikke direkte kan utledes av statlige
bestemmelser. Med slike unntak er opplistingen i vedlegg 2 ment å gi en samlet og uttømmende oversikt.
Kommunestyret har under K-sak 19/15 Endring i fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og
omsorgstjenester lagt til grunn at det løpende skal gjelde fribeløp og ellers øvre beløpsgrenser for betaling
for kommunale helse- og omsorgstjenester, i tråd med de satser som gis i årlige rundskriv fra Helse- og
omsorgsdepartementet ut fra forskrift om slike egenandeler av 2011, jf betalingsregulativets punkt 3700.
Betalingssatsene for barnehager i punkt 1500 er også underlagt statlige maksimalsatser, mens det ut fra
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punkt 3800 må foretas ny vurdering av endring i husleiesatser når årets utvikling i Konsumprisindeksen
er kjent. Fellingsgebyrer for elg i punkt 5700 er også underlagt statlige maksimalsatser slik som omtalt i
K-sak 16/16 Budsjett 2016 – justering i gebyrvedtak, fellingsavgift hjortevilt.
Innenfor de tradisjonelle VAR-områdene innebærer budsjettforslaget økning av vanngebyrer fra 2016 til
2017 med 2,0 %. De øvrige gebyrer innenfor avløp, slamtømming, renovasjon og feiing står med uendret
nivå. Som omtalt i budsjettforslaget side 32 står renovasjon og slamtømming med ubrukte fondsmidler fra
tidligere år. Da disse midlene overstiger 3-5 årsregelen for bruk, bygger budsjettopplegget på at disse
fondsmidlene skal tilbakebetales til innbyggerne ved at årets 3.termin blir betalingsfri, framfor endringer i
selve gebyrsatsene.
Forslag om endring i de kommunaltekniske gebyrer gis formelt sett ved forskrift etter forvaltningsloven,
og ikke i form av enkeltvedtak. Dette tilsier kommunal kunngjøring forut for vedtaket i tråd med § 38 for
å sikre allmennheten innsyn, kunnskap og mulighet til å påvirke politiske beslutningsprosesser, men på
den annen side ikke senere klagerett slik som for et enkeltvedtak. Slik kunngjøring ivaretas samtidig med
at forslaget til budsjett og økonomiplan blir lagt ut til alminnelig ettersyn. Ellers vil også utleggingen av
administrasjonssjefens budsjettforslag på kommunens hjemmeside bidra til allmennhetens kunnskap i
omlag fire uker forut for kommunestyrets endelige gebyrvedtak.
Punkt 13 presiserer at kommunens virksomheter innenfor vannforsyning, avløp og feiing skal være
selvfinansierende, via overnevnte gebyrinnkreving. Det er også nedfelt i § 3b i egne kommunale
forskrifter om vann- og avløpsgebyrer at abonnementsgebyret skal dekke kommunens kostnader for vann
og avløpstjenester. For slamtømming og renovasjon er kravet om selvfinansiering direkte gitt ved
forurensningsloven § 34, jf overnevnte omtale av forslaget om betalingsfri 3.termin.
Fra 2016 er også arbeidet med reguleringsplaner, byggesak og kart/oppmåling flyttet til rammeområdet
for selvkost. Via nytt analyseverktøy er det anslått at selvkost på disse områdene i seg selv krever økning
i gebyrene med 300-500 %, noe som ikke oppfattes å være en realistisk tilnærming i planperioden.
Gebyrene innenfor plansaksbehandling, byggesaksbehandling samt kart og oppmåling, er gjennomgående
oppjustert med omlag 2,5 %, lik deflatoranslaget for økte priser og lønninger i forslaget til statsbudsjett.
På grunn av endrede budsjetteringsregler, framstår budsjettområdene innenfor vann, avløp, slamtømming,
renovasjon og feiing ikke lenger med like store utgifter og inntekter. Avvikene i tallbudsjettet nederst på
side 43 kan kobles til følgende utgifter som ikke lenger blir ført opp innenfor disse budsjettkapitlene:

64012 Vannforsyning
64013 Avløp/rensing
64014 Slamtømming
64015 Renovasjon/miljøstasjon
64020 Feietjeneste

Avskrivninger

Kalkulatorisk rente

487 000
295 000
0
109 000
0

230 000
52 000
0
8 000
0

Tilleggs- og
støttefunksjoner
56 000
52 000
9 000
35 000
23 000

Summer,
lik nettoinntekt
773 000
399 000
9 000
152 000
23 000

Punkt 14 er en konsekvens av at kommunestyret ut fra krav i forskrift av 1995 må vedta kurdøgnpris for
opphold i institusjon tilsvarende det «det koster å drive en institusjonsplass». Dette beregnes ut fra brutto
driftsutgifter fratrukket driftsinntektene og slik at inntekter fra beboerne samt renter og avdrag holdes
utenfor. Hensikten med dette er at pasienter ikke skal betale mer enn det en plass koster kommunen å
drive. Ved beregning i budsjettet for 2006 framsto kurdøgnpris med 43 000 kr. Dette angir et øvre tak og
ligger langt høyere enn det som er vanlig lokal månedsbetaling for institusjonsopphold. Det er innarbeidd
oppjustering av satsen fra 2016 til 2017 med 2,5 %, i samsvar med overnevnte anslag for deflator.
Punkt 15 klargjør et pålegg ikke kun til administrasjonssjefen, men til alle med forvaltningsansvar i
forhold til kommunale budsjettmidler, om å bidra til et aktivitetsnivå innrettet i henhold til de rammer
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som følger av kommunestyrets budsjettvedtak. Det formelle grunnlag for dette er kommuneloven § 47 der
det framgår at «de rammer som er angitt i årsbudsjettet for utgifter til bestemte formål, må ikke overskrides uten
at det på forhånd er foretatt de nødvendige endringer i budsjettet». Det er således ikke akseptabelt å basere
aktivitetsomfanget på forventninger om tilleggsbevilgninger ut over det som følger av vedtaket om
budsjett og økonomiplan. En slik opptreden er i strid med budsjettfullmaktene og budsjettvedtakets
forutsetninger.
Dette utgangspunktet er også framholdt ved at det (1) på side 4 i budsjettforslaget er pekt på betydningen
av et forpliktende budsjettvedtak «framfor en oppstykket behandling som lettere inviterer til omkamper på
enkeltsaker og fokus på tilleggsbevilgninger som ikke kan tilveiebringes på et realistisk vis», dernest også (2) på
side 36 i forslaget til økonomiplan som viser til at realistisk inndekning for utgifter og inntekter innenfor
de enkelte budsjettår «bør være så godt fundert at det ikke fordrer flere budsjettbehandlinger i løpet av året, men
slik at samlet vedtak om budsjett og økonomiplan står seg som et forpliktende styringsverktøy utover i budsjettåret,
både sett fra politisk og administrativt nivå».

Ved eventuell kompetansestrid mellom andre vedtak og budsjettvedtaket, er det sistnevnte som går foran
som styrende for administrativ innretning av aktivitetsomfanget. Unntatt fra et krav om budsjetthjemmel
på utbetalingstidspunktet er som nevnt i tilknytning til punkt 3, kun de utgifter som kommunen har en
umiddelbar rettslig forpliktelse til å dekke. Slike utgifter skal likevel også innarbeides i budsjettet og
økonomiplanen så snart det er på det rene at det ikke er dekning for dem.
Punkt 16 presiserer at økonomiplanen danner grunnlag for fastsetting av økonomiske rammer i arbeidet
med senere års budsjetter, jf omtale for 2017 i avsnitt 3 Rammeberegning. I utgangspunktet viser således
budsjettsammendraget på side 48 også nettoutgift for rammeområdene de etterfølgende år i planperioden.
For 2018 må disse beløpene når den tid kommer justeres for deflator, for budsjettreguleringer i løpet av
2017 som virker inn på senere år og for andre politiske prioriteringer og styringsvedtak, herunder også
føringer i statsbudsjettet for 2018 medregnet en samlet avstemning mot dette årets frie inntekter.
Gitt formulering som foreslått, innebærer kommunestyrets planvedtak en bestilling til administrativt nivå
om å forberede foreslåtte tiltak, slik at disse kan iverksettes etter senere budsjettgodkjenning. Deler av
økonomiplan- og budsjettforslaget har ikke direkte form av bevilgningsvedtak med budsjettdekning, men
kan være avgrenset til tiltak som fordrer nærmere utredning. Ut fra hensynet til den videre framdriften,
vurderes også behovet for framlegging av særskilte enkeltsaker på tiltak skissert i økonomiplanen.
Avslutningsvis er administrasjonssjefen også gitt høve til å fremme alternative forslag som grunnlag for
senere rulleringer av budsjett og økonomiplan.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

16.11.2016
2016/1106

Saksnr
41/16
96/16

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Teknisk utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
24.11.2016
28.11.2016

Navnesaker og vegadressering i Kvæfjord kommune

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser til foreliggende navnesaker 03/2014 og 10/2015 fra Kartverket og vil
ut fra gjennomført høringsrunde så vel som tidligere behandling av navnesakene, tilrå endring av
skrivemåte for følgende stedsnavn:



Revsnes endres til Refsnes
Kvæøy/Kvæøya endres til Kveøy/Kveøya.

2. Kvæfjord formannskap legger ut fra gjennomført høringsrunde til grunn at der i Kvæfjord
kommune kan iverksettes slik bruk av vegnavn:
OMRÅDE 1

Vegnr 10010 Leikvikvegen
Vegnr 10020 Bremnesvegen
Vegnr 10030 Kvæfjordeid(e)vegen
Vegnr 10075 Nedre Langlia

OMRÅDE 2

Vegnr 20010 Voktorvegen
Vegnr 20020 Storjordvegen

OMRÅDE 3

Vegnr 30010 Refsnesvegen
Vegnr 30020 Kveøyvegen
Vegnr 30030 Austerfjordvegen
Vegnr 30100 Hoklandsvegen

OMRÅDE 4

Vegnr 40010 Flesnesvegen
Vegnr 40020 Langvassdalen
Vegnr 40100 Holandsvegen

OMRÅDE 5

Vegnr 50010 Våtvollvegen
Vegnr 50020 Gullholmvegen
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3. Vegnavn under vegnr 30010 Refsnesvegen og 30020 Kveøyvegen må avvente endelig fastsettelse
av skrivemåte for stedsnavn i tråd med formannskapets tilrådning under punkt 1.
4. Formannskapets forslag om skrivemåte for stedsnavn og om 15 nye vegnavn i Kvæfjord
kommune oversendes Stednavntjenesten for norske stedsnavn i Nor-Norge til videre handling,
med foreløpig kopi til Kartverkets orientering. Som grunngiving viser formannskapet ellers til
foreliggende saksframlegg med tilhørende dokumenter.

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 06.10.2016
Administrasjonssjefens innstilling
1.
2.
3.

4.
5.

Teknisk utvalg gir tilslutning til målet om at mer enn 90 prosent av adressene i Kvæfjord kommune innen utgangen
av 2016 skal være vegadresser.
Som ledd i å nå dette målet, innrettes vegadresseprosjektet lokalt i det videre mot navnsetting av definerte
hovedvegstrekninger i kommunen, samt tre mindre vegstrekninger der tilknytning til disse hovedvegene tilsier
opplagt etablering av allerede innarbeidde vegnavn.
Teknisk utvalg ber på dette grunnlag om at forslag til vegnavn med skrivemåte blir gjort til gjenstand for videre
behandling som omtalt i saksframlegget, for følgende veger:
OMRÅDE 1

Vegnr 10010 Leikvikvegen
Vegnr 10020 Bremnesvegen
Vegnr 10030 Kvæfjordeidetvegen
Vegnr 10075 Nedre Langlia

OMRÅDE 2

Vegnr 20010 Vikvegen
Vegnr 20020 Storjordvegen

OMRÅDE 3

Vegnr 30010 Refsnesvegen
Vegnr 30020 Kveøyvegen
Vegnr 30030 Austerfjordvegen
Vegnr 30100 Hoklandsvegen

OMRÅDE 4

Vegnr 40010 Flesnesvegen
Vegnr 40020 Langvassdalen
Vegnr 40100 Holand

OMRÅDE 5

Vegnr 50010 Gullesfjordvegen
Vegnr 50020 Gullholmvegen

Teknisk utvalg ber ut fra forslag under punkt 3 om at det tas opp særskilte navnesaker for endret skrivemåte fra
Revsnes til Refsnes og fra Kvæøy/Kvæøya til Kveøy/Kveøya, ut fra en betraktning om at dette er å betrakte som
nedarvet og daglig brukt uttale for disse stedsnavnene.
Endelig forslag til navn for overnevnte veger bes forelagt teknisk utvalg i neste møte. Forslag om øvrige vegnavn
stilles inntil videre i bero.
Votering:
- Administrasjonssjefens innstilling punkt 1-5 enstemmig vedtatt.

Vedlegg:
Situasjonskart
Kvæfjord Senterparti 28.10.2016: Veinavn i Kvæfjord kommune
Grunneiere og lokalbefolkning på Voktor 28.10.2016: Forslag til vegnavn i Kvæfjord
Eidissen Merkantil 31.10.2016: Vedr. forslag til veinavn i Kvæfjord
Dokumenter i saken:
Kvæfjord kommune 26.10.2016 Vegnavn
Arne Håkonseth 25.10.2016 Vegnavn
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Kvæfjord kommune 7.10.2016 kunngjøring navnesaker/annonse i Harstad tidende og Bladet Vesterålen
Kvæfjord kommune 27.9.2016 vegnavn i Kvæfjord kommune - veiadressering, husnummer
Kvæfjord kommune 14.7.2016 Foreløpig svar – veiadressering, husnummer
Bremnes Aspenes velforening 9.7.2016 Brev vedr husnummer i ytterbygda-med underskrifter
Kartverket 17.7.2015 Oppstart av namnesak 10/2015, Kvæfjord kommune
Kartverket 15.4.2014 Navnesaker knyttet til adressering i Kvæfjord kommune
Saksopplysninger
Teknisk utvalg ga under TU-sak 25/16 tilslutning til administrasjonssjefens forslag omkring den videre
håndtering av sak om vegnavn i Kvæfjord kommune. Sakens bakgrunn er et adresseprosjekt initiert av
Kartverket i 2013, for etablering av entydige vegadresser i tillegg til gjeldende matrikkeladresser slik at
ambulanse og andre utrykningskjøretøyer raskt skal finne fram, jf at der med stadig mer sentraliserte
alarmsentraler ikke kan forventes samme lokalkunnskap som tidligere hos den som tar imot nødtelefonen.
Det følger av kommunens delegeringsregler punkt 38 at kommunal vedtaksmyndighet etter stadnamnlova
med tilhørende forskrifter og senere endringer i lov er tillagt formannskapet, med videredelegering til
administrasjonssjefen avgrenset til enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Til sakens opplysning gjengis et utdrag av saksopplysninger fra TU-sak 25/16:
«Kommunene fastsetter adressenavn til eiendommer, jf matrikkelloven § 21 og stadnamnlova § 5. Kommunestyret
har via delegeringsregler av 2012 overlatt sin avgjørelsesmyndighet etter stadnamnlova med til enhver tid gjeldende
forskrifter og lovendringer, til formannskapet. Administrasjonen har fullmakt til å avgjøre enkeltsaker eller typer av
saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Kartverket initierte i 2013 et landsomfattende prosjekt for å bygge opp et enhetlig og oversiktlig adressesystem for
hele landet, basert på vegadresser. Kartverket bistår via prosjektet i arbeidet, med mål om at 90 % av adressene i
Norge skal være vegadresser innen utgangen av 2016. I skrivende stund er status 88 % for hele landet mot 62 % for
10 år siden, videre 81 % for kommunene i fylket og 43 % vegadresser i Kvæfjord kommune. Det er registrert 2000
adresser i Kvæfjord, herav 861 vegadresser og 1139 matrikkeladresser med gårds- og bruksnummer. Tallet på
adresser er svakt økende. Vegadresser er etablert for de sentrumsnære områder fra Vikeland til Trastad, samt
innenfor de kommunalt opparbeidde boligområdene på Flesnes, i Lamhagan og Eldaskogen.
Bakgrunnen for adresseprosjektet er mest hensynet til at ambulanse og andre utrykningskjøretøyer skal finne raskt
fram. Med stadig mer sentraliserte alarmsentraler kan det ikke forventes samme lokalkunnskap som tidligere hos
den som tar imot nødtelefonen. Det kan derfor oppstå misforståelser når adressen som oppgis er mangelfull, i
områder der det fortsatt bare opereres med gårds- og bruksnummer eller der hvor adressenavnskilt (gateskilt) og
adressenummerskilt (husnummer) er mangelvare. Matrikkeladresser egner seg heller ikke for tilreisende og
nyinnflyttede som ikke er kjent i kommunen. Vegadresser er også til hjelp for andre som skal betjene innbyggerne i
kommunen, som postverk, drosjer og sykepleietjenesten samt ulike vareleverandører og budtjenester.
Link til vegadresseprosjektet: http://www.kartverket.no/eiendom/adressering/Vegadresser-til-hele-Norge/
Utover det mer tidsavgrensede adresseprosjektet, har Kartverket i en veileder skissert oppgaver som bør inngå i en
mer løpende kommunal adresseforvaltning slik som vist i opplistingen <på neste side>
Oppgaver – kommunal adresseforvaltning

