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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

10.02.2017
2017/11

Saksnr
4/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Merete Hessen
77023011

Møtedato
20.02.2017

Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 23.01.2017

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 23.01.2017.
Til å signere møteboka velges:
1
2…

Dokumenter i saken:
Møtebok fra Kvæfjord formannskaps møte 23.01.2017
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.
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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:

31.01.2017
2017/2

Saksnr
5/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
20.02.2017

Budsjett 2017 - oppfølging av oversendte forslag

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap viser til kommunestyrets behandling av budsjett og økonomiplan 2017-2020
under K-sak 70/16. Formannskapet gir tilslutning til oppfølging av de framsatte forslag 5 (forslag 11) og
forslag 9 slik som det framgår i administrasjonssjefens saksframlegg.

Dokumenter i saken:
K-sak 70/16 Kvæfjord kommunes budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
F-sak 91/16 Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
F-sak 49/16 Rammedebatt
Saksopplysninger
Kvæfjord kommunestyre har behandlet budsjett og økonomiplan 2017-2020 under K-sak 70/16 i møte
15.12.2016. Administrasjonssjefens forslag til budsjett og økonomiplan 2017-2020 kan lastes ned fra
kommunens hjemmesider www.kvafjord.kommune.no. Direkte link:
http://www.kvafjord.kommune.no/images/IT/Budsjett-konomiplan-2017-2020.pdf.
Formannskapets innstilling med administrasjonssjefens saksframlegg og fullstendig oversikt over forslag
til gebyrer og betalingssatser kan lastes ned som et samlet dokument fra kommunens hjemmesider.
Direkte link: http://www.kvafjord.kommune.no/images/saksframlegg_70.pdf.
Møtebok fra kommunestyrets behandling kan også lastes ned fra kommunens hjemmesider. Direkte link:
http://innsyn.kvafjord.kommune.no/eInnsyn/Utvalg/ShowUtvalgDocument/506/MP.
Ut fra kommunens Robek-status er budsjettdokumentene 5.1.2017 oversendt fylkesmannen til vurdering.
Robek-oppføringen betyr statlig lovlighetskontroll av selve budsjettvedtaket, herunder også vurdering og
tilbakemelding på deler økonomiplanen. Det må derfor tas forbehold om at vurderingen fra fylkesmannen
i seg selv kan utløse ny budsjettbehandling. Om dette skjer, kan ingen deler av budsjettet i utgangspunktet
unntas fra fornyet vurdering.
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Følgende to forslag framsatt under K-sak 70/16 ble oversendt formannskapet til vurdering, uten nærmere
realitetsbehandling i kommunestyret:
Framsatt forslag 5 fra Wiggo Grønlund på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, oversendelse til
formannskapet vedtatt under (tilleggs)forslag 11:
Nytt pkt. 17:
Kvæfjord kommunestyre ber om at det innarbeides en bevilgning på kr 50.000,- til skifte av
lysarmatur i svømmehallen. Bevilgningen tas fra redusert avsetning med kr 50.000,- til
disposisjonsfondet.
Nytt pkt 18:
Kommunestyret ber adm. vurdere å innarbeide i økonomiplan for 2017-2020 nytt låssystem på
hallens inngangsdører, reparasjon av varmestyringer, og ventilasjon i idrettshall, nye
garderobeskap i svømmehall, samt en oppgradering av ungdomsklubben i tilfluktsrommet.
Formannskapets innstilling pkt. 17-18-19 blir 19-20-21.
Framsatt forslag 9 fra Johan Helge Elde (Høyre):
1. Budsjettramme til eldrerådet foreslås satt til 50.000 kr pr. år.
2. Med eldrerådets kostnadsdrivende aktiviteter for Kvæfjord kommunes innbyggere ber
kommunestyret om at adm. utarbeider forslag til løsning for fremtidig finansiering av foreslått
ramme.
3. Forslaget fremlegges formannskapet for politisk behandling i rammedebatten.

