Møteinnkalling

Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kvæfjord Formannskap
Kvæfjord rådhus, møterom 2
15.12.2016
08:30

Eventuelt gyldig forfall meldes til kommunens servicekontor på tlf. 77 02 30 00 eller ved e-post:
postmottak@kvafjord.kommune.no som sørger for innkalling av varamedlem.
Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

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

Funksjon
Ordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

1

Representerer
AP
SP
AP
SP
AP
FRP
V

Saksnr

Innhold

PS 106/16
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Budsjettregulering - investeringsbudsjett 2016
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

30.11.2016
2016/6

Saksnr
106/16
73/16

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
15.12.2016
15.12.2016

Stortingsvalget og sametingsvalget 2017 - fastsetting av valgdag

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre vedtar at det under stortingsvalget og sametingsvalget i 2017 som er fastsatt til
mandag 11.september, i Kvæfjord kommune også skal holdes valg søndag 10.september.
Dokumenter i saken:
K-sak 36/14 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 – fastsetting av valgdag
K-sak 50/12 Delegeringsreglement og innstillingsrett
Saksopplysninger
Det er i statsråd 22.4.2016 bestemt at valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 skal være mandag
11.september. Det enkelte kommunestyre kan selv vedta at det i kommunen også skal holdes valg søndag
10.september 2017. Lovbestemmelser om dette er å finne i valgloven § 9.
Det følger av kommunens delegeringsregler punkt 42 Valgloven at formannskapet i egenskap av valgstyre
har avgjørelsesmyndighet etter valgloven med tilhørende forskrifter, med unntak for § 4-2 (stemmestyrer)
og den avgjørelsesmyndighet som ellers ligger til kommunestyret selv. Det følger av § 9-2 at
kommunestyret selv kan vedta ”at det på ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg på søndagen
før den offisielle valgdagen.”
192 kommuner hadde valg både søndag og mandag under valget i 2015.
Vurderinger
Selv om bruken av søndagsvalg i enkelte kretser kan være noe begrenset, oppfatter administrasjonssjefen
at valg på søndager er godt innarbeidd. Det bør ellers på alle vis legges til rette for god oppslutning om
stemmegivningen, for å motvirke tendensene til synkende valgdeltakelse. Reduksjonen fra sju til fire
stemmekretser fra og med valgavviklingen i 2013, tilsier i seg selv at ordningen med valg også på
søndager bør videreføres.
Kommunens direkte kostnader ved avvikling av stortingsvalget og sametingsvalget i 2013 var 127 067 kr.
Det er i budsjettforslaget for 2017 ført opp en bevilgning under budsjettkapittel 01221 Valg med 139 000
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kr for valgavviklingen i 2017. Administrasjonssjefen vil erfaringsmessig antyde at merkostnader ved
todagersvalg utgjør anslagsvis 1/5-del av disse beløpene.
Det foreslås at bruk av søndag som valgdag videreføres ved stortingsvalget og sametingsvalget i 2017.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
102/16
68/16
107/16

23.11.2016
2016/1

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret
Formannskapet

Turid Norlunn Hanssen
77 02 30 43

Møtedato
28.11.2016
15.12.2016
15.12.2016

Budsjettregulering - investeringsbudsjett 2016

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre viser til vedtatt investeringsbudsjett for 2016 og godkjenner budsjettregulering
K-7/16 som vist i vedlegg til saken.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2016
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre viser til vedtatt investeringsbudsjett for 2016 og godkjenner
budsjettregulering K-7/16 som vist i vedlegg til saken.
Saken ble avglemt og derfor ikke behandlet i møtet. Den registreres derfor som utsatt og settes
til behandling i ekstra formannskap 15.12.2016 umiddelbart forut for kommunestyremøtet
samme dag.