Politisk

Organisering og avklaring av ressurser
(Matrl. §§ 5a, 21, 25, 32, matrikkelforskriften §§ 16, 50)

X

Ev utarbeiding og vedtak av lokale forskrifter
(Kap 13, forskr. §§ 50, 59)

X

X

Avklaring av området som skal adresseres
(Kap 4, forskr § 58)

(X)

X

Fastlegging av adresseparseller, tildeling av koder
og registrering (Kap 5)

Administrativt

X

Valg av navn og fastsetting av skrivemåten for navn i
adressesammenheng, samt registrering i Sentralt
stadnamnregister (SSR) (Kap 6, forskr § 51 og stadnamnlova)
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X

X

Tildeling og melding av adressenummer
(Kap 7, forskr §§ 50, 52)

X

Tildeling av bruksenhetsnummer (Kap 8, forskr § 53)

X

Endring av eksisterende adresser (Kap 14, forskr § 50)

X

Matrikkelføring av adresse (Matrl § 25)

X

Utarbeiding av skiltplan og skilting (Kap 11, forskr § 57)

X

Klagehåndtering
(Kap 15, matrl § 46f, forskr § 22 og stadnamnlova)

X

Arkivering av vedtak og underlag/dokumentasjon for disse
(Arkivloven)

X

Dette saksframlegget fokuserer de fem første trinnene i oppsettet ovenfor med vekt på (1) avklaring av områder
som skal adresseres og (2) valg av vegnavn, som ledd i å komme videre med tildelingen av vegadresser til en større
andel av kommunens innbyggere. Vårt lokale arbeidsmål er så langt også at 90 prosent av adressene i kommunen
skal være vegadresser, innen utgangen av 2016.
Når Kvæfjord kommune ikke er kommet lenger i dette arbeidet, skyldes det i kortform at arbeidet med adressering
må konkurrere med andre kommunale arbeidsoppgaver. Mens noen kommuner har egne prosjektledere for å drive
fram vegadresseringen, er det i kommunens plan- og styringsdokumenter ikke gitt særskilt prioritet eller føringer
for et arbeid med vegadresser. Selv om vegadresser satt på spissen i gitte situasjoner kan handle om liv og død, er
det ikke en lovpålagt kommunal oppgave.
Med grunnlag i 5 definerte adresseparseller (vegområder) slik som vist i vedlagte kartskisse, iverksatte kommunen i
2013 en fullstendig gjennomgang av alle veger uten navn. Vi konkluderte at der var 49 registrerte vegparseller i
kommunen uten navn, trolig er antall veger litt høyere enn dette. Det er ført opp navneforslag for de 49
vegparsellene, med koordinatfestede endepunkter. Linker til de 5 vegområdene via kommunens hjemmeside, med
mer detaljerte kartskisser for alle vegparseller:
1. Adresseringsområde 1 (fra Nupen til Vikeland):
http://www.kvafjord.kommune.no/index.php/vaare-tjenestetilbud/bolig-ogeiendom/eiendom/2621-vegadresse-omrade-1

2. Adresseringsområde 2 (fra Vikeland til Storjorda):
http://www.kvafjord.kommune.no/index.php/vaare-tjenestetilbud/bolig-ogeiendom/eiendom/2620-vegadresse-omrade-2

3. Adresseringsområde 3 (Kveøya, fra Straumen til Austerfjord):
http://www.kvafjord.kommune.no/index.php/vaare-tjenestetilbud/bolig-ogeiendom/eiendom/2619-vegadresse-omrade-3

4. Adresseringsområde 4 (Ytre Gullesfjord medregnet Langvassdalen):
http://www.kvafjord.kommune.no/index.php/vaare-tjenestetilbud/bolig-ogeiendom/eiendom/2618-vegadresse-omrade-4

5. Adresseringsområde 5 (Indre Gullesfjord):
http://www.kvafjord.kommune.no/index.php/vaaretjenestetilbud/bolig-og-eiendom/eiendom/2617-vegadresse-omrade-5

Kommunen oversendte i 2014 forslag til nye vegnavn til Kartverket til foreløpig vurdering. Her framgikk det blant
annet:
«Vi ønsker så langt mulig å unngå de mer tidkrevende navnesaker, og vil gjerne ha din tilbakemelding på
eventuelle justeringer som bør tas inn i et høringsforslag. Vi ønsker deretter så langt det er mulig å få saken på
høring, deretter innhente tilrådninger fra Stedsnavntjenesten og få på plass den lokalpolitiske behandling. Selv om
kommunalt delegeringsreglement tilsier at formannskapet fatter vedtak om veinavn, tilsier sakens omfang så langt
vi vurderer det at endelig vedtak for denne saken hører hjemme i kommunestyret. Som nevnt i vår samtale, imøteser
vi gjerne innspill på den videre prosess (er der andre eksterne aktører som skal tilskrives eller holder det med
kunngjøring i dagspressen og på nett ..?)
Vi ser ellers for oss at vi parallelt med sak om veinavn arbeider fram en lokal adresseforskrift, mest til senere bruk
dvs at denne vedtas etter at denne hovedrunden med veinavn er avsluttet»
Kartverket vurderte kommunens forslag, og plukket ut navn som det må reises navnesak om før adressenavnene
kan fastsettes. Kartverket viste til at kommunens fastsettelse av adressenavn er sekundær, slik at skrivemåten ikke
kan fastsettes før etter at det er fattet vedtak om primærfunksjonen naturnavn og bruksnavn. Selv om kommunen
fastsetter adressenavn, er det ut fra forskrifter til Stadnamnlova likevel Kartverket som fastsetter skrivemåten av
gårdsnavn og bruksnavn som faller sammen med stedsnavn, også når navnet inngår som del av en offisiell adresse.
Kartverket viste til at (navne)saker skal gjøres kjent enten ved å kontakte organisasjoner direkte eller ved
kunngjøring i minst to aviser som er alminnelig lest på stedet, eller på annen høvelig måte. Innkomne
høringsuttalelser sendes Stedsnavntjenesten for norske stedsnavn i Nord-Norge med kopi til Kartverket, med
uttalefrist før saken eventuelt går til videre kommunal behandling med vedtak.
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Kartverket har også gitt en utfyllende kommentar til de foreslåtte vegnavn. For noen av disse var det intet å anføre,
for andre ble det gitt mer grundig omtale og med konklusjon om at det må reises navnesak før adressenavn kan
fastsettes.
Det foreligger et fåtall lokale henvendelser omkring mer presis adressering. Mest aktiv har vært Bremnes Aspenes
Velforening, nylig med påminnelse om en underskriftsliste av 28.4.2016 omkring de manglende husnummer og
vegnavn i Bremnesområdet. Kommunen har i tilbakemelding 14.7.2016 uttrykt forståelse for de synspunkter som
framføres og at vi i det videre også vil «vurdere å ta den aktuelle veistrekningen ut av rekken av navnesaker, med
sikte på å få fortgang i navnsettingen for fylkesveistrekningen fra Trastad og til kommunegrensen mot Harstad».
Det er også registrert innspill fra Gullesfjordområdet på (den manglende) framdriften i vegadresseringen.

For å komme videre i forhold til en bedre dekningsgrad på vegadresser, foreslo administrasjonssjefen i
TU-sak 25/16 at kommunen først har fokus på navnsetting av veger der folk mest er bosatt og at dette bør
bygge på de tilbakemeldinger som alt foreligger, også for å unngå tidkrevende navnesaker og dermed et
fortsatt fravær av vegadresser. Dernest ble det lagt til grunn at drøfting av navn og skrivemåter for endel
andre veger i denne omgang stilles i bero.
Som bidrag til å nå målet om at (mer enn) 90 % av adressene skal være vegadresser (mot nå bare 43 %)
og dermed bedre arbeidsvilkår for utrykningskjøretøyer, ble det fremmet forslag om en pragmatisk
tilnærming med navnsetting for definerte hovedvegstrekninger med tillegg av tre andre vegstrekninger. I
en videre oppfølging av vedtak om vegnavn hører tildeling av adressenavn (med gateskilt som ivaretas av
kommunen) og tildeling av adressenummer (med husnummer som ivaretas av byggeier).
Teknisk utvalg ga under TU-sak 25/16 tilslutning til en slik innretning, herunder at det følges opp egne
navnesaker for endret skrivemåte fra Revsnes til Refsnes og fra Kvæøy/Kvæøya til Kveøy/Kveøya, ut fra
en betraktning om at dette er å anse som nedarvet og daglig brukt uttale for disse stedsnavnene.
Teknisk utvalg ba videre om at følgende forslag til vegnavn ble tatt til videre behandling:
OMRÅDE 1
Vegnr 10010 Leikvikvegen
Fylkesveg X-1 i lengde 0,75 km
FRA: vegkryss Bygdevegen/Fochsenvegen TIL: vegkryss Bygdevegen
Kommunens eget oppsett bruker alternativene Nedre Bygdevegen og Leikvikavegen. Kartverket har en fyldig
omtale av Nedre Bygdevegen, som kommer til at Nerbygdvegen bør være sammensetningsmåten. Kartverket
avviser Leikvikavegen med henvisning til sammensetningsmåten i nedarva stedsnavn til Leikvika; for eksempel
Leikvikfjellet og Leikvikvatnet, dvs at stedsnavn i forleddsposisjon skal til vanlig ikke ha bestemt form.
Vegnr 10020 Bremnesvegen
Fylkesveg X-1 i lengde 13,5 km
FRA: der Bygdevegen slutter på Trastad med vegnr 125, gbnr 59/5 TIL: Nupen, grense mot Harstad kommune
Vegnr 10030 Kvæfjordeidetvegen
Fylkesveg X-83 i lengde 5 km
FRA: Skallankrysset ovenfor Gåra TIL: Bjørklund gard, grense mot Harstad kommune
I kommunens eget oppsett brukes også alternativet Kvæfjordvegen, men vi kom til at Kvæfjordeidetvegen både er
mer presist beskrivende og i tråd med stedsnavnbruken.
Vegnr 10175 Nedre Langlia
Kommunal veg på Borkenes i lengde 0,15 km
FRA: Toppenvegen, avkjøring mot vanntanken TIL: Langlia
Internveg i boligfelt ovenfor Borkenes der tilsluttede veger fra tidligere er navnsatt og hvor Nedre Langlia allerede
er i daglig bruk. Dette er en av tre ikke-definerte hovedveger som tas med i denne omgang. Kartverket har med
henvisning til sin vurdering under Nedre Bygdevegen vist til alternativet Ner-Langlia, ettersom det i nedarva
stedsnavn ikke er vanlig med løst sammensatte stedsnavn, men kommer samtidig til at dette ikke er feil
navnelaging. Nedre Langlia er allerede er i daglig bruk som vegnavn på denne parsellen.
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OMRÅDE 2
Vegnr 20010 Vikvegen
Fylkesveg X-83 i lengde 4 km
FRA: start etter nuværende vegadresse Vikeland nr 20, gbnr 50/1 TIL: brua over Straumen ved Straumsnes
Vegnr 20020 Storjordvegen
Fylkesveg X-14 i lengde 8 km
FRA: Straumsneskrysset mot FV X-83 TIL: Bjørnhaugen, grense mot Harstad kommune
OMRÅDE 3
Vegnr 30010 Refsnesvegen
Fylkesveg X-83 i lengde 16,1 km
FRA: brua over Straumen ved Straumsnes TIL: Refsnes fergeleie
Kartverket viser til at primærnavnet har to godkjente skrivemåter i SSR; Refsnes og Revsnes. Etter norsk
rettskrivning bør det brukes skrivemåten Revsnesvegen. Kartverket kommer til at det må reises navnesak før
adressenavnet kan fastsettes.
Revsnesvegen er en skrivemåte som ikke baserer seg på lokal bruk, det bør derfor tas i bruk mer kjente og etablerte
Refsnesvegen, selv om dette kan gjøre (navne)saken mer tidkrevende. I tråd med omtalen under Kveøyvegen, bør
det legges til grunn formell navnesak med sikte på å endre skrivemåten fra Revsnes til Refsnes.
Vegnr 30020 Kveøyvegen
Fylkesveg X-105 i lengde 9,3 km
FRA: avkjøring/kryss FV X-83 (Refsnesvegen) på Hinnøya TIL: Øynes snuplass
Kartverket viser til at skrivemåten for primærnavnet i SSR er Kvæøya. Her må det reises navnesak for å få i bruk
skrivemåten Kveøya og deretter adressenavnet Kveøyvegen.
Til denne (navne)saken hører at Kvæfjord historielag i 2010 konkluderte at skrivemåten Kveøya bør tas i bruk for
hele øya, blant annet med henvisning til at «i daglig tale blant eldre og yngre på Kveøya er uttalen i dag «Kveøy»
og «Kveøya» med ein e-lyd som drar mot «æ», men som likevel klart blir oppfatta som e-lyd». Formannskapet kom
under F-sak 12/11 med tilrådning om bruk av Kveøya som riktig skrivemåte, hvoretter saken ble oversendt
Stedsnavntjenesten for norske stedsnavn i Nord-Norge med kopi til Kartverket, for videre behandling. Kartverket
varslet deretter i 2015 navnesak på skrivemåten Kvæøya og Kvæøybrua, hvoretter denne nå ligger til videre
kommunal behandling.
Omlag tilsvarende som nevnt ovenfor om Refsnes/Revsnes, kom vi til at Kvæøy/Kvæøya som skrivemåte ikke
bygger på lokal bruk, slik at mer kjente og etablerte Kveøy/Kveøya bør tas i bruk som grunnlag for å kunne gjøre
bruk av Kveøyvegen, selv om det for dette tilfelle vil gjøre sakens videre framdrift mer tidkrevende.
Som del av navnsettingen og ut fra tilbakemelding fra Kartverket, er derfor kunngjort at det er reist navnesak for
endring fra Kvæøy/Kvæøya til Kveøy/Kveøya, jf stadnamnlova § 6 første ledd, 7.setning hvoretter «lokale
organisasjoner har rett til å uttale seg i saker som gjeld stadnamn organisasjonen har særleg tilknytning til».
Vegnr 30030 Austerfjordvegen
Delvis fylkesveg X-104, kommunal veg og nedklassifisert veg i samlet lengde 12,7 km
FRA: avkjøring/kryss FV X-83 (Refsnesvegen) ved Refsnes fergeleie TIL: Kjengsnes snuplass
Vegnr 30100 Hoklandsvegen
Delvis fylkesveg X-105 og kommunal veg i samlet lengde 1,1 km
FRA: avkjøring/kryss Kveøyvegen, gbnr 41/16 TIL: Hokland snuplass, gbnr 41/3 og 7
For denne vegen er det feil målsettinger med videre i kommunens tidligere kartleggingsarbeid, beskrivelsene er her
korrigert. Dette er en av tre ikke-definerte hovedveger som tas med i denne omgang, dermed oppnås også et
grunnlag for navnsetting av alle veger på Kveøya hvor det tilligger boliger.
OMRÅDE 4
Vegnr 40010 Flesnesvegen
Fylkesveg X-83 i lengde 10,9 km
FRA: Flesnes fergeleie TIL: vegkryss i Langvassbukt, mot riksveg 85
Vegnr 40020 Langvassdalen
Riksveg 85 i lengde 4,6 km
FRA: vegkryss i Langvassbukt TIL: Sigerfjordtunnelen
Kartverket har meldt «ok» som kommentar til begge alternativene Langvassdalen og Langvassdal(s)vegen. Vi kom
til bruk av det mer kortfattede Langvassdalen.
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Vegnr 40100 Holand
Fylkesveg X-102 i lengde 3,5 km
FRA: avkjøring/kryss FV X-83 (Flesnesvegen) ved Flesnes fergeleie TIL: Holand snuplass, gbnr 12/1
Dette er en av tre ikke-definerte hovedveger som tas med i denne omgang, ut fra stor bosettingsandel innenfor
vegområde 4 samtidig som det dermed oppnås navnsetting av alle veger innenfor dette vegområdet.
OMRÅDE 5
Vegnr 50010 Gullesfjordvegen
Riksveg 85 i lengde 14,2 km
FRA: vegkryss i Langvassbukt TIL: rundkjøring i Gullesfjordbotn, gbnr 67/48
Vegnr 50020 Gullholmvegen
Fylkesveg X-103 i lengde 10 km
FRA: rundkjøring i Gullesfjordbotn, gbnr 67/48 TIL: Gullholm snuplass, gbnr 23/1

Teknisk utvalg konkluderte under TU-sak 25/16 med at endelig forslag til «navn for overnevnte veger bes
forelagt teknisk utvalg i neste møte. Forslag om øvrige vegnavn stilles inntil videre i bero.»