Vurderinger
Administrasjonssjefen har ved tidligere høve pekt på behovet for skjerpet fokus på en reell behandling av
budsjett og økonomiplan som de sentrale lokalpolitiske styringsdokumenter for aktivitetsnivået, framfor
omkamp på enkeltsaker og med tilleggsbevilgninger som knapt kan tilveiebringes på realistisk vis. Det er
i økonomisk utfordrende tider viktig å vektlegge de ordinære vedtak om budsjett og økonomiplan, også ut
fra hensynet til en avklart administrativ oppfølging av kommunestyrets behandling. Det vurderes også å
være av direkte betydning for kvaliteten på tjenesteproduksjonen at vesentlige driftsmessige endringer så
langt mulig kan ses mot økonomiplanens mer langsiktige tidsspenn, før iverksetting eventuelt tas inn via
budsjettets ettårige perspektiv.
Administrasjonssjefen oppfatter at politisk behandling av budsjett og økonomiplan 2017-2020 tar det
samme utgangspunkt. Bruk av F-sak 49/16 Rammedebatt som innspilldokument til administrativt arbeid
med økonomiske rammer og retningslinjer, har også styrket dialogen mellom politisk og administrativt
nivå. Det synes derfor å herske en rimelig grad av enighet omkring rammevilkårene for budsjetteringen
innenfor det enkelte budsjettår.
De oversendte forslag fra kommunestyrets budsjettbehandling synes også å være preget av dette
bakteppet. I forhold til det konkrete innhold i forslag 5 om en bevilgning med 50 000 kr «til skifte av
lysarmatur i svømmehallen» vil administrasjonssjefen vise til at de ordinære vedlikeholdsmidler via
vedtatt forslag 13 ble styrket med 200 000 kr; slik at der under budsjettkapittel 44042 Kommunale bygg
nå er oppført 1,75 mill kr eksklusive merverdiavgift til vedlikehold, serviceavtaler og materialinnkjøp i
forbindelse med budsjettårets løpende vedlikehold. Regnskapet for 2015 ble gjort opp med tilsvarende
forbrukstall 1 558 000 kr mens kapittel 44042 for 2016-regnskapet ser ut for å komme ut med vél 2,1 mill
kr. Administrasjonssjefen vil tilrå at den mer detaljerte innretningen på bruken av slike midler inntil
videre blir en sak for administrativ vurdering, jf også formuleringen i vedtatt forslag nr 13 om økt
bevilgning til (bygnings)vedlikehold som viser til at administrasjonssjefen har «fullmakt til å prioritere
vedlikeholdsoppgaver».
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De øvrige deler av forslag 5 vedrørende ulike tiltak i Kvæfjordhallen er henvist til vurdering mot
økonomiplan 2017-2020; formentlig har forslagsstiller også hatt neste planrullering 2018-2021 i tankene,
da administrativ vurdering av tiltak i økonomiplan 2017-2020 er oppsummert med administrasjonssjefens
forslag slik som dette ble forelagt formannskapet under F-sak 91/16 i møte 14.11.2016.
Forslag 9 om særskilt budsjettramme for eldrerådet, har i seg selv en formulering om «politisk behandling
i rammedebatten». Budsjettstatus er nå at der på kapittel 01012 Hovedutvalg/andre nemnder er ført opp
en tilleggsbevilgning med 32 000 kr som ved senere høve kan omfordeles til bruk mot tiltak initiert av
eldrerådet, ungdomsrådet og råd for funksjonshemmede, jf henvisning i administrasjonssjefens forslag til
budsjett (side 14). Slik bruk av disse midlene bør bygge på innspill fra de respektive rådene i løpet av
første halvår, og vil til dels også kunne imøtekomme forslagsstillers intensjoner.
Administrasjonssjefen vil ut over det handlingsrom som allerede ligger i budsjettopplegget for 2017,
oppsummere oppfølgingen av de framsatte forslag 5 og 9 dithen at disse bør være del av bakteppet for
formannskapets rammedebatt omkring 2018-budsjettet så vel som administrasjonens etterfølgende arbeid
med budsjett og økonomiplan 2018-2021.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