Vedlegg:
Budsjettreguleringsskjema nr K-7/16
Dokumenter i saken:
K-sak 60/16
Utbedring av snuplass i Krysset Bergsvn/Speiderbakken
K-sak 52/16
Tertialrapport 2/2016
K-sak 38/16
Tertialrapport 1/2016
K-sak 36/16
Årsmeldinger for 2016
K-sak 35/16
Regnskap 2015 og finansiell rapportering pr 31.12.2015
K-sak 34/16
Sluttregnskap for investeringsprosjekt pr 31.12.2015
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K-sak 19/16
K-sak 18/16
K-sak 80/15

Budsjettregulering – Berg/Engen med videre
Budsjettregulering – utbygging vannforsyning
Kvæfjord kommunes budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019

Saksopplysninger
Kommunal- og regionaldepartementets veileder av 2011 sier at investeringsbudsjettet er ettårig, altså
årsavhengig. Årsbudsjettet er bindende for underordnete organer og årlige bevilgninger er nødvendige for
å kunne pådra utgifter i budsjettåret. Investeringsbudsjettet må reguleres ved behov i forhold til endring i
investeringsprosjektet og prosjektets fremdrift.
Prosjekt som i sin helhet justeres ned med bakgrunn i forsinket fremdrift vil legges frem for tilsvarende
oppjustering av budsjettet i 2017
Vurderinger
Ved gjennomgang av vedtatte investeringsprosjekt for 2016 er det behov for budsjettreguleringer av
følgende investeringsprosjekt:
013404 Nupen – opprustning av opplevelsessted
Prosjektet antas å komme ut med utgifter i 2016 på kr 100 000, se omtale i etterfølgende sak om
regulering i driftsbudsjettet.
015301 Helsehus
For 2016 er det medgått midler til intern prosjektplanlegging som finansieres med bruk av fond, i form av
avsatte tilskuddsmidler mottatt i 2015. Øvrige utgifter i 2016 er ekstern konsulentbistand. Bruk av lån
justeres ned med kr 562 000. Prosjektet er foreslått fullfinansiert i ØP 2017-2020 med planlagt byggestart
høsten 2017.
016601 Opprustning av vannforsyning
Prosjektet har en forsinket fremdrift i forhold til vedtatt budsjett. Totale utgifter for 2016 er beregnet til kr
362 000. Bruk av lån justeres ned med kr 2 938 000, som overføres for senere finansiering av ventilhus
tilknyttet høydebassenget ved Toppenveien. Prosjektet er foreslått fullfinansiert i ØP 2017-2020 med
bevilgning 9,1 mill kr i 2017.
016202 Borkenes kunstgressbane del II
Prosjektet var opprinnelig planlagt med en total ramme på kr 1 596 000, derav kr 655 000 i spillemidler.
Totale utgifter på prosjektet er kr 1 886 000, dvs. en økning i utgiftene på kr 290 000. Spillemidlene øker
med kr 118 000 til totalt kr 773 000. På grunn av manglende midler for utbetaling fra fylkeskommunen,
må spillemiddelsøknad overføres med forventning om utbetaling i 2017. Som mellomfinansiering brukes
tippemidler utbetalt i 2016 kr 559 000 for Borkenes idrettsbane kunstgress del I og resterende behov kr
130 000 bruk av lån.

Turid Norlunn Hanssen
Økonomisjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
103/16
69/16
108/16

25.11.2016
2016/1

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
28.11.2016
15.12.2016
15.12.2016

Budsjettregulering - budsjett 2016

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre vedtar slik budsjettregulering nr K-8/16 som vist i vedlegg til saken, for
justeringer innenfor budsjettet for 2016.
Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2016
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre vedtar slik budsjettregulering nr K-8/16 som vist i vedlegg til saken,
for justeringer innenfor budsjettet for 2016.
Saken ble avglemt og derfor ikke behandlet i møtet. Den registreres derfor som utsatt og settes
til behandling i ekstra formannskap 15.12.2016 umiddelbart forut for kommunestyremøtet
samme dag.