Det er foretatt kunngjøring (1) av navnesaker for endret skrivemåte fra Revsnes til Refsnes og fra
Kvæøy/Kvæøya til Kveøy/Kveøya samt (2) forslag om etablering av 15 nye vegnavn i Kvæfjord
kommune i tråd med overstående. Det er innkommet tre høringsuttalelser; fra Kvæfjord Senterparti, fra
grunneiere og lokalbefolkning på Voktor og fra Eidissen Merkantil. Disse vedlegges saken.
Det tilhører også saken tidligere innspill fra Bremnes Aspenes velforening, blant annet bilagt omfattende
underskriftsliste av 28.4.2016 som viste til tidligere dialog der det var «foreslått fra kommunens side at FV1
fra Trastad og til Bremnes skulle hete Bremnesveien, noe som ble applaudert av velforeningen vår». Det er også
framkommet innspill fra Arne Håkonseth om grensen mellom Bygdevegen og foreslåtte Bremnesvegen
som anses for avklart, og muntlig fra Kjell Roger Albrigtsen om (mulig manglende) vegadressering for
hans bolig på gbnr 54/8 på Rå, som ut fra gjeldende regler bør tildeles adressenummer under Kirkevegen.
Vi har, både i håp om å sikre korrekt formell håndtering av navnesakene og for å få til en framdrift som
kan møte målet om at (mer enn) 90 % av adressene i kommunen skal være vegadresser, også søkt råd hos
en av stedsnavnkonsulentene hos Språkrådet. Tradisjonelt kan navnesaker vekke engasjement og gjerne
med debatter som drar ut i tid. Samtidig er kommunen i sin saksbehandling også pålagt oppfølging av
lovbestemmelser som gir føringer for hvordan navnespørsmål kan håndteres. Det er derfor lagt til grunn
en ambisjon om å fremme navneforslag som både kan få lokal tilslutning og som på veien mot endelig
navnsetting kan møte aksept hos Stedsnavntjenesten og Kartverket.
I det videre løp må tre ulike forhold følges opp:
1. I forhold til Kartverkets navnesak 3/2014 må kommunen i tillegg til nylig kunngjøring også
oversende skjema om skrivemåten av 18 ulike bruksnavn etter stadnamnlova til de berørte
grunneiere/-festere for eventuell uttalelse. Slike uttalelser videresendes uten ytterligere kommunal
oppfølging til Stedsnavntjenesten og Kartverket for videre behandling.
2. Som oppfølging av Kartverkets navnesak 10/2015 og vår nylige kunngjøring av navnesak(er) for
Revsnes og Kvæøy/Kvæøya, må kommunen først gi endelig uttalelse til disse to navnesakene
hvoretter de oversendes Stedsnavntjenesten og Kartverket til videre oppfølging. Vi legger så langt
til grunn at endelig vedtak om skrivemåte her tilligger Kartverket så lenge navn faller sammen
med nedarvet stedsnavn, «også når namnet inngår som del av ei offisiell adresse» jf kommentarer
til stadnamnlova. Forslag om navnesetting bør først behandles i de lokalpolitiske organer.

22

3. Forslag til vegadressering for de aktuelle veger bør nå framlegges for behandling i teknisk utvalg
og deretter med endelig vedtak i formannskapet, dog betinget i at Kartverket imøtekommer
forslagene om å ta i bruk Refsnes og Kveøy/Kveøya som de lokale skrivemåter.
Vurderinger
Det er i tråd med overstående kunngjort navnesaker for endring av stedsnavn (1) fra Revsnes til Refsnes
og (2) fra Kvæøy/Kvæøya til Kveøy/Kveøya, jf også tidligere oversendelser fra Kartverket under sakene
3/2014 vedkommende adressenavn for Revsnes med flere og 10/2015 for Kvæøy/Kvæøya. Det foreligger
ingen tilbakemeldinger på kunngjøringen for så vidt gjelder disse to navnesakene. Administrasjonssjefen
oppfatter dette å være uttrykk for lokal tilslutning til bruken av de foreslåtte skrivemåtene Refsnes og
Kveøy/Kveøya, som vi oppfatter å vært i daglig bruk over lang tid.
Det tilrås derfor at det fattes vedtak der kommunen oversender Stedsnavntjenesten forslag om bruk av
Refsnes og Kveøy/Kveøya som skrivemåter for de aktuelle stedsnavn, jf § 5 i stadnamnlova:
«Saker om skrivemåten av stadnamn kan takast opp av
a)
b)
c)
d)

eit offentleg organ og andre som er nemnde i § 1 tredje ledd
eigaren eller festaren i saker som gjeld namn på eige gardsbruk eller eigedom
ein lokal organisasjon med særleg tilknyting til eit stadnamn
stadnamnkonsulentane når endet gjeld stadnamnd i deira område

Kommunen vedtek skrivemåten av offisiell adresse og av namn på tettstader, grender, kommunale gater, vegar, torg, bydelar,
bustadfelt, anlegg o.l. Fylkeskommunen vedtek skrivemåten av namn på fylkeskommunale anlegg o.l.
Statens kartverk vedtek skrivemåten av gardsnamn, bruksnamn, seternamn, naturnamn, namn på statlege anlegg o.l. dersom ikkje
anna er fastsett i lov eller forskrift. Det kan gjerast samlevedtak for skriftforma av eit namneledd innanfor det same administrative
området.
Er det tvil om kven som etter desse reglane skal fastsetje skrivemåten av eit stadnamnd, kan spørsmålet leggjast fram for
departementet til avgjerd.»

Som grunnlag for framtidig vegadressering, er det kunngjort forslag om 15 nye vegnavn. Det foreligger
som nevnt tre høringsuttalelser; fra Kvæfjord Senterparti, fra grunneiere og lokalbefolkning på Voktor og
fra Eidissen Merkantil. Administrasjonssjefen har avstemt sin vurdering av uttalelsene med innspill fra en
av stedsnavnkonsulentene hos Språkrådet, for om mulig å komme fram til navnsettinger som også står seg
i den videre behandling. Kommunens forslag oppfattes å omfatte middels lange vegstrekninger, med bruk
av midtveisnavn eller endenavn for et etablert og kjent stedsnavn som vegnavn. En slik tilnærming kan i
hovedsak antas å få tilslutning hos Stedsnavntjenesten og Kartverket.
Forslaget fra Kvæfjord Senterparti om å bruke lokale stedsnavn i stedet for de foreslåtte vegnavn, kan
følges opp ved at det i tillegg til vegadresser tilføyes adressetilleggsnavn hjemlet i matrikkelforskriften §
54 hvorved «den som har grunnbokshjemmel til eiendommen som eier <kan> kreve at den offisielle adressen også
skal omfatte gårdens bruksnavn, dersom navnet faller språklig og geografisk sammen med et nedarvet stedsnavn»,
jf også i samme § 54 bestemmelse at «kommunen kan tildele adresser innenfor mindre grender, bolig- eller
hyttefelt eller andre avgrensede områder et felles adressetilleggsnavn». Dette hjemler for det første bruken av

vegnavn slik som foreslått i TU-sak 25/16 og dernest eventuelt tillagt et adressetilleggsnavn i tråd med
forslaget fra Senterpartiet, for den som måtte ha et ønske om det.
Kommunens bruk av Hagan, Strand, Gåra med videre som vegnavn framholdes av stedsnavnkonsulenten
som eksempel på hvordan vegnavn ikke bør håndteres. Uten at administrasjonssjefen vil forfølge dette nå,
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kan en framtidig løsning her i stedet bli at disse i stedet tas i bruk som adressetilleggsnavn og med helt ny
navnsetting av den aktuelle vegstrekningen.
Kommunen er gitt råd om bruk av tilføyelsen «...vegen» for alle vegnavn der dette ikke utløser for lange
navn. Matrikkelforskriften §§ 51 og 54 tar utgangspunkt i inntil 22 posisjoner for adressenavn og inntil 25
posisjoner for adressetilleggsnavn. Ut fra drøftinger med stedsnavnkonsulenten. finner vi ikke å tilrå bruk
av «Kvæfjordeidet» i stedet for «Kvæfjordeidetvegen» men dog justering til «Kvæfjordeid(e)vegen» som
bedre rettskrivingsform enn i vårt første forslag. Kartverket har ellers i forhåndsvurdering gitt aksept for
både «Langvassdalen» og «Langvassdal(s)vegen», administrasjonssjefen kom her til at sistnevnte blir for
langt, men ser at det kan foreligge gode grunner for bruk av begge former.
Når det gjelder Senterpartiets innspill om «vei» framfor «veg», er den etymologiske vurdering at «veg» er
det opphavelige navn og der «vei» også lokalt er tatt i bruk langt senere. Ellers er både veg og vei korrekt
muntlig uttale av skrivemåten «veg». Endret bruk til alternativet «vei» må forventes å utløse krav om en
gjennomgående nyskilting av de allerede etablerte vegnavn fra «veg» til «vei». Administrasjonssjefen må
frarå at kommunen stiller seg i en posisjon som kan utløse et slikt krav om endret skilting.
Fra grunneiere og lokalbefolkning på Voktor foreligger underskriftsliste om at foreslåtte «Vikvegen» i
stedet bør gis navnet «Voktor». Bruk av Vikvegen er i foreløpig vurdering kvittert ut som «ok» av
Kartverket, selv om stedsnavnkonsulenten framholder «Vik(e)vegen» som bedre rettskriving. Forslaget
bygger på bruk av midtveisnavn for vegstrekningen fra nuværende vegadresse for matrikkelnummer 50/1
på Vikeland og fram til brua over Straumen ved Straumsnes. Kommunen er ellers gitt råd om bruk av
etterleddet «...vegen» for alle vegnavn der dette ikke utløser svært lange navn, jf omtale ovenfor samt at
adresseparsellen ikke bare omfatter Voktor, her bør derfor alternativet ikke kun være stedsnavnet
«Voktor» men det mer beskrivende «Voktorvegen».
Administrasjonssjefen oppfatter at «Voktorvegen» her like gjerne kan tas i bruk som «Vikvegen», saklig
også grunngitt i større bebyggelseskonsentrasjon på Voktor sør for vannskillet Storelva enn det som
gjelder for Vik nord for Storelva. En slik navnsetting vil dog ved neste korsvei stenge for bruk av Voktor
eller Øvre Voktor som adressenavn på gårdsvegen, jf at «Voktorvegen» har vært tiltenkt navn på vegnr
20110 på Øvre Voktor.
Kommunen har også fått innspill på oppstart av Voktorvegen/Vikvegen ved Gårakrysset, i stedet for etter
nuværende vegadresse nr 20 for Vikeland, gbnr 50/1. Administrasjonssjefen er kommet til at dette bør
avvente eventuell ny navnsetting av vegen fra Borkenes mot Gåra/Vikeland slik som omtalt tidligere.
Innspillet fra Eidissen Merkantil om bruk av «Botnveien» representerer en navnsetting som neppe kan
påregnes å bli godkjent av Stedsnavntjenesten. Begrepet «Botn» blir i denne sammenheng for upresist og
vil for andre i Kvæfjord være i like kjent bruk for områdene Austerfjordbotn og Gullesfjordbotn, der noen
innbyggere opp gjennom årene for eksempel har vist til å være bosatt «i Botn». «Storjordvegen» bygger
ellers på et endenavn i vanlig bruk, administrasjonssjefen ser også at midtveisnavnet «Straumsbotnvegen»
like gjerne kan være et alternativ, selv om dette blir noe omfangsrikt.
Utover de forhold som er omtalt ovenfor, konkluderer vi ut fra drøftinger med stedsnavnkonsulenten i
Språkrådet med at «Holandsvegen» bør brukes framfor kun «Holand» for vegnr 40100, jf gjennomgående
bruk av etterleddet «...vegen» for alle vegnavn der dette ikke utløser for lang navnsetting samt at denne
adresseparsellen også omfatter eiendommer på store deler av Flesnes og ikke bare på Holand. Videre blir
«Gullesfjordvegen» for vegnr 50010 for upresist så lenge (1) denne vegstrekningen bare favner 1/3-del av
fjordens lengde og (2) kun gjelder veg på fjordens vestside. Mest beskrivende vil her formentlig være
midtveisnavnet Våtvoll og dermed «Våtvollvegen».
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For «Nedre Langlia» er det påpekt et fravær av «Øvre Langlia». Også Kartverket har tidligere pekt på
alternativet «Ner-Langlia», men kommer samtidig til at «Nedre Langlia» ikke er feil navnelaging.
I forhold til tidligere forslag under TU-sak 25/16, kommer administrasjonssjefen ut fra overstående til
slike justeringer hva gjelder forslaget om nye vegnavn:
Vegnr 10030 Kvæfjordeidetvegen
Vegnr 20010 Vikvegen
Vegnr 40100 Holand
Vegnr 50010 Gullesfjordvegen

ENDRES TIL: Kvæfjordeid(e)vegen
ENDRES TIL: Voktorvegen
ENDRES TIL: Holandsvegen
ENDRES TIL: Våtvollvegen

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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KVÆFJORD SENTERPARTI

Kvæfjord kommune
Administrasjonssjefen
9475 BORKENES

Dalsnes, 9475 Borkenes 28.10.2016

Veinavn i Kvæfjord kommune
Styret i Kvæfjord Senterparti har drøftet framlagte forslag til veinavn for områder som tidligere ikke
har fått veinavn. Styret mener at et veinavn som omfatter lange veistrekninger kan være med på å
viske ut lokale stedsnavn i kommunen. På samme måte som det tidligere er tatt i bruk gårdsnavn
som veinavn (jfr. Strand, Gåre, Vikeland), foreslås det at samme prinsippet brukes for
X-1 Trastad – Nupen

): Dalsnes, Dale, Utstrand, Elde, Aspenes, Haugen, Molvik, Bremnes

X-83 Straumen – Refsnes,

): Straumen, Salen, Hestvik, Sætran, Hemmestad, Refsnes

X-83 Flesnes-veikryss Langvassbukt.

): Flesnes, Bogen, Gombogen, Fårøysæter, Langvassbukt

Det foreslås også at Kvæfjordeidet brukes i stedet for Kvæfjordeidetvegen – tilsvarende forslaget om
bruk av Langvassdalen i stedet for Langvassdalenvegen.
Kvæfjord Senterparti foreslår at vei brukes i stedet for veg i de nye veinavnene som skal ha vei i
navnet, da dette er mest vanlig i vår dialekt.
Kvæfjord Senterparti foreslår at veinavnsaken med resultatene av høringen blir behandlet i teknisk
utvalg, som gjennom sitt vedtak legger grunnlag for formannskapets behandling av saken.