08.02.2017
2017/229

Saksnr
6/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
20.02.2017

Harstad og Tjeldsund veterinærdistrikt - kommunalt tilskudd til vaktordning

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre tiltrer foreliggende skisse til avtale om deltakelse i veterinærvaktordning
under Harstad og Tjeldsund veterinærdistrikt så vel som avtale om finansiering av kommunenes
særskilte driftstilskudd, forutsatt tilslutning fra de øvrige involverte kommuner.
Administrasjonssjefen har fullmakt til å signere avtaler på vegne av Kvæfjord kommune.
2. Kommunalt driftstilskudd med inntil 48 336 kr bevilges for 2017 i tråd med budsjettregulering nr
K-1/17 slik som vist i vedlegg til saken. Eventuelle framtidige endringer i tilskuddet bør avgrenses
til en årlig ramme oppad lik deflatoranslaget i forslaget til statsbudsjett.

Vedlegg:
Utfylt budsjettreguleringsskjema nr K-1/2017.
Dokumenter i saken:
Landbruksdirektoratet 16.1.2017 Kommunal veterinærvakt i Harstad og Tjeldsund vaktdistrikt
Troms Bonde- og Småbrukarlag 22.12.2016 Vedr utlysning av anbud - kommunale veterinærvakttjenester
Harstad kommune 21.12.2016 Vedr utlysing av anbud - kommunale veterinærvakttjenester - Harstad + Tj
Landbruks- og matdepartementet rundskriv 2016-37 Tilskudd til kommunale veterinærtjenester for 2017
Landbruks- og matdepartementet 16.10.2007 Kommunene får ansvar for tilgang på veterinærtjenester, her
Ot.prp. nr 68 (2006-2007) Om lov om endringer i lov 15.juni 2001 nr 75 om veterinærer og annet dyrehel
Saksopplysninger
Ut fra ny lov om veterinærer og dyrehelsepersonell, ble ansvaret for å sørge for tilgang på tjenester fra
dyrehelsepersonell og for å organisere veterinærvakt overført fra staten til kommunene fra 2008, jf
Stortingets behandling av Ot.prp. nr 68 (2006-2007). Ordningene finansieres ved øremerket tilskudd over
Landbruks- og matdepartementets budsjettkapittel 1143 post 60; i statsbudsjettet for 2017 med 142,6 mill
kr fordelt på tilskudd til administrasjon 5,5 mill kr, stimuleringsordninger blant annet for å sikre tilgangen
på veterinærer i kommuner med svakt næringsgrunnlag 14 mill kr og til vaktordninger med 123 mill kr.
Vakttilskuddet skal dekke vaktgodtgjørelse i hele døgnet, bortsett fra tidsspennet mandag-fredag kl 8-16.
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Harstad og Tjeldsund veterinærdistrikt medregnet kommunene Evenes, Skånland og Kvæfjord mottar i
2017 vakttilskudd med 1 160 064 kr og administrasjonstilskudd med 34 041 kr. Vaktordningen ble først
administrert av Bjarkøy kommune, fra 2012 av Tjeldsund kommune og så fra 2016 av Harstad kommune.
I tillegg til dette er Kvæfjord kommune vest for Gullesfjorden tilsluttet beredskapsordning for Sortland og
Vesterålen veterinærdistrikt, så langt finansiert ved en årlig søknad til Fylkesmannen i Troms om
stimuleringstilskudd, i 2016 gitt med 40 000 kr som er ført over budsjettkapittel 40000 Teknisk kontor.
Veterinærforetakene som så langt har deltatt i vaktordningen i Harstad og Tjeldsund veterinærdistrikt, har
10.11.2016 meddelt at for å inngå avtale for 2017 og videre, må kommunene finansiere mer penger ut
over den statlige tilskuddsordningen:
«Under forutsetning at kommunene kan finansiere dobbelt vakttilskudd slik at det kan være 2
veterinærer (smådyr