Vedlegg:
Budsjettreguleringsskjema nr K-8/16
Dokumenter i saken:
K-sak 52/16 2.tertialrapport 2/2016
K-sak 36/16 Årsmeldinger for 2016
K-sak 35/16 Regnskap 2015 og finansiell rapportering pr 31.12.2015
K-sak 80/15 Kvæfjord kommunes budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019
F-sak 49/16 Rammedebatt
Kvæfjord kommune administrasjonssjefen 12.11.2016 Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-20
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Saksopplysninger
I tillegg til særskilt framlegg til sak om justeringer innenfor investeringsbudsjettet, fremmes her sak om
diverse justeringer innenfor driftsbudsjettet for 2016 medregnet to forhold innenfor investeringsbudsjettet
der midler overføres fra driften. Forslaget til budsjettregulering omhandler for det første en del mer
budsjettekniske korrigeringer og tilpasninger til endret regnskapsføring (som også er hensyntatt i
budsjettforslaget for 2017) og for det andre omfordeling av budsjetterte reservemidler (der vesentlige
avvik fra vedtatt budsjettopplegg for 2016 blir kommentert i det etterfølgende).
Forslaget til budsjettregulering kommer sent i året, det må derfor også vurderes opp mot hensynet til
reduserte avvik mellom budsjettbevilgninger og regnskapsutviklingen. I realiteten er det vedlagte oppsett
et sammendrag av flere uavhengige forhold; for lettere innsyn er dette oppsettet delt opp med skråstilte
overskrifter. Det er ikke forslag om noen omfordelinger mellom rammeområder. Tverrsummen av de
foreslåtte budsjettreguleringer er reduserte utgifter og inntekter med 336 000 kr. Det legges til grunn at
ingen av disse justeringene har direkte innvirkning på senere budsjettår.
Vurderinger
De mer budsjettekniske korrigeringer gjelder for det første opphørt føring av kalkulatoriske renter, for det
andre korrigering for midlertidig budsjettering av VAR-områdenes tilleggs- og støttefunksjoner
(administrasjonsutgifter) i 2016 og for det tredje hensyntas endret føring av tidligere års merforbruk på
selvkostkapittel 64020 Feietjeneste, noe som frigjør 109 000 kr innenfor den øvrige driften for 2016. Som
det framgår i kommentar til punkt 13 i administrasjonssjefens forslag til innstilling omkring budsjett og
økonomiplan 2017-2020, betyr endrede budsjetteringsregler at VAR-områdene ikke lenger vil framstå
med like store utgifter og inntekter, men med nettoutgift eller -inntekt på bunnlinja som blant annet
relaterer seg til avskrivninger, kalkulatoriske renter og tilleggs- og støttefunksjoner.
Bruken av budsjettkonto 149XX er en midlertidig budsjettering, som ikke kan inngå i bokføringen. Som
ledd i å redusere avviket mellom budsjett og regnskap, foreslås det derfor en omfordeling av alle slike
restmidler, basert på tidligere gitte føringer for bruk av slike midler. Uten av det er foretatt en fullstendig
gjennomgang, er det innenfor de berørte budsjettområder også foretatt noen tilpasninger i forhold til
forbruksutviklingen i 2016. Disse budsjettreguleringene betyr i sum omfordeling av reservemidler med
1 445 000 kr, koblet til følgende forhold:
1. Oppført tilleggsbevilgning med 21 000 kr på 01012 Hovedutvalg/andre nemnder omfordeles
innenfor samme budsjettkapittel, med tillegg av at 9 000 kr går til dekning av valgutgifter i
forbindelse med folkeavstemningen om kommunereformen.
2. Oppført tilleggsbevilgning med 34 000 kr på 10112 Arbeidsmiljøutvalg omfordeles til å møte
løpende driftsutgifter innenfor samme budsjettkapittel.
3. Oppført tilleggsbevilgning med 102 000 kr på 10312 Tilrettelegging sysselsetting omfordeles i
hovedsak til toppfinansiering av gapahuk-prosjektet i Nupen der vi må erkjenne ikke å ha maktet
en tilstrekkelig løpende budsjettkontroll. 11 000 kr ses mot tilpasninger av årets løpende
driftsutgifter innenfor samme budsjettkapittel.
4. Oppført tilleggsbevilgning med 155 000 kr på 19990 Reserverte tilleggsbevilgninger omfordeles i
tråd med forutsetningen i vedtatt budsjett i hovedsak til å møte utgifter innenfor den pågående
KLP-saken, 47 000 kr ses dog mot andre tilpasninger av årets løpende driftsutgifter innenfor
budsjettets felleskapittel 10011 Fellesutgifter.
5. Oppført tilleggsbevilgning med 873 000 kr på 39990 Reserverte tilleggsbevilgninger har opphav i to
helt atskilte forhold. For det første er i en administrativ budsjettregulering vedkommende feil og
avvik innenfor RO3 Helse/omsorg, midlertidig henført 503 000 kr til dette reservekapittelet. Disse
midlene foreslås tilført kommunens disposisjonsfond, jf nedfelte intensjoner i så vel F-sak 49/16
Rammedebatt som i forslaget til budsjett og økonomiplan 2017-2020 om å styrke de frie
fondsmidler. Omfanget av slike avsetninger vi til slutt dog være avhengig av regnskapsresultatet.
For det andre ble det i en budsjettregulering i tilknytning til årets 2.tertialrapport avsatt 370 000 kr
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til å møte ymse avvik innenfor RO3 Helse/omsorg, disse midlene foreslås tilført samme
budsjettområde, for justering av noen av avvikene som ble omtalt i tertialrapporten.
6. Oppført tilleggsbevilgning med 233 000 kr på 44021 Brannvern foreslås omfordelt med 130 000 kr
til å møte ikke-budsjetterte utgifter til ny nødnettløsning, videre med 10 000 kr til transportutgifter
og det resterende til å møte mulige merutgifter til kjøp av nye brannbiler med tilhørende utstyr,
som tilhører investeringsbudsjettet.
7. Oppført tilleggsbevilgning med 27 000 kr på 49990 Reserverte tilleggsbevilgninger har opphav i en
budsjettregulering vedkommende avvik innenfor RO4 Teknisk, der midlene midlertidig er henført
til dette reservekapittelet. Disse foreslås tilført lønnsbudsjetteringen innenfor renholdstjenesten,
som erfaringsmessig er beheftet med usikkerhet.
Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