Med vennlig hilsen

Kåre Bakken
leder
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Kvæfjord kommune
Teknisk utvalg

L-1(cL

Voktor 28.10.2016

FORSLAG TIL VEGNAVN I KVÆFJORD
Viser til Administrasjonssjefens

innstilling vedr. vegnavn i Kvæfjord kommune saksnr. 25/16.

Alle steds- og adressenavn er en viktig del av lokalmiljøet og lokalhistorien. De representerer
viktige språklige og kulturelle verdier, og styrker innbyggernes identitet og tilhørighet til et
sted. Stedsnavn er kulturminner, og navnene blir stående i generasjoner framover.
FORSLAG
For OMRÅDE 2, vegnr. 20010, foreslås følgende navn: VOKTOR
Det er lokalhistorisk riktig og naturlig at VOKTOR-navnet/adressen gjelder fra det
naturlige vannskillet "Storelva" og til veikrysset ved brua i Straumen.
På folkemunne og i generasjoner har -Storelva- vært naturlig skille mellom stedsnavnene Vik
og Voktor. Dette vannskillet ligger mellom gårdsbruk i Vik og på Voktor.
Kvæfjord kommune har tidligere vedtatt vegadresser i kommunen med utgangspunkt i
allmenkjente navn og navn som er i daglig bruk. Eksempler på dette er de lokale stedsnavnene
langs vegstrekningen Hagan —Strand - Gåra - Vikeland.
I administrasjonssjefens innstilling viser vi til at det for OMRÅDE 4 vegnr. 40100 foreslås
Holand, et lokalt, allmenkjent navn som er i daglig bruk.
Videre vises det til Språkrådets prinsipper for valg av adressenavn.
htt ://www.s rakradet.no/piobalassets/vi-o

-vart/ ublikas.oner/navnsettine-av-

ater-o -veier. df/ 28. oktober 2016

Navnet VOKTOR er særegent, og kan ikke forveksles med andre eksisterende navn i
kommunen eller i tilstøtende kommuner.
Navnet bygger på og viderefører den lokale navnetradisjonen, og en bevarer
stedsnavnet.
Lokalbefolkningens identitet og tilhørighet ivaretas og styrkes, nå og for kommende
generasjoner.
Ved bruk av tradisjonelle stedsnavn, vektlegges variasjon og mangfold i
navngivingen.
Foreslått navn er kort, lett å oppfatte, skrive og uttale.
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Med begrunnelse i overnevnte, ber vi om at forslaget for OMRÅDE 2, vegnr. 20010,
VOKTOR, tas til følge, og at administrasjonssjefens innstilling for omtalte område forkastes.

Med vennlig hilsen

Grunneiere og lokalbefolkning på Voktor
Underskrifter:
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Autorisert

regnskapsførerselskap

EIDISSEN

N •A• R • F

BOKS 8, 9476 BORKENES

Mobil
Tlf.

ORG.NR. 980 406 822 MVA

V

E-mail : ole@emerk.no

i( o&

Kvæfjord

: 901 85 444
: 770 94 900

Kommune

9475 Borkenes

Ref: Nye veinavn i Kvæfjord

Att: Teknisk hovedutvalg

Vedr. forslag til veinavn i Kvæfjord

•

Med bakgrunn i innspill fra flere sambygdinger, både pr. telefon og i møte her på kontorene våre, vil jeg påklage
valget av stedsnavn for området Straumen- Straumsbotn og er kjent med at også fjerning av stedsnavnet Voktor
har skapt sterke reaksjoner. Disse påklager forslaget i egen henvendelse.
Uten å utdype nærmere hva bygda mener om det manglende ordforråd / historiske innsikt hos forslagsstiller, vil
vi på det sterkeste anføre at Strømsnes, Straumen og Straumsbotn fortsatt vil være benevnelse på aktuelle
geografiske områder. Det synes da nokså sært at vegen gjennom Straumsbotn ikke skal kalles BOTNVEIEN
En aktualitet så lenge min mor kan huske og hun har passert 94.
Det foreslåtte navnet Storjordveien kan like gjerne være veien mellom Sørvik og Storjord som mellom Straumen
og Storjord. Storjord ligger ni kilometer fra Straumen og er ei egen grend med en ubefolket sone på 3,5
kilometer mot Straumsbotn.
Dersom det i teknisk hovedutvalg/ formannskapet hersker tvil om holdningene som skaper grunnlag for denne
innsigelse, kan vi gjerne få oppsitternes signatur for folkemeninga.
Slik navneforslaget fremstår i kommunen kan det synes som at man har sett på hvor snuplasser for buss og
vegkryss er lokalisert for å «sette passerspissen». Slike forenklede beslutninger på veinavn aksepteres ikke.
Følgelig, oppsitterne i området Straumen —Straumsbotn anbefaler at veien fortsatt skal hete BOTNVEIEN.

Ved spørsmål, ta kontakt pr. telefon evt. mail.

111,

2016

Borkenes den 31. oktober
Med vennlig hilsen

EIDISSEN MERKANTIL AS
Aut.regnskapsførerselskap

4

)
Ole Stig Eidissen
Aut. Regnskapsf rer / dagl.leder
(-

•

REGNSKAP

- SKATTERADGIVNING

FRODE KARLSEN

-

- FORRETNINGSFØRSEL

- EIENDOM

OLE STIG EID1SSEN - HARALD VASSENG
AUT. REGNSKAPSFØRERE
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Fra: Birger Bjørnstad (Birger.Bjornstad@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 14.07.2016 14:22:56
Til: 'viggoelde56@gmail.com'
Kopi: Jan-Otto Øynes; Kristin Myreng Grimstad; Merete Hessen; Torbjørn Larsen
Emne: 2016/959: Foreløpig svar - veiadressering, husnummer
Vedlegg:
Ref.: e-post gjengitt nedenfor med tilhørende brev fra Bremnes Aspenes Velforening m/flere
Vi kan i skrivende øyeblikk ikke gi konkret tilbakemelding på framdrift i veiadressesaken utover det som
framkommer i tidligere tilbakemelding i kommunens e-post av 9.9.2015, som er klippet inn nedenfor. Vi
legger dog til grunn at internorganisering og framdrift i dette arbeidet skal drøftes i
administrasjonssjefens ledergruppe så snart årets ferieavvikling er avsluttet. Vi har forståelse for de
synspunkter som framføres og vil i dette også vurdere å ta den aktuelle veistrekningen ut av rekken av
navnesaker, med sikte på å få fortgang i navnesetting for fylkesveistrekningen fra Trastad og til
kommunegrensen mot Harstad
Du vil få ny tilbakemelding på dette i løpet av tidlig høst
Mvh
Birger Bjørnstad
Rådgiver
Kvæfjord kommune
Fra: Viggo Elde [mailto:viggoelde56@gmail.com]
Sendt: 9. juli 2016 08:32
Til: Torbjørn Larsen; Postmottak
Kopi: Atle Jarl Trondsen
Emne: Brev vedr husnummer i ytterbygda-med underskrifter

Hei!
se vedlegg
Vi tar opp en gammel sak som er havnet på is.
Sender vedlagt 2 sider - brev fra Bremnes-Aspenes velforening vedrørende manglende adresser i
ytterbygda og som hele ytterbygda står bak (mer enn 50 underskrifter).
Bremnes Aspenes velforening imøteser snarlig en positiv tilbakemelding fra Kvæfjord kommune i
denne saken!
for styret
Viggo Elde
-Fra: Birger Bjørnstad
Sendt: 9. september 2015 12:32
Til: 'viggoelde56@gmail.com'
Kopi: Jan-Otto Øynes; Kristin Myreng Grimstad; Merete Hessen
Emne: 2014/217: Husnummerering i Ytterbygda
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Sak om veiadressering er til vurdering i kommunens administrasjon, men framdriften er ut fra
kapasitetshensyn så langt ikke gitt tilstrekkelig prioritet. Vi kan i dag ikke gi noen entydig svar med hensyn
til når denne saken kommer til realitetsbehandling
Både Bremnes Aspenes velforening og andre interesserte vil dog få anledning til å komme med innspill før
saken skal forelegges kommunestyret til behandling, via oppslag på www.kvafjord.kommune.no, på
facebook samt via kortere henvisningsannonse i lokalavisene
mvh
Birger Bjørnstad
Rådgiver
Kvæfjord kommune
Fra: Viggo Elde [mailto:viggoelde56@gmail.com]
Sendt: 8. september 2015 19:36
Til: Postmottak
Emne: Husnummerering i Ytterbygda

Hei!
Det var tidlig i fjor bebudet fra kommunen at det ville være klart for husnummer på strekningen
Bremnes - Trastad i løpet av året (altså fjoråret). Vi i Bremnes Aspenes velforening har spørsmål
om hvordan denne saken står nå?
Hilsen Bremnes Aspenes Velforening
Viggo Elde
svar til: viggoelde56@gmail.com
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Fra: Postmottak (postmottak@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 11.07.2016 07:50:26
Til: Birger Bjørnstad
Kopi:
Emne: VS: Brev vedr husnummer i ytterbygda-med underskrifter
Vedlegg: Brev til kommunen - Husnummer s1.pdf;Brev til kommunen - Husnummer s2.pdf

Fra: Viggo Elde [mailto:viggoelde56@gmail.com]
Sendt: 9. juli 2016 08:32
Til: Torbjørn Larsen; Postmottak
Kopi: Atle Jarl Trondsen
Emne: Brev vedr husnummer i ytterbygda-med underskrifter

Hei!
se vedlegg
Vi tar opp en gammel sak som er havnet på is.
Sender vedlagt 2 sider - brev fra Bremnes-Aspenes velforening vedrørende manglende adresser i ytterbygda og som
hele ytterbygda står bak (mer enn 50 underskrifter).
Bremnes Aspenes velforening imøteser snarlig en positiv tilbakemelding fra Kvæfjord kommune i denne saken!
for styret
Viggo Elde
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

22.11.2016
2016/7

Saksnr
97/16

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
28.11.2016

Julian Solnes - søknad om tilskudd fra næringsfond. Solnes Multiservice

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser til søknad fra Julian Solnes av 8.11.2016 om tilskudd fra kommunalt
næringsfond til videreutvikling av enkeltpersonforetaket Solnes Multiservice.
2. Formannskapet bevilger i egenskap av næringsutvalg tilskudd fra kommunalt næringsfond til
tiltaket i form av bagatellmessig støtte med inntil 75 000 kr. Utbetaling foretas mot tilstrekkelig
kostnadsdokumentasjon fra søker og blir forholdsvis å avkorte dersom kostnader framkommer
med lavere beløp enn i søknad. Dette tilsagn står ved lag inntil 12 måneder regnet fra vedtaksdato.
3. Formannskapets vedtak er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 og kan påklages innen tre uker
fra det er gjort kjent for søker eller andre med klageinteresse i saken, jf samme lov kapittel VI.

Dokumenter i saken:
Julian Solnes 8.11.2016 Søknad – Bedriftsrettet-/etablererstøtte
F-sak 22/16 Næringsfond – budsjettramme 2016
Troms fylkeskommune 4.7.2016 Tildeling kommunalt næringsfond 2016 – Kvæfjord kommune
Kvæfjord kommune: Strategisk næringsplan 2009
Saksopplysninger
Det foreligger søknad av 8.11.2016 fra Julian Solnes, adresse Bergsvegen 51, 9475 Borkenes, om
tilskudd med 100 000 kr fra kommunalt næringsfond til videreutvikling av enkeltpersonforetaket Solnes
Multiservice. Det er i søknaden oppgitt kostnader med 658 000 kr, hvorav det meste til kjøp av utstyr
eller innskudd ved leasing av utstyr, dernest også mindre beløp til kurs, markedsføring og administrative
utgifter. Finansiering er tiltenkt ved 85 prosent i form av egenkapital og eget arbeid og 15 prosent som
tilskudd fra næringsfondet.
Søker skriver blant annet slik:
«Startet opp egen bedrift mars 2016 da jeg hadde et ønske om å drive eget firma. Jeg var på dette tidspunkt
permittert fra min daværende jobb, og dette ble den utløsende faktoren som gjorde at jeg valgte å starte for meg
selv. Jeg hadde lenge sett et behov i markedet for mine tjenester.
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Mitt geografiske nedslagsfelt er i hovedsak Kvæfjord og Harstad.
Jeg har lang erfaring fra anleggsbransjen og så et behov i det private markedet for mine tjenester. Viktigheten av
god dialog og tett oppfølging av kunden mener jeg er nøkkelen for å lykkes i denne bransjen, og sålangt har det
vist seg å være riktig strategi. Det at jeg tilbyr flere tjenester gjør det enkelt for kunden ved at han kan forholde
seg til en instans.
For å kunne tilby et bredt spekter av tjenester har jeg vært nødt til å invester i mye utstyr, samt kompetanse i
form av ulike sertifikater og kurs. Skal bla. i jan/feb 2017 på kurs i ADK (vann og avløp), og dette alene har en
kostnad på kr. 30.000,Med bakgrunn i stor oppdragsmengde har jeg allerede ansatt 1 person, samt at jeg leier inn personer etter behov
og arbeidsoppdrag. På det meste har jeg hatt 3 personer i arbeid i tillegg til meg selv. Med andre personer i arbeid
må jeg også ta en del kurs og sertifikater, bla. HMS slik at alt det formelle er på plass. Flere av de kursene og
sertifikatene jeg har tatt har kommet underveis, og når jeg er borte fra jobb grunnet kompetanseheving har dette
medfører økte kostnader for bedriften i form at kursavgift og reise/opphold, samt økte utgifter til innleid
arbeidskraft.
Jeg er opptatt av å ha alt det formelle på plass, samt at jeg legger min flid i det arbeidet jeg utfører. Jeg har fått
svært gode tilbakemelding fra mine kunder og dette inspirerer til videre arbeid og innsats. Det å starte sin egen
virksomhet har vært utfordrende, og jeg har valgt å ta ut minimalt til lønn. Selskapet går nå inn i en årstid hvor
våre hovedtjenester ikke kan utføres, og jeg ser derfor etter flere bein og stå på, skal bla. ta våtromsertifikat i
januar 2017.

Søker viser videre til sin tilknytning til Kvæfjord og avslutningsvis et ønske om bredere markedsføring
for å nå ut til flere kunder, både i Kvæfjord og Harstad.
Formannskapet har i 2014 prolongert den kommunale næringsplanen. Foreliggende søknad kan helt eller
delvis vurderes mot planens satsingsområder «primærnæringer og avledede næringer» og «handel, service
og småindustri», innenfor sistnevnte blant annet med nedfelt mål om å tilrettelegge for etablering og
utvikling av småindustri og servicebedrifter.
Det vises ellers til omtale av næringsfond på kommunens hjemmeside, direkte link:
http://www.kvafjord.kommune.no/index.php/vaare-tjenestetilbud/naering-og-landbruk/bedrift-ogetablering.
Om reglene for bagatellmessig støtte vises ellers til omtale på regjeringens hjemmesider, der det blant
annet er presisert at slik støtte ikke kan gis til innkjøp av kjøretøy eller til (delvis) dekning av de samme
kostnader som er dekket ved annen offentlig støtte:
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stottelisteside/bagatellmessig-stotte/id2412660/.
Vurderinger
Det omsøkte tiltak inneholder et betydelig element av egeninnsats, herunder egenkapital. Sammenholdt
med søknadens øvrige beskrivelse og ellers veid mot næringsplanen så vel som antatt handlingsrom for
det kommunale næringsfondet, vil administrasjonssjefen tilrå at det gis tilskudd i form av såkalt
bagatellmessig støtte med inntil 75 000 kr. Det bør legges til grunn at kommunens utbetaling av tilskudd
blir å avkorte dersom kostnader framkommer med lavere beløp enn det som er oppgitt i søknaden.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

22.11.2016
2016/73

Saksnr
98/16

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kvæfjord Kommunestyre

Merete Hessen
77023011

Møtedato
28.11.2016
15.12.2016

Tilvisningsavtale - et samarbeid mellom Husbanken, privat utbygger og kommunen

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommune skal søke samarbeid med private utbyggere for å benytte tilvisningsavtaler.
Dette for både å stimulere til økt boligbygging og for å styrke det private utleiemarkedet.
Tilvisningsavtaler vil være med på å sikre vanskeligstilte på boligmarkedet i kommunen trygge og
kvalitativt gode boforhold i hensiktsmessig bomiljø.
2. Administrasjonssjefen bes iverksette arbeid med inngåelse av tilvisningsavtale som skissert i
saken.

Vedlegg:
E-post av 05.10.2016 til Kvæfjord kommune fra Husbanken
Dokumenter i saken:
Husbanken. Presentasjon 25.05.16 Tilvisningsavtaler og grunnlån – nye muligheter?
Husbanken. Veileder for Husbankens grunnlån.
MAL for tilvisningsavtale om utleie av bolig(er) til vanskeligstilte på boligmarkedet
Veiledning til tilvisningsavtalen
MAL for samarbeidsavtale mellom kommune og utleier
Veiledning til samarbeidsavtalen
Eksempler fra Bodø kommune utlysning av tilvisningsavtale
Eksempel fra Bodø kommune på kravspesifikasjon
Eksempel fra Bodø kommune på konkurransegrunnlag
Beskrivelse av utleieselskapet/organisasjonen
Husbanken. Presentasjon: Beskrivelse av prosess. Tilvisningavtaler – med kommunen som bestiller
Saksopplysninger
Det er først og fremst et personlig ansvar å skaffe seg et sted å bo. Det offentliges oppgave er å legge til
rette for at folk kan klare seg på egen hånd. De som ikke selv er i stand til å skaffe seg en bolig og bli
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boende, skal få den hjelpen de trenger. Hjelpen skal i størst mulig grad sette folk i stand til å mestre egne
liv.
Boligsosialt arbeid handler derfor både om å skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet og å
styrke den enkeltes mulighet til å mestre boforholdet. Vanskeligstilte på boligmarkedet er personer og
familier som ikke har mulighet til å skaffe seg og/ eller opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon på
egen hånd. For de aller fleste vanskeligstilte er det lav inntekt som er årsaken til at de ikke får dekket sine
boligbehov. De befinner seg ofte i en eller flere av følgende situasjoner:
 Er uten egen bolig
 Står i fare for å miste boligen sin
 Bor i uegnet bolig eller bomiljø (dette gjelder kanskje spesielt barnefamilier)
Grupper som er overrepresenterte blant vanskeligstilte på boligmarkedet, er personer og familier med lave
inntekter, unge som står utenfor utdanning og arbeidsliv, flyktninger, tidligere innsatte, personer med
rusproblemer og/eller psykiske lidelser, og personer med nedsatt funksjonsevne, blant annet
utviklingshemmede.
Hva er en tilvisningsavtale?
Avtalen mellom utleier og kommune gjør at kommunen kan henvise sine boligsøkere til eiere/forvaltere
av de boligene som er bundet av tilvisningsavtalen. Den enkelte boligsøker inngår leiekontrakt med
boligeieren. Kommunen har tilvisningsrett til alle boligene i prosjektet i 20 år, men vil til enhver tid bare
kunne tilvise inntil 40 prosent av boligene. De øvrige 60 prosent av boligene er ordinære utleieboliger.
Som en «motytelse» til utbygger tildeler Husbanken finansiering grunnlån som kan ha avdragstid på inntil
50 år, og mulighet til å binde renta i inntil 20 år.
Avtalen gjør at kommunen kan henvise sine boligsøkere til eiere/forvaltere av de boligene som er bundet
av tilvisningsavtalen, som gjelder for 20 år. Den enkelte boligsøker inngår leiekontrakt med boligeier.
Kommunen bindes ikke av en leieavtale og er ikke part i leieforholdet mellom boligeier og boligsøker.
Her står den private aktøren for vedlikehold av boligen. Modellen er fleksibel for kommunen fordi de
ikke bærer den økonomiske og juridiske risikoen. Et løpende og godt samarbeid mellom kommune og
forvalter av boligen er en nødvendig forutsetning.
Modellen fremmer inkludering og normalisering:
Tilvisningsretten gir kommunen fleksibilitet i forhold til behov, samtidig som de vil kunne overholde
målet om at sosialt vanskeligstilte skal inkluderes og bo spredt i ordinære bomiljø. Modellen er like egnet
for små som for store kommuner. Den gjør det lettere å skaffe boliger også i områder hvor det er få
kommunale boliger i dag, og bidrar til at flere kommunale boliger kan integreres i ordinære og gode
bomiljø. Dette er i tråd med prioriteringer ved tildeling av grunnlån fra Husbanken.
Modellen styrker et profesjonelt utleiemarked:
Dette er et godt bidrag til å styrke et profesjonelt utleiemarked og samtidig øke tilgangen på utleieboliger.
Modellen bidrar til at det fremskaffes både kommunalt disponerte og ordinære utleieboliger i gode
bomiljø. Husbanken registrerer i dag en stor interesse fra andre kommuner som ønsker å gjøre det samme
som Oslo og Ringsaker.
Husbanken anbefaler at vi tar utgangspunkt i prosessbeskrivelsen og gjennomfører den så opp mot
«boka» som det lar seg gjøre. Erfaringene er at jo mer grundig forarbeidet er, jo bedre blir resultatet.
Noen sentrale momenter:


Kommunen er en offensiv bestiller ut fra sitt behov.
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Politisk forankring og fullmakt til å inngå tilvisingsavtaler er viktig å ha avklart.



Utlysing: Utlyse konkurransen, invitere private aktører til samarbeid gjennom informasjonsmøte.
Dere må da ha oversikt over hvilke typer utleieboliger dere har behov for, hvilke områder etc.
Denne informasjonen jobber dere frem og kan være et utgangspunkt for boligpolitisk plan. Det
foreligger eksempler: Beskrivelse av prosess Tilvisingsavtaler.
o Konkurransegrunnlag- er den detaljerte beskrivelsen av hvilke boligbehov kommunen har.
Dersom man kommer i en situasjon der man er nødt å velge samarbeids- aktør vil dette
være grunnlaget dere kan preferere den ene fremfor den andre på en ryddig måte. Bodø
kommunes konkurransegrunnlag er et eksempel.
o Kravspesifikasjonen tar for seg de krav som stilles til boligene som tilbys i
utleieprosjektet, samt til leverandørens oppfølging av bomiljøet. Ligger som dokument i
saken.
o Profesjonell aktør. Beskrivelse ligger som dokument i saken. Vurdering av profesjonell
utleier ut fra formål om et mer profesjonelt utleiemarked.

Dette er 3 viktige dokumenter i forbindelse med utlysing av konkurransen.


Inngåelsen av tilvisingsavtalen og eventuelt samarbeidsavtalen, disse to avtalene er sentrale.
Gjennom denne inngåelsen bør man oppnå en god og åpen dialog, avklarering av forventninger,
hvem plikter hva når praktiske utfordringer i hverdagen oppstår osv. I disse avtalene legges
betingelsene for et langsiktig og godt samarbeidet til grunn.

Dette er 2 viktige dokumenter ved avtaleinngåelse.
Vurderinger
Lov om helse og omsorgstjenester § 3-7 definerer kommunens ansvar i forhold til boliger for
vanskeligstilte slik:
«Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på
boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som
trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker».
Kvæfjord kommune har god erfaring med å realisere sine forpliktelser ovenfor vanskeligstilte på
boligmarkedet i samarbeid med Kvæfjord Eiendom AS. Dette samarbeidet fungerer utmerket i forhold til
de som er i akutt bolignød samt de som trenger midlertidig og mer varig kommunalt botilbud.
Kvæfjord Eiendoms boligmasse er i stor grad i bygningsmasse etter nedlagte Trastad Gård eller er bygget
som boliger spesielt tilrettelagt for utviklingshemmede. For å ivareta det helhetlige boligsosiale arbeidet
er det ønskelig med etablering av flere utleieleiligheter av en viss bygningsmessig standard sentralt på
Borkenes. Det å bo godt og trygt er en viktig basis for at man skal kunne ta utdanning, danne familie,
være i arbeid og ta vare på egen helse. Boligen er også en ramme for et sosialt liv og gir tilhørighet til et
nærmiljø og lokalsamfunn. Boligen og nærområdet har ofte avgjørende betydning for oppveksten til barn
og unge. Dette løses ikke ved ensidig å ha fokus midlertidige kommunale husværer for mennesker som er
vanskeligstilte i forhold til boligmarkedet, men også stimulere til etablering av gode og trygge
utleieboliger, både når det gjelder beliggenhet, standard, pris og langsiktighet.
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Kvæfjord Eiendom AS har vært i kontakt med Husbanken og Kvæfjord kommune undersøkt muligheten
for komme inn under Husbankens låne- og tilskuddsordninger ved bygging av utleieboliger.
Tilbakemeldingen fra Husbanken tilsier at kommunen følger prosessbeskrivelsen som skissert. Kvæfjord
Eiendom AS kan være tilbyder, men da i konkurranse.
Hovedtyngden av løsningspotensialet ligger i det private utleiemarkedet. Dette ikke minst på grunn av de
nye behov som flyktningsituasjonen genererer i forhold til bosetting. Det er etter administrasjonssjefens
syn viktig at kommunen benytter alle statlige insitament for å styrke og stimulere det private
utleiemarkedet, samtidig som man sikrer seg at de målgruppene som er et klart kommunalt ansvar
prioriteres. «Tilvisningsavtalen» er et slikt virkemiddel.
En rekke kommuner vurderer i dag å benytte tilvisningsavtaler som verktøy for imøtekomme de behov og
de forpliktelser kommunen har i forhold til vanskeligstilte på boligmarkedet. Slik administrasjonssjefen
ser det, kan de viktigste grunner for å søke å gå inn på slike avtaler oppsummeres slik:


For kommunen betyr en tilvisningsavtale at de får tilgang til flere utleieboliger med bra standard,
godt bomiljø og et samarbeid med private profesjonelle aktører.



Kommunen har tilvisningsrett til alle boligene i prosjektet i 20 år, og vil til enhver tid kunne
tilvise opp til 40 prosent av boligene. Dersom kommunen ikke benytter seg av en bolig som står
ledig, har utleier rett til å leie denne ut på det ordinære leiemarkedet.



Kommunen sparer bruk av ressurser ved at man unngår ekstra leiekostnader for så å søke disse
inndekt ved framleie. Kommunen reduserer administrasjonskostnader ved at leietaker inngår
leiekontrakt direkte med huseier.



For beboerne betyr det gode og trygge boliger med godt og forutsigbart bomiljø, og ikke minst
barnevennlige boforhold for de som trenger det.



For beboerne betyr dette fravær av negativ stigmatisering og lettere og bedre integrering. Dette
gjelder både migranter og etnisk norske som også kan ha store behov for integrering på nytt
bosted.



For utbyggerne er gevinsten at de kan få finansiert utleieboliger med Husbankens grunnlån som
kan ha avdragstid på inntil 50 år, og mulighet til å binde renta i inntil 20 år. I tillegg kan visse
tilskuddsordninger vurderes. Dette vil normalt gi utleier de nødvendige økonomiske
rammebetingelsene og forutsigbarheten som er nødvendig i et utleieprosjekt.

Dersom kommunen skal arbeide videre for inngåelse i tilvisningsavtale og samarbeidsavtale, i første
omgang utlyse tilvisningsavtale, fordrer dette politisk forankring og fullmakt til administrasjonssjefen for
å inngå tilvisningsavtale. Administrasjonssjefen anbefaler derfor at kommunen i samarbeid med
husbanken og privat utbygger søker å bidra til etablering av boligbyggeprosjekt for utleieboliger sentralt
på Borkenes ved å benytte tilvisningsavtale. Kvæfjord kommune lyser i tråd med dette ut konkurranse for
inngåelse av tilvisningsavtale for private utleieboliger for vanskeligstilte. Boligprosjektet skal ha ca 10
utleieboliger hvorav kommunen skal kunne tilvise inntil 40 % av disse.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Fra: Aina Elisabeth Saxrud (aina.saxrud@husbanken.no)
Sendt: 04.10.2016 16:05:45
Til: Merete Hessen
Kopi: Lena Elisabeth Jï¿½rgensen
Emne: Tilvisingsavtaler
Vedlegg: image001.png;Beskrivelse av utleieselskapet- organisasjonen.docx;Tilvisingsavtale - grunnlï¿½n med
tilvising med veiledning.doc;Samarbeidsavtale - grunnlï¿½n med tilvisingsavtale med veiledningstekst.docx;Veiledning
samarbeidsavtale.pdf;Veiledning tilvisningsavtale.pdf;Veileder grunnlï¿½n.pdf;Kravspesifikasjon
Bodï¿½.pdf;Konkurransegrunnlag Bodï¿½ kommune.pdf;Beskrivelse av prosess Tilvisingsavtaler.pptx
Hei igjen Merete og takk for hyggelig prat J
Som avtalt sender jeg deg en forenklet beskrivelse av prosessen det tenkes kommunen gjennomfï¿½rer i
forbindelse med etablering av tilvisingsavtaler. Veilederen grunnlï¿½n pkt.3.1.1 beskriver utleieboliger med
kommunal tilvisingsrett.
Maler pï¿½ viktige dokumentgrunnlag og avtaler, samt eksempler pï¿½ Bodï¿½ kommunes gjennomarbeidede
dokumenter.
Det er ï¿½nskelig at dere tar utgangspunkt i prosessbeskrivelsen og gjennomfï¿½rer den sï¿½ opp mot ï¿½bokaï¿½
som det lar seg gjï¿½re.
Erfaringene er at jo mer grundig forarbeidet er, jo bedre blir resultatet.
Noen sentrale momenter:
v Kommunen er en offensiv bestiller ut fra sitt behov.
v Politisk forankring og fullmakt til ï¿½ inngï¿½ tilvisingsavtaler er viktig ï¿½ ha avklarert.
v Utlysing: Utlyse konkurransen, invitere private aktï¿½rer til samarbeid gjennom informasjonsmï¿½te.
Dere mï¿½ da ha oversikt over hvilke typer utleieboliger dere har behov for, hvilke omrï¿½der etc. Vï¿½re i
trï¿½d med Boligplanen dere arbeider med. (Eksempel ligger i dok. Beskrivelse av prosess
Tilvisingsavtaler.)
o Konkurransegrunnlag‐ er den detaljerte beskrivelsen av hvilke boligbehov kommunen har. Dersom
man kommer i en situasjon der man er nï¿½dt ï¿½ velge samarbeids‐ aktï¿½r vil dette vï¿½re
grunnlaget dere kan preferere den ene fremfor den andre pï¿½ en ryddig mï¿½te. Legger ved
Bodï¿½ kommunes konkurransegrunnlag som eksempel.
o Kravspesifikasjonen tar for seg de krav som stilles til boligene som tilbys i utleieprosjektet, samt til
leverandï¿½rens oppfï¿½lging av bomiljï¿½et. Ligger som vedlegg.
o Profesjonell aktï¿½r. Se vedlagte beskrivelse. Vurdering av profesjonell utleier ut fra formï¿½l om et
mer profesjonelt utleiemarked.
Dette er 3 viktige dokumenter i forbindelse med utlysing av konkurransen.

v Inngï¿½elsen av tilvisingsavtalen og evt. samarbeidsavtalen , disse to avtalene er sentrale. Gjennom denne
inngï¿½elsen bï¿½r man oppnï¿½ en god og ï¿½pen dialog, avklarering av forventninger, hvem plikter hva
nï¿½r praktiske utfordringer i hverdagen oppstï¿½r osv. I disse avtalene legges betingelsene for et
langsiktig og godt samarbeidet til grunn.
Dette er 2 viktige dokumenter ved avtaleinngï¿½else.

Se gjerne Bodï¿½ kommunes hjemmeside http://bodo.kommune.no/kunngjoringer/ for mere info. I forbindelse
med deres utlysing av tilvisingsavtale.
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Det er veldig bra dersom dere er i dialog med oss underveis i prosessen, dette slik at vi kan lï¿½re av de
erfaringene dere gjï¿½r, som vi igjen kan ta med videre i arbeidet fremoverJ
Det er bare ï¿½ ta kontakt dersom jeg kan bidra med noe ,eller dere trenger mere informasjon J
(NB: passord for ï¿½ ï¿½pne presentasjonen ï¿½Beskrivelse av prosessï¿½: 101175)
Med vennlig hilsen

Aina Elisabeth Saxrud

Husbanken

Seniorrï¿½dgiver
Telefon: +47 75 54 93 42
Mobil:
aina.saxrud@husbanken.no

Bodï¿½
Besï¿½ksadresse: Torvgata 2, Bodï¿½
Postadresse: Postboks 1404, 8002 Bodï¿½
www.husbanken.no
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

21.11.2016
2016/1253

Saksnr
99/16

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Merete Hessen
77023011

Møtedato
28.11.2016

Næringslivspris for Kvæfjord 2016

Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges frem uten administrativ innstilling.

Dokumenter i saken:
Annonse i dagspressen
Forslag om prisvinnere
K-sak 34/07 Vedtekter for næringslivsprisen
Saksopplysninger
Dette saksframlegg er i seg selv ikke unntatt offentlighet. Møtebok fra formannskapets behandling av
saken kan unntas offentlighet med hjemmel i offentleglova § 13 jf forvaltningsloven § 13, hvorved vedtak
om eventuell pristildeling ikke er offentlig før overrekkelsen har funnet sted.
Kommunestyret har i 2007 fastsatt vedtekter for Kvæfjord kommunes næringslivspris:
1. Kvæfjord kommunes næringslivspris kan deles ut hvert år. Første gang for 2007. Prisen består av et
kunstverk med plakett, innenfor en kostnadsramme på kr. 5.000,-.
2. Gjennom kunngjøring i pressen og på kommunens hjemmeside gjør administrasjonen det kjent at det innen
1.november hvert år kan fremmes forslag på kandidater til Kvæfjord kommunes næringslivspris.
3. Kvæfjord kommunes næringslivspris skal være en inspirasjonskilde til etablering, eller videreutvikling, av
næringsvirksomhet i Kvæfjord kommune.
4. Kvæfjord kommunes næringslivspris kan tilfalle personer eller firma med virksomhet i Kvæfjord
kommune.
5. Næringsutvalget, eller det utvalg som har tilsvarende kompetanse, treffer avgjørelse om hvem som tildeles
Kvæfjord kommunes næringslivspris. Det forutsettes en skriftlig begrunnelse for avgjørelsen.
6. Kvæfjord kommunes næringslivspris overrekkes av ordføreren, varaordføreren eller lederen i
næringsutvalget. Prisen overrekkes fortrinnsvis i tilknytning til et arrangement der allmennheten kan være
til stede.

45

Etter at næringslivsprisen ble innstiftet i 2007 er den tildelt slik:










2007: Evensen Bussreiser AS
2008: KOA/Morten Sørgård
2009: Nordisk Profil
2010: Marianne og Frode Vik
2011: Autoline/John Egil Bustadmo
2012: Borkenes Håndverksenter
2013: Motorhuset Borkenes AS
2014: Wold Samdrift
2015: Eidissen Merkantil AS

Formannskapet er tillagt myndighet til å vurdere aktuelle kandidater til næringslivsprisen og treffe
avgjørelse om hvem som skal tildeles Kvæfjord kommunes næringslivspris.
Det har vært kunngjort i dagspressen, på kommunens hjemmeside og formidlet via kommunens
Facebookside at begrunnede forslag på kandidater til næringslivsprisen for 2016 kunne sendes kommunen
med frist 1. november.
Innkomne forslag på kandidater vil bli framlagt i formannskapets møte. Forslagene er unntatt offentlighet
med hjemmel i offentlighetsloven § 26, 2. ledd: ”Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om
kven som skal få ein pris, eit heiderstekn eller liknande inntil tildelinga er gjort. For opplysningar om
kven som har vore vurdert for ein pris, eit hederstekn eller liknande, gjeld dette også etter tildelinga.”

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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PS 101/16 Referatsaker
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Møtereferat
Kvæfjord politiråd
Sted:
Rådhuset i Kvæfjord,
administrasjonssjefens kontor

Tid:
09.11.2016 kl 10:00-12:00

Saksnr:

Tilstede:
3 av politirådets 4 faste medlemmer:
Ordfører Torbjørn Larsen
Administrasjonssjef Merete Hessen
Lensmann Ørjan Munkvold
Forfall: Stasjonssjef/regionleder Morten Hole

Sak 4/2016 Egenevaluering av politirådets arbeid
Egenevaluering foretatt med basis i politidirektoratets veileder for egenevaluering av
politirådets arbeid. Veilederen var sendt ut på forhånd til politirådsdeltakerne og det var
avsatt inntil 2 timer til gjennomføringen. Lensmannen ledet evalueringen og ferdigstiller
skriftliggjøringen etter møtet.

Sak 5/2016 Orientering fra politiet om kriminalitetsbildet i Kvæfjord lensmannsdistrikt
Lensmannen orienterte om status for noen aktuelle utfordringsområdet i
lensmannsdistriktet.

Sak 6/2016 Nærpolitireformens betydning for Kvæfjord lensmannskontor
Lensmannen orienterte om status for arbeidet og om hvordan det ser ut til at den vil
innvirke på tjenestetilbudet i Kvæfjord. Herunder ble det opplyst at det var inngått
intensjonsavtale mellom Troms og Nordland politidistrikt om ivaretakelse av
polititjenestetilbudet i den delen av Kvæfjord som ligger på Flesnes-siden. Kommunen
ønsker å holdes fortløpende orientert om avklaringer og avtaler som berører kommunen.
Dersom det lokale lensmannskontoret legges ned ser kommunen det som viktig at lokalt
politirådsarbeid videreføres og videreutvikles, samt at politiet utpeker politikontakt for
Kvæfjord som kommunen kan ha både regelmessig og hendelsesstyrt samarbeid med.

Merete Hessen (ref)
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4.11.2016
Innspillsnotat til utredning av stedlig ledelse

Dagens organisering av
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og
hvordan stedlig ledelse ivaretas
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Side 1 av 26

Dagens organisering av UNN HF og hvordan stedlig ledelse ivaretas
Oppdrag:
I mandat fra Helse Nord heter det:
Alle helseforetak skal utrede/beskrive organiseringen av helseforetaket og hvordan
stedlig ledelse ivaretas, jf. krav om en leder på alle nivå, jf.
Spesialisthelsetjenesteloven § 3-9
Helseforetakene har selv ansvaret for å organisere utredningsarbeidet innenfor de rammer som
her er trukket opp (Helse Nord – Mandat 2016:4).

Formål med notatet
Notatet søker å beskrive overordnet organiseringen av UNN HF og hvordan denne
organisasjonsmodellen ivaretar stedlig ledelse. Det er satt fokus på stedlig ledelse ved
lokalsykehusene.
Notatet er i tillegg ment å danne et utgangspunkt for det videre arbeidet i arbeidsgruppen.

Oppbygging av Notat – Organisering av UNN HF – stedlig ledelse
Notatet er tredelt der de ulike delene tar for seg:
1. Begrepsavklaring av sentral begrep
2. Overordnet beskrivelse av hvordan UNN er organisert
3. Hvordan stedlig ledelse er ivaretatt, med fokus på lokalsykehusene

1. Begrepsavklaring
Enhetlig ledelse
Prinsippet om enhetlig ledelse er forankret i Spesialisthelsetjenestelovens § 3-9 Ledelse i
sykehus:
Sykehus skal organiseres slik at det er en ansvarlig leder på alle nivåer. Departementet
kan i forskrift kreve at lederen skal ha bestemte kvalifikasjoner.
Dersom kravet til forsvarlighet gjør det nødvendig, skal det pekes ut medisinskfaglige
rådgivere.
Hva som ligger i enhetlig ledelse og hva det innebærer er tydeliggjort av Helse og
omsorgsdepartementet i rundskrivet Lederansvar i sykehuset. Her heter det:
Formålet med bestemmelsen er å sørge for at sykehusene etablerer klare ansvarslinjer og
ansvarsforhold for ledere på alle nivå i sykehusorganisasjonen (Rundskriv HOD 2013:2).
Én leder skal ha det overordnede og helhetlige ansvaret for virksomheten i enheten, både
administrativt og faglig. Typiske enheter vil være klinikk, avdeling og seksjon. Som
avdelingsleder har en et helhetlig ansvar for virksomheten i avdelingen, både administrativt og
faglig. Det samme har seksjonsleder for egen seksjon. Alle ansatte skal vite hvem som er deres
nærmeste leder. Ledere på alle nivå kan delegerer oppgaver og beslutningsmyndighet til andre,
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men leder beholder ansvaret for oppgavene som delegeres (Rundskriv HOD 2013:3). I praksis
betyr dette at man ikke kan dele opp lederansvaret innenfor én avgrenset enhet. Med avgrenset
enhet menes en formell organisasjonsenhet. Eksempel på organiseringer som bryter med
prinsippet om enhetlig ledelse vil være når en stor seksjon ledes av to seksjonsledere (på samme
ledernivå) som deler en personalgruppen likt mellom seg (en form for delt lederskap), eller at
man etablerer én enhet med to yrkesgrupper der det er to ledere i en organisasjonsintern
hierarkisk struktur, som leder samme enhet (form for todelt ledelse).
Verken loven eller rundskrivet sier noe om hvor mange nivå det skal være i et foretak eller i
sykehus. Foretakene står i så måte fritt til å definere antall nivå ut fra hva som vurderes som
hensiktsmessig. I UNN kan man etablere inntil fire organisatoriske nivå under administrerende
direktør. Klinikk, avdeling, seksjon og enhet. Antall nivå vil imidlertid variere fra klinikk til
klinikk ut fra størrelse og virksomhetens karakter (jf Organisasjonskart i UNN).
Enhetlig teambasert ledelsen
Alle klinikker, avdelinger, seksjoner og enheter har en ansvarlig linjeleder slik
spesialisthelsetjenesteloven krever. Vi praktiserer i tillegg enhetlig teambasert ledelse.
Lederteamet består av den ansvarlige linjelederen (for eksempel avdelingsleder), linjelederne på
neste nivå (seksjonsledere) og eventuelle rådgivere. Medlemmene i lederteamet er gjensidig
ansvarlige overfor hverandre, samtidig som den øverste linjelederen har det endelige helhetlige
ansvaret. Dette innebærer totalansvar for hele virksomheten (UNN-boka 2015:34).
I klinikker, avdelinger og seksjoner med ansvar for pasientbehandling, skal linjeledere uten
legebakgrunn utpeke medisinskfaglig rådgiver. Denne skal gi råd som sikrer at linjelederen er i
stand til å ivareta sitt ansvar. Det er likevel linjelederen som sitter med ansvaret for
medisinskfaglige forhold (UNN-boka 2015:34).
Gjennomgående faglig ledelse
Gjennomgående faglig ledelse innebærer linjeansvar til flere geografiske lokalisasjoner. Dette
betyr at mange linjeledere vil ha virksomhet på flere steder, og totalansvar for
virksomhetsstyringen på flere geografiske lokalisasjoner. Alle enheter på laveste nivå skal ha en
lokal linjeleder (UNN-boka 2015:35).
UNN har valgt gjennomgående faglig ledelse for å sikre god kvalitet på tjenestene og at
pasienten møter likeverdige, faglige tilbud uavhengig av geografisk behandlingssted i UNN.
Noen lokale linjeledere sitter med ansvar for faglig virksomhet på flere områder. I slike
situasjoner plikter linjelederne å implementere de faglige prosedyrer og retningslinjer som
gjelder i den enheten som har hovedansvaret for det aktuelle fagområdet i UNN. Gjennomgående
faglig ledelse kan dermed også medføre et rådgivningsansvar til enheter utenfor egen linje. Som
eksempel kan nevnes at ansvaret for hjertemedisin på lokalsykehusene ligger hos linjelederne for
avdelingene i Medisinsk klinikk, mens Hjertemedisinsk avdeling i Hjerte- og lungeklinikken har
hovedansvaret for fagområdet. Dette betyr at linjelederne i Medisinsk klinikk har ansvar for å
implementere de prosedyrer og retningslinjer som gjelder i Hjerte- og lungeklinikken, og at
linjelederne i sistnevnte klinikk har ansvar for å bistå i dette arbeidet (UNN-boka 2015:35).
Stedlig ledelse
Stortinget har besluttet at stedlig ledelse skal være hovedregelen ved alle norske sykehus.
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Stortinget ber regjeringen gjennom foretaksmøtet og/eller styringsdokumenter sørge for at stedlig ledelse
blir hovedregelen ved norske sykehus (Innst. 2006 S 2015-2016: 72).

Det gis rom for en viss fleksibilitet når man skal utforme konkrete ledelsesmodeller og lokale
løsninger.
Vedtaket gir helseforetakene en viss fleksibilitet til å utforme ledelsesmodeller tilpasset lokale behov, men
foretaksmøtet presiserte at stedlig ledelse skal være hovedregelen jf. Stortingets vedtak (Protokoll fra
Foretaksmøte 2016:6).

Tverrgående klinikker er ikke til hinder for å tilfredsstille kravet om stedlig ledelse.
Foretaksmøtet presiserte at kravet om stedlig ledelse ikke er til hinder for bruk av tverrgående klinikker. I
en tverrgående klinikkstruktur må klinikklederen påse at det finnes ledere på de ulike geografiske
lokasjonene som er gitt fullmakter til å utøve stedlig ledelse (Protokoll fra Foretaksmøte 2016:6).

Stedlige ledere for alle medarbeidere.
I en tverrgående klinikkstruktur må klinikklederen påse at det finnes ledere på de ulike geografiske
lokasjonene som er gitt fullmakter til å utøve stedlig ledelse.

Foretaksmøte fremhever samtidig at krav om enhetlig ledelse skal være oppfylt.
Definisjon av stedlig ledelse tar ikke stilling til organisatorisk nivå.

2. Overordnet organisasjonsmodell i UNN HF
Frem til 2008 hadde UNN en flat organisasjonsstruktur med 56 selvstendige avdelinger.1
Organisasjonsmodellen syntes imidlertid uhensiktsmessig i møte med de krav som ble stilt til en
spesialisthelsetjeneste i fortløpende endring (Styresak 84/2007).
Det ble derfor satt i gang et langsiktig utviklings- og omstillings prosjekt (LUO) som i to faser
skulle utvikle og implementere en ny organisasjonsmodell for UNN.17.12 vedtok Styret ved
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) å etablere en ny overordnet organisasjonsmodell
for UNN med klinikkstruktur, tilhørende stabsenheter og driftssentra. Den nye
organisasjonsmodellen organiserte UNN i ti klinikker, to driftssentra og fire stabsenheter.
(Styresak 84/2007).
Styret la til grunn at organisasjonsmodellen skulle være dynamisk slik at direktøren til enhver tid
skulle kunne gjøre endringer i antall organisatoriske enheter, samt innholdet i disse, når dette ble
vurdert hensiktsmessig. Frem til d.d. har en rekke større og mindre organisasjonsutviklingsprosjekt medført endringer i strukturen slik at vi dag har en organisasjon som består av ni
klinikker og tre senter (jf. fig 1). 2 Den siste større endringen er at Barne- og ungdomsklinikken
har overtatt ansvaret for tilbudet til barn og unge ved de distriktpsykiatriske sentrene.

1

Per 14.9.2007
Longyearbyen sykehus og Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) er opprettet som egne enheter som
rapporterer til direktøren uten å være medlem av direktørsensledergruppe.
2
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Universitetssykehuset i Nord Norge HF (UNN)
UNN har i dag 6300 medarbeidere og har sin virksomhet spredt på flere steder i Nord-Norge. I
tillegg til sykehuset i Breivika i Tromsø, har vi virksomhet på følgende steder:






Psykisk helse- og rusklinikken: Åsgård i Tromsø, Silsand, Sjøvegan, Storslett, Storsteinnes,
Håkvik og Harstad
UNN Harstad, Harstad
UNN Narvik, Narvik
Longyearbyen sykehus, Svalbard
To distriktsmedisinske senter: Finnsnes og Storslett

Overordnet organisasjonsprinsipp i UNN
UNN er organisert i en klinikkmodell med gjennomgående faglig ledelse. Det innebærer at
medisinske disipliner, funksjoner og fagmiljø, i hovedregelen, organiseres og samles i egne
enheter med tydelig og avklart ansvar for sine/sitt fagområde. Enhetene organiseres inn i en
klinikk (senter) som skal sikre tydelige ansvarsområder i en klar og uavbrutt linje fra den enkelte
enhet og opp til sykehusledelsen.
Alle enheter på laveste nivå skal ha lokal (stedlig) linjeleder. Alle medarbeidere skal vite hvem
som er sin nærmeste leder.
Hierarkiske nivå i organisasjonen
Kjerneaktiviteten i sykehuset foregår i klinikkens avdelinger, seksjoner og i enheter.
I hver klinikk opprettes et antall avdelinger som har et helhetlig resultatansvar for sine
fagområder. I avdelingene kan det være flere spesialiteter. Det skal utpekes medisinskfaglig(e)
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rådgiver(e) dersom forsvarlighetskravet krever. På avdelingsnivå i organisasjonen skal en søke å
utnytte det faglige og ressursmessige potensialet som ligger i å etablere større enheter.
Hvorvidt det er hensiktsmessig med et enhetsnivå, vil variere fra seksjon til seksjon, og er
avhengig av seksjonens størrelse og sammensetning. Enhetene inngår i modellen hierarkisk
linjestruktur. Den formelle organiseringen av UNN teller i alt 5 nivå under styret.

Overordnet lederstruktur
Ledelsesstrukturen følger av oppbyggingen til organisasjonsstrukturen. Modellen teller fem
ledernivå i linjen: Direktøren, klinikksjef, avdelingsleder, seksjonsleder og eventuelt enhetsleder.
Sykehusledelsen
Administrerende direktør er daglig leder og ansvarlig overfor styret. Viseadministrerende
direktør har noen direktørfunksjoner og er stedfortreder for administrerende direktør.
Sykehusledelsen består av direktørene, klinikksjefene og senterlederne (UNN-boka 2015:42).
Ledergruppens sammensetning, med klinikksjefer samt ledere for sentrene, skal styrke
kjernevirksomhetens representasjon i ledergruppen, og bidrar til tettere bånd mellom
kjernevirksomheten og strategisk ledelse. Strukturen skal legge til rette for strategisk og helhetlig
virksomhetsstyring.
Ledelse i klinikkene - avdelingene – seksjonene – enhetene
Klinikkene ledes av klinikksjefen som har det overordnede ansvaret for sin enhet. I tråd med
prinsippet om enhetlig teambasert ledelse etableres det et klinikklederteam som består av
klinikksjefen og avdelingslederne. Klinikksjefen leder lederteamet og har den endelige
beslutningsmyndigheten. Møte- og beslutningsarena for klinikkledertemaet er klinikkledermøte.
Klinikkledertemaet skal knytte til seg medisinskfaglige rådgivere der forsvarlighetskravet krever
det. Klinikklederteamet kan knytte til seg eventuelle andre rådgivere utover dette etter behov.
Alle medlemmene av klinikklederteamet har et gjensidig ansvar overfor hverandre i teamet.
Prinsippet om enhetlig teambasert ledelse er et gjennomgående prinsipp i UNN og gjelder derfor
for alle ledernivå. Det skal således etableres avdelingslederteam, eventuelt seksjonslederteam om
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hensiktsmessig etter samme modell som for klinikklederteamet. Det skal utpekes
medisinskfaglig(e) rådgiver(e) dersom forsvarlighetskravet krever det.
Linjeledelsen har forrang ved uenighet.

3. Stedlig ledelse og faglig tilbud i UNN med fokus på lokalsykehusene
Historikk-Bakgrunn
Ved nedleggelsen av Hålogalandsykehuset HF i 2007 ble lokalsykehusene i Harstad og Narvik
en del av UNN. UNN blir med dette en betydelig større organisasjon spredt over et stort
geografisk område. Sammen med Longyearbyen sykehus, lokalisasjoner knyttet til sentre for
psykisk helse- og rusbehandling og ambulansestasjonene, setter det svært store krav til å
håndtere organisasjons- og ledelses utfordringer som følger geografisk spredning.
Lokalsykehusene
Tilbudene som gis på ved UNN Harstad og UNN Narvik er i hovedsak lokalsykehusfunksjoner,
men flere tilbud kan også være regionsfunksjoner. Tilsvarende ivaretar sykehuset i Breivika
lokalsykehusfunksjoner.
LUO-evalueringen og lokalsykehusfunksjonen
I 2012 ble UNNs organisasjonsstruktur evaluert. Rapporten konkluderer med at:
Det bør ikke gjøres endringer i dagens klinikkstruktur nå, men det iverksettes tiltak i UNN Harstad og UNN
Narvik for å tilpasse strukturen deres behandlings-hverdag (LUO-rapporten 2012:50).

Tilbakemeldingene fra medarbeiderne, da særlig fra medarbeidere lokalisert ved UNN Harstad
og UNN Narvik, pekte i LUO-evalueringen særlig på tre forhold som opplevdes utfordrende:




Det er vanskelig å forstå at de største avdelingene ikke ledes av ledere på samme nivå i leder-strukturen.
Lederne har formelt ulik delegert myndighet, ansvars- og myndighetsområde.
Samhandlingen på tvers mellom klinikkene preges av relasjoner og ikke formelle strukturer. Det oppleves
behov for et koordinerende organ med formell beslutningsmyndighet. Smådriftsfordelene hentes ikke ut.
Lange beslutningsveier gjør hverdagen tungvint (LUO-rapporten 2012:48-49)

Det ble besluttet at det skulle gjøres en strukturell harmonisering slik at man fikk samme
ledernivå på de største enhetene (Beslutningsnotat v/direktøren 4.3.2016).
Videre ble det besluttet å etablere lokale driftsråd ved UNN Harstad og UNN Narvik
(Beslutningsnotat v/direktøren 1.4.2016).
Strukturell harmonisering av organisasjons- og ledernivåene ved UNN Narvik og UNN
Harstad
Strukturforskjellen mellom klinikkene (lokalt avdelingsnivå i Medisinsk klinikk og seksjonsnivå
i de andre klinikkene) ble beskrevet som vanskelig å forstå og som et hinder for effektiv
koordinering mellom faggruppene ved lokalsykehusene. En strukturell harmonisering ble gjort
slik at de største virksomhetene ved lokalsykehusene ble organisert på avdelingsnivå ledet av
avdelingsleder som rapporterer til klinikksjef og inngår i klinikklederteamene. Dette gjaldt
Medisinsk avdeling, Kirurgisk avdeling og Anestesi- og operasjonsavdelingen (se fig 2-4).
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Stedlig ledelse på seksjonsnivå
Figuren under viser eksempler på seksjoner organisert med stedlig ledelse i UNN Harstad og
UNN Narvik (jf. fig. 5).

Etablering av lokale driftsråd for UNN Narvik og UNN Harstad
I LUO- evalueringen i 2012 kom det frem at klinikkmodellen, slik den fungerte, kunne oppleves
som utfordrende med hensyn til å få til en tydelig og avklart kommunikasjon helt ut langs
linjestrukturen. Argumentet ble også trukket fram av Harstad- og Narvikmiljøene. Avstanden til
Tromsø og sykehusledelsen syntes lang, og lokale ledere savnet en arena for å samhandle og
koordinere aktiviteter internt lokalt, og mellom lokalisasjoner.
Høsten 2014 ble det derfor etablert lokale driftsråd for Harstad og Narvik med likelydende
mandat. Mandatet beskriver rådenes formål, deltakere, møtestruktur, beslutningsstruktur og
hvilke saker som skal behandles. Det presiseres i mandatet at driftsrådene skal gjennomføre en
enkel evaluering av sin virksomhet etter ett år, dvs innen sommeren 2015 (jf. Mandat lokale
driftsråd ved UNN Harstad og UNN Narvik 23.3.2014.)
Evaluering av lokalrådene i 2015
Driftsrådene i UNN Harstad og UNN Narvik evaluerte sin egen virksomhet i juni 2015. Her kom
det frem at de månedlige møtene, på 1,5 til 2 timers varighet, har blitt gjennomført i henhold til
faste møtekalendere. I alt 8 ordinære møter samt 2 i forbindelse med Direktørens halvårlige
møter i 2015. Møtefrekvens og lengde vurdere å være tilstrekkelig. Ved UNN Harstad har de
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opprettet et arbeidsutvalg for driftsrådet bestående av klinikksjef, leder for driftsrådet og
sekretær. Disse møtes en uke før driftsrådsmøtet. Ordningen anbefales etablert i Narvik.
Begge driftsrådene har vært satt opp med en leder og en sekretær i henhold til opprinnelig
mandat. Evaluering anbefaler at lederrollen fortsatt bør opprettes for ett år av gangen og at
sekretærfunksjonen ivaretas av samme person over flere perioder/år. Det foreslås at det
utarbeides en funksjonsbeskrivelse for lederfunksjonen.
Deltakelsen på møtene har vært god med noen få unntak. At den gode deltakelsen ikke har vært
gjennomgående oppleves imidlertid som uheldig i lys av driftsrådets mandat. Evaluering
konkluderer også med at Psykisk helse- og rusklinikken bør være fast representert i rådet.
Klinikksjefens fysiske tilstedeværelse oppleves som svært viktig og det anbefales at det etableres
en stedfortreder funksjon.
Driftsrådene i UNN Harstad og UNN Narvik har behandlet et bredt spekter av saker til
informasjon, drøfting, oppfølging og beslutning. I begge driftsrådene har det vært tilstrebet
tydelig behandling av sakene, og med vedtak der ansvar og tidsfrister har vært definert.
Evaluering konkluderte med at:
Driftsrådene ved UNN Narvik og UNN Harstad har tjent sin hensikt og oppfylt intensjon og
målsetting i gitt mandat. Evalueringen konkluderer imidlertid med noen enkle justeringer som er
begrunnet i forbedring av arbeidet.
Evalueringen foreslår at mandatet justeres med hensyn til representasjon fra psykiatrisk
virksomhet samt tilstedeværelse og ansvarsforhold for deltakere i driftsrådene. Videre foreslås
det også hvem som bør oppnevnes til rådene nå i høst (ledermøtesak 115.5 Evaluering av lokalt
driftsråd UNN Harstad og UNN Narvik)
Revidert mandat for lokale driftsrådene i UNN Harstad og UNN Narvik
Revidert mandat for lokale driftsråd ved UNN Harstad og UNN Narvik i henhold til vedtak i
direktørens ledermøte i ledermøtesak 115.5 Evaluering av lokalt driftsråd UNN Harstad og UNN
Narvik:
Formål
Driftsrådets formål er tredelt:
 Avklare og veilede saksgang i driftsmessige forhold hvor flere enheter og fagfolk er
involvert, samt i saker hvor det kan være behov for avklaringer rundt gjeldende rutiner og
bakenforliggende beslutninger.
 Være en arena for samhandling, samarbeid og informasjonsutveksling mellom ulike
enheter /klinikker som har virksomhet ved UNN Harstad og UNN Narvik.
 Være en arena hvor man samlet kan beslutte klinikkovergripende driftssaker ved UNN
Harstad og UNN Narvik.
Deltakere
 Deltakere i driftsrådet er følgende ledere:
 Klinikksjef ved Operasjons- og intensivklinikken, Medisinsk klinikk eller Kirurgi-, kreftog kvinnehelseklinikken (rullerer for ett år om gangen, en fast representant i rådet og en
vara). Klinikksjef skal være fysisk tilstede i driftrådsmøtene ved UNN Harstad og UNN
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Narvik. Det sikres samordning mellom saksbehandlingen på foretaksnivå og i
driftsrådene ved at deltagende klinikksjef også deltar i direktørens stabsmøte.
 Avdelings- og seksjonsledere fra klinikker som har avdelinger eller seksjoner ved UNN
Harstad og UNN Narvik.
 Aktuelle klinikksjef har et overordnet ansvar for at klinikken oppnevner representanter til
driftsrådet, at disse er kjent med rådets mandat og deltar i møtene.
Driftsrådets medlemmer er ansvarlige for å forankre egne standpunkter gjennom tilstrekkelige
medvirkningsprosesser i egen avdeling/seksjon før møtene. Driftsrådet kan gjennomføre
drøftinger med tillitsvalgte/vernetjeneste i avdelings-/seksjonsovergripende saker, men
tillitsvalgte og verneombud deltar ikke i rådets sluttbehandling av sakene.
Driftsrådet kan innkalle andre lokale ledere, medisinsk faglige rådgivere eller medarbeidere på
sak når det er relevant, men disse skal ikke møte fast og er ikke medlemmer i rådet.
Møtestruktur
Møtet i driftsrådet har en varighet på om lag to timer og gjennomføres minst månedlig.
Dagsorden består av:
- Saker til informasjon
- Saker til diskusjon
- Saker til beslutning
Alle innmeldte saker skal ha en navngitt avdelings- eller seksjonsleder som saksansvarlig.
Beslutningsmyndighet
Driftsrådet har beslutningsmyndighet tilsvarende de respektive medlemmenes
myndighetsområde.
Beslutninger som medfører endret funksjonsfordeling mellom sykehusene i UNN skal behandles
i direktørens ledergruppe.
Ledelse og sekretærfunksjon
Deltagende klinikksjef besørger konstituering av driftsrådet med oppnevning av leder for ett år
av gangen. Avtroppende klinikksjef oppnevnes som stedfortreder for klinikksjef i driftsrådet.
Leder skal være avdelingsleder og ikke komme fra samme klinikk som klinikksjef som er
deltaker i rådet.
Leder har ansvar for å:
- Innkalle til møter og utarbeide saksliste
- Lede møtene
- Bringe saker videre til klinikkledernivå ved behov
Drifts- og eiendomssenteret har ansvaret for sekretariatsfunksjonen. Driftsrådets sekretær skal
bistå lederen med å innkalle til møter, sette opp saksliste, skrive referat og arkivere disse i
ePhorte. Saker skal meldes til sekretariat i forkant av møtet av saksansvarlig seksjons- eller
avdelingsleder.
Klinikksjef som deltar i driftsrådet skal orientere direktørens ledermøte om aktuelle saker ved
behov og være ansvarlig for å fordele eventuelle oppfølgingssaker til aktuelle klinikk- og
senterledere.
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Saker
Driftsrådet skal senest i juni hvert år utarbeide og vedta årshjul (møtetidspunkter og kjente saker
som skal behandles) påfølgende år.
Saker som fremmes i rådet skal hovedsakelig omhandle driftsmessige områder der det er behov
for koordinering mellom lokale avdelinger og seksjoner.
Eksempler på andre aktuelle saker kan være høringer i saker som senere skal besluttes i
direktørens ledergruppe eller styret.
Saker som bare omhandler enheter i en klinikk må være relevant for enheter tilhørende andre
klinikker for at den skal tas opp i driftsrådet.
(Mandat for driftsrådene)
Fullmaksstruktur
UNNs fullmaktsstruktur beskriver hvilke fullmakter som er gitt hvem. Fullmaktstrukturen
revideres i disse dager.
Budsjettmidler til driftsrådene
I forbindelse med evaluering av de lokale driftsrådene kom det frem at det savnes et budsjett for
fellestiltak. Det ble derfor besluttet at hvert driftsråd skulle tilføres eget budsjett for særskilte
formål til driftsrådets disposisjon.
Kvalitets- og utviklingssenteret (KVALUT) og Stabssenteret
Organiseringen av Drifts- og eiendomssenteret og de sentrale stabene følger de samme
prinsippene som for klinikkstrukturen. Små miljøer, kombinert med et uttrykt ønske om stedlige
ressurser ved lokalsykehusene, gjør de imidlertid sårbare for at enkeltmedarbeidere kan
organiseres uten stedlig lokal leder.
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Bakgrunnsdokumenter:
Bakgrunnsdokumentene og alle organisasjonskart er tilgengelig på vår internettside (intranett):
Nasjonal-helse-og-sykehusplan
Lov om spesialisthelsetjenesten §3-9 (Leken til LOVDATA)
1. Universitetssykehuset i Nord-Norge. Styresak 84/2007. Ny organisasjonsmodell for UNN
HF. 17.12.2007
2. Universitetssykehuset i Nord Norge. Styresak 84/2007. Protokoll styremøte. 17.12.2007
3. Helse og omsorgsdepartementet. Rundskriv I-2/2013. Lederansvar i sykehus. Oslo
28.5.2013
4. Oxford Research AS. Evaluering av LUO-prosjektet ved Universitetssykehuset i NordNorge HF. 14.12.12
5. Universitetssykehuset i Nord Norge. Beslutningsnotat v/direktøren. Kirurgi-, kreft- og
kvinnehelseklinikkens og Operasjons- og intensivklinikkens seksjoner i Harstad og
Narvik vurderes omgjort til avdelinger (pkt 1). 4.3.2014
6. Universitetssykehuset i Nord Norge. Beslutningsnotat v/direktøren. Arbeid med å
etablere lokale driftsråd ved UNN Harstad og UNN Narvik effektueres (pkt 2). 1.4.2014
7. Universitetssykehuset i Nord Norge. UNN-boka. Juni 2015
8. Helse og omsorgsdepartementet. Stortingsmelding nr. 11. Nasjonal helse- og sykehusplan
(2016-2019). Oslo 2015
9. Helse- og omsorgskomiteen, Stortinget, Innst. 206 S 2015-2016. Oslo 10.3.2016
10. Helse Nord RHF. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF. Bodø 4.5.2016
11. Helse Nord RHF. Styresak 60-2016. Nasjonal helse- og sykehusplan – mandat for det
videre arbeidet. Helse Nord RHF. Bodø. 5.7.2016
12. Universitetssykehuset i Nord Norge. Ledermøtesak 115.15. Evaluering av lokalt driftsråd
UNN Narvik og UNN Harstad. 25.8.2015
13. Universitetssykehuset i Nord Norge. Mandat for lokale driftsråd ved UNN Harstad og
UNN Narvik. Revidert i henhold til vedtak i direktørens ledermøte 25.8.2015 sak 115.15
14. Universitetssykehuset i Nord Norge. Beslutningsnotat fra direktøren. Budsjettmidler til
driftsrådene m.m. 20.9.2016
Alle organisasjonskart i UNN HF: Vedlagt i dokumentet.
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Fylkesmannen
i Troms
RomssaFyIkkamänni
Saksbehandler
Espen Nordby