09.12.2016
2016/7

Saksnr
109/16

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
15.12.2016

Kristoffer Hårstad - søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser til søknad fra Kristoffer Hårstad av 21.11.2016 om tilskudd fra
kommunalt næringsfond i forbindelse med etablering av trafikkskoletilbud.
2. Formannskapet bevilger i egenskap av næringsutvalg tilskudd fra kommunalt næringsfond til
tiltaket i form av bagatellmessig støtte med inntil 25 000 kr. Søker må ut fra begrensningsreglene
for offentlig støtte oppgi omfanget av eventuell bagatellmessig støtte regnet for de tre seneste
regnskapsår. Utbetaling foretas ellers mot tilstrekkelig kostnadsdokumentasjon fra søker og blir
forholdsvis å avkorte dersom kostnader framkommer med lavere beløp enn i søknad.
3. Formannskapet har i sin vurdering vektlagt søkers ambisjoner om å etablere et tilbud lokalt i
Kvæfjord kommune. Dette tilsagn står ved lag inntil 12 måneder regnet fra vedtaksdato.
4. 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:
Kristoffer Hårstad 21.11.2016 Søknad bedriftsrettet-/etablererstøtte
F-sak 22/16 Næringsfond – budsjettramme 2016
F-sak 59/14 Nydyrkingsprosjektet – kommunal involvering
Troms fylkeskommune 4.7.2016 Tildeling kommunalt næringsfond 2016 – Kvæfjord kommune
Kvæfjord kommune: Strategisk næringsplan 2009
Saksopplysninger
Det foreligger søknad av 21.11.2016 fra Kristoffer Hårstad, adresse Brattvegen 5, 9475 Borkenes, om
etableringstilskudd med 129 000 kr fra kommunalt næringsfond i sammenheng med etablering av
trafikkskoletilbud med opplæring i førerkortklasse B, BE med teoriopplæring. Det er i søknaden oppgitt
“prosjektkostnader” med 430 000 kr uten ytterligere spesifisering men hvor det i utdypende kommentar
framkommer at “den største investeringen vil selvsagt være bil da dette er mitt viktigste arbeidsverktøy”,
og videre med slik finansieringsplan:
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1. Tilskudd fra næringsfondet
2. Lån i bank
3. Egenkapital