Telefon
77 64 20 85

Vår dato

Vår ref.

Arkivkode

15 11.2016

2016/446 - 8

331 1

Deres dato

Deres ref.

Kvæfjord kommune

i67.2"

Bygdeveien 26
9475 Borkenes

Referat ROBEK-møte 14. november 2016
Som et ledd i oppfølgingen av kommuner som er oppført i register om betinget godkjenning
og kontroll (ROBEK) gjennomfører Fylkesmannen årlig minst ett møte der den økonomiske
utviklingen i kommunen og status i forpliktende plan for inndekning av underskudd er tema.
Mandag 14. november 2016 fra kl. 11.00-13.00 ble det gjennomført et slikt ROBEK-møte
med Kvæfjord kommune. Møtet fant sted på rådhuset på Borkenes.
Fra Fylkesmannen deltok kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen, seniorrådgiver Marianne
Winther Riise og seniorrådgiver Espen Nordby.
Fra Kvæfjord kommune stilte ordfører Torbjørn Larsen, formannskapsmedlemmene og
administrasjonssjef Merete Hessen med stab.
Fylkesmannen takker for et konstruktivt og godt møte. Fylkesmannen vurderer møtet som
sentralt i vår oppfølging av den økonomiske situasjonen i kommunen.
Dagsorden for møtet var følgende:
Innledning v/ Fylkesmannen
Økonomisk status i 2016 og status i forpliktende plan v/ Kvæfjord kommune
Arbeidet med årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 v/ Kvæfjord kommune
Oppsummering v/ Fylkesmannen

1. Innledning

Kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen innledet med en gjennomgang av Kvæfjord
kommunes status i ROBEK. Kommunen ble innmeldt i ROBEK 11. august 2015 på grunn av
at underskuddet fra regnskapsåret 2012 ikke ble dekket inn som planlagt. Etter avlagt
regnskap for 2015 gjenstår det 5 345 191 kroner av tidligere års underskudd.
Som en del av Fylkesmannens oppfølgning av kommuner i ROBEK gjennomføres det
lovlighetskontroll av årsbudsjett og økonomiplan. Fylkesmannen fant ikke grunnlag for å

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

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

Avdeling
Justis- og
kommunalavdelingen
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oppheve budsjettvedtaket. Budsjettet for 2016 er planlagt med netto driftsresultat på 5,326
millioner kroner. Kommunen har en forholdsvis moderat investeringsrate i økonomiplanen
2016-2019 og har lav netto lånegjeld. Det er likevel har ikke funnet rom til avsetning av
midler til disposisjonsfond i gjeldende økonomiplan. Fylkesmannen har godkjent låneopptak
på 5,861 millioner kroner og kassakreditt på inntil 75 millioner kroner i 2016.
Kommunestyret vedtok den 21. juni 2016 å dekke inn resterende underskudd i sin helhet ved
avleggelsen av regnskapet for 2016. Udisponert overskudd etter inndekning skal settes av til
disposisjonsfond.
Når det gjelder oppfølgning av regnskapet hittil i 2016 er det per 1. tertial et merforbruk på 2
%. Fortsatt nøktern drift med stram økonomistyring er nødvendig og vesentlige avvik må
følges opp. Per 2. tertial er det et regnskapsmessig mindreforbruk på 2 786 000 kroner, og et
korrigert resultat på 1 321 000 kroner. Det er fortsatt noen usikkerheter mht. skatteinntektene
for gjenstående del av året.
2. Økonomisk status i 2016 og status i forpliktende plan
Kvæfjord kommune ved Administrasjonssjef Merete Hessen informerte om økonomisk status
i 2016 og forpliktende plan for inndekning av underskudd. Tertial rapport 2/2016 viser at
kommunens løpende drift har netto mindreforbruk på 2 786 000 kroner. Underliggende
forhold på R02 vil ila 3. tertial kunne redusere mindreforbruket. Helse- og omsorg har i 2016
hatt stor fokus på å tilpasse driften i forhold til endringer i tjenestebehovet. Dette har bidratt
til resultatforbedringen vi nå ser fra 1. til 2. termin. Det har ikke oppstått spesielle hendelser i
forhold til drift per september/oktober. Avhengig av en god trend videre i kommunens frie
inntekter, har administrasjonssjefen tro på at årets drift kan komme ut i balanse ved årets slutt.
Kommunens likviditet er bedret sammenlignet med 2015 og det har i løpet av 2016 vært svært
liten belastning av kassakreditten.
Når det gjelder status i forpliktende plan for inndekking av kommunens underskudd har
kommunestyret vedtatt at driftsregnskapets overskudd i 2015, med 8 391 203 kroner, skal
brukes til å dekke inn resterende underskudd fra årene 2012 og 2013. Udisponert overskudd
etter inndekning av tidligere års underskudd skal settes av til disposisjonsfond.
Administrasjonssjefen informerte om kommunens spesielle situasjon vedrørende
vertskommuneproblematikken. Det gis i dag et omfattende og faglig krevende tjenestetilbud
til ca. 53 vertskommunebeboere. Frafall av beboere fordrer kontinuerlig nedtrekk og
omstilling av tjenesten. Siden Kvæfjord er vertskommune gir dette store pensjonsforpliktelser
nå og i fremtiden. Kommunen har store premieavvik, men i 2015 ble premieavviket redusert
for første gang fra 62 til 53 millioner kroner. Det antydes at premieavviket vil reduseres også i
kommende år, som vil være positivt for kommunen. Frafall av vertskommunebeboere og
forventninger om lavere lønnsoppgjør vil bidra til lavere pensjonsutgifter i fremtiden.

80

Side 3 av 4

3. Arbeidet med årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
Administrasjonssjefen informerte om arbeidet med årsbudsjettet 2017 og økonomiplanen
2017-2020. Vedtatt økonomiplan er et viktig styringsredskap for budsjettarbeidet.
Statsbudsjettet gir inntekter i 2017 omtrent som i vedtatt økonomiplan. I fra rammedebatten er
det gitt styringssignaler om avsetning til disposisjonsfond med minimum budsjettert inntekt
fra aksjeutbytte. I økonomiplanleggingen videreføres profilen på drift slik som i budsjett 2015
og 2016, samt økonomiplan.
Det er behov for omstilling og fleksibilitet, spesielt på R03. Kommunen har god kompetanse
på omstilling og samarbeidet mellom administrasjonen og politikere er godt.
Strategier for tiltak i budsjett og økonomiplanen er:
mer felles administrasjon
V en organisatorisk Kvæfjordskole
en Kvæfjordbarnehage
samordnet helsehus med færre driftsenheter
V fortsatt nedbygging og omstillingsfokus på deler av pleie- og omsorgstjenestene
utvikling av en felles eiendomsforvaltning forankret i Kvæfjord Eiendom AS
mer interkommunalt samarbeid
I forslag til budsjett og økonomiplan 2017-2020 er det budsjettert med netto driftsresultat i
2017 på 5,343 millioner kroner (1,3 %) og mellom 1,7 og 3,018 millioner kroner de
påfølgende år. Dette er en forbedring fra tidligere, men likevel under Teknisk
beregningsutvalgs anbefalinger om netto driftsresultatet på minst 1,75 % av brutto
driftsinntekter.
Ved utgangen av 2016 er lånegjelden på 162,4 millioner kroner. I planforslaget er det tatt
høyde for en økning til 203,9 millioner kroner. Kvæfjord vil fremdeles ha lav lånegjeld
sammenlignet med fylkets andre kommuner.
Det planlegges med avsetning til disposisjonsfondet. Forutsatt regnskapsresultat for 2016 og
administrasjonssjefens forslag til budsjett og økonomiplan 2017-2020 vil disposisjonsfondet
utgjøre 10 millioner kroner, eller 4,7 % av frie inntekter i 2020.

4. Oppsummering
Fylkesmannen mener det er et godt samarbeid mellom politisk og administrativt nivå i
Kvæfjord kommune. Det er Fylkesmannens inntrykk at kommunen preges av stor fleksibilitet
hos de ansatte og at omstillingskompetansen er god. Dersom alt går som planlagt og
kommunen dekker inn resterende underskudd ved avleggelsen av regnskapet for 2016, vil
Fylkesmannen kunne melde Kvæfjord kommune ut av ROBEK sommeren 2017.
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Med hilsen
Jan-Peder Andreassen
kommunaldirektør
Espen Nordby
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Møtereferat

Dialogmøte mellom Kvæfjord kommune og Kvæfjord Eiendom AS
Sted: Rådhuset, møterom 2

Tid: 17.11.2016 kl 13:30-14:15:50

Saksnr: 2016/18

Tilstede:
Fra Kvæfjord kommune:
Ordfører Torbjørn larsen, administrasjonssjef Merete Hessen, helse- og omsorgssjef Ågot Hammari
og kultur- og oppvekstsjef Lars Tverseth (til kl 14:30)
Fra Kvæfjord Eiendom AS:
Styreleder Anne Birgit Nilsen daglig leder Jonny Schanche Eivik, styremedlem Hans Julius Edvardsen,
styremedlem Vivi Ann Pettersen, mottaksleder Kåre Rasmussen og økonomiansvarlig Per Mikal
Eriksen.

Saksliste:
1. Generelt om samarbeidet
-Dialog
2. Orientering om status Kvæfjord statlige mottak
-Informasjon fra mottaksleder
3. Bosetting av enslige mindreårige – hva skjedde etter video-møtet med Bufetat?
-Informasjonsutveksling
4. Integreringsmottak – hvor står vi?
-Informasjonsutveksling
5. Tildeling/disponering av omsorgsboliger, herunder NAV og flyktningekontoret
-Informasjonsutveksling og dialog
6. Kvæfjord kulturhus
-Kommunen ønsker varmeanlegget her medtatt i tjenestekjøpsavtalen
7. Oscarsvei 9
-Kvæfjord Eiendom er pr i dag ikke interessert i å kjøpe. Kommunen holder Kvæfjord
Eiendom orientert dersom det kommer andre interessenter og/eller kommune
vurderer å selge eller leie ut til andre.
8. Leieavtalen servicebygget
-Kvæfjord kommune sendte henvendelse 18.10.16 med ønske om justering av
leieavtalen med Kvæfjord eiendom slik at løpende innvendig vedlikehold ivaretas av
Kvæfjord Eiendom.
9. Bygging av hardhus/småhus
-Kvæfjord Eiendom vurderer/følger opp leiebehov
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10. FDV Rådhus, varme/ventilasjon alle bygg og servicebygg.
-Informasjonsutveksling om inngått avtale mellom kommunen og Kvæfjord Eiendom
11. Servicenivå teknisk avdeling
-Informasjonsutveksling og dialog
12. Bygdeveien 39/41. Saksbehandling formålsendring, samt tilvisningsavtale
-Informasjonsutveksling og dialog
13. Helsehus
-Informasjonsutveksling og dialog
14. Eventuelt
-Intet

Ref. 21.11.2016 Merete Hessen
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Fra: Bjørn Akselsen (Bjorn.Akselsen@harstad.kommune.no)
Sendt: 22.11.2016 10:26:59
Til: Merete Hessen
Kopi: 'Jan-Erik Kristoffersen'
Emne: TILBUD OM KJØP AV AKSJER I VISIT HARSTAD AS
Vedlegg: image001.png;Signert tilbud om kjøp av aksjer Visit Harstad AS - 21.11.2016.pdf;Aksept skjema kjøp
aksjer 2016.pdf
Hei!
Oversender i vedlegg tilbud fra Harstad kommune om kjøp av aksjer i Visit Harstad AS.
Av hensyn til vår planlagte framdrift håper vi at dette kan behandles snarest i besluttende organer, og vi tillater å
be om aksept på vedlagte akseptskjema snarest og senest innen 8.12.2016.
Eventuelle spørsmål om tilbudet og prosessen kan rettes til Rådmann Hugo Thode Hansen (977 89673)
hugo.thode.hansen@harstad.kommune.no , eller undertegnede.

Med vennlig hilsen
Bjørn Akselsen
Næringssjef

Harstad kommune
Mobil 911 79960
Tlf 77 02 60 00 (sentralbord)
bjorn.akselsen@harstad.kommune.no
www.harstad.kommune.no
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Tilbud om kjøp av aksjer i Visit Harstad AS
Harstad Kommune fremsetter med dette tilbud om å kjøpe ut Deres aksjer i Visit Harstad AS
(Selskapet) for kr 5,00 pr. aksje.
Deres kontonummer for vår overføring av vederlag: __________________________ (fylles ut av
selger)
Vederlaget vil bli overført Dem senest fem virkedager etter at tilbudsaksept er kommet oss i hende
på en av de måter som angitt nedenfor. Overtakelse finner sted ved overføring av kjøpesum, uten
ytterligere melding fra kjøper. Kjøper melder da ervervet til Selskapet.
Dersom tilbudet ikke aksepteres, så anmoder vi om at Deres forkjøpsrett som angitt i Visit
Harstad’s vedtekter (§8) fravikes for de aksjeerverv som (kjøper) nå ellers søker gjennomført.

Alternativ 1:

Tilbudet aksepteres ________________ (sett kryss)

Alternativ 2:

Forkjøpsretten fravikes _________________ (sett kryss)

Forpliktende underskrift fra selger/forkjøpsberettiget:

Navn på Selger

Representert ved

Vi ber om at tilbudsblanketten returneres oss signert innen 25.11.2016, til
_______ e-post
_______ postadresse

På vegne av (kjøper)

_____________
Kjøper
v/______________
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Underskrift