129 000
271 000
30 000

I søknaden framkommer blant annet:
“Skal starte egen trafikkskole med forretningsadresse i Kvæfjord. Mitt firma vil få eget navn, men vil
være underlagt Trafikkskolen Harstad, samt at jeg leier lokaler hos dem. Vil i tillegg ha eget
hjemmekontor. Kvæfjord har i dag ikke egen trafikkskole og jeg har sett et behov i markedet. Ved at jeg
bor i Kvæfjord vil jeg enkelt kunne hente og bringe ungdom til kjøretimen, samt kjøre kurs og
teoriopplæring her. Et langsiktig mål er å se på muligheten for å etablere en underavd på Borkenes.
Skal etablere et AS. Skal etablere selskapet like over nyttår og vil da komme tilbake med informasjon om
dette.”

… og videre:
“Jeg har jobbet i bransjen i 5 år og kjenner markedet og behovet godt. Jeg er godt etablert i Kvæfjord
med hus og familie og ønsker å være mcd og bidra som næringsdrivende her. Jeg ønsker og markedsføre
meg mer ovenfor potensielle kunder i kommunen bla. ved å delta på lokale arrangement og events for å
bli mer synlig. Omtale i lokal media, samt nettside og facebook vil være andre kanaler. Den største
investeringen vil selvsagt være bil da dette er mitt viktigste arbeidsverktøy. Som en del av mine tjenester
ønsker jeg å kunne tilby kurs for gruppen 65 år i eks. kjøring i nye rundkjøringer, lyskryss mcd mer, kurs
for foreldre om øvelseskjøring mm. Her ser jeg på muligheten for samarbeid med lokale foreninger og
lag eks. Pensjonisten, Eldrerådet mfl.”

Formannskapet har i 2014 prolongert den kommunale næringsplanen medregnet landbruksplan.
Foreliggende søknad kan delvis ses mot planens satsingsområde «handel, service og småindustri», 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
Administrasjonssjefen oppfatter ut fra en nærmere vurdering at den direkte regelbegrensningen i forhold
til «innkjøp av kjøretøy» må anses gjeldende for kjøretøy som skal nyttes til (gods)transport og ikke som
her til innkjøp av bil i opplæringsøyemed. Vi oppfatter således ikke at gjeldende forskrifter med
tilhørende retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler på området er til hinder for å
vurdere foreliggende søknad.
Søknaden bør som nevnt ovenfor kunne ses mot næringsplanens satsingsområde «handel, service og
småindustri», blant annet med nedfelt mål om å tilrettelegge for etablering og utvikling av småindustri og
servicebedrifter. En beskrankning kan være at lokalisering av virksomheten i første omgang må anses å
finne sted i Harstad, selv om søker også tilkjennegir ambisjoner om å etablere kjøreskoletilbud lokalt i
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Kvæfjord. Ettersom slikt tilbud i dag ikke forefinnes i kommunen, finner administrasjonssjefen å ville
tilrå tilskudd fra kommunalt næringsfond i form av bagatellmessig støtte med inntil 25 000 kr.
Beløpsomfang er da også vurdert mot at søknaden i utgangspunktet kan oppfattes å utfordre reglene for
offentlig støtte i henhold til EØS-avtalen artikkel 61 (1), som tar utgangspunkt i at støtte “i enhver form,
som vrir eller truer med å vri konkurransen ved å begunstige enkelte foretak eller produksjon av enkelte
varer, vil være uforenlig med denne avtales funksjon i den utstrekning støtten påvirker samhandelen
mellom avtalepartene”, jf blant flere oppstilte vilkår at offentlig støtte foreligger når det vrir konkurransen
eller truer med å vri konkurransen. Bevilgning av et mindre beløp i form av bagatellmessig støtte anses
ikke på samme vis å komme i konflikt med denne bestemmelsen.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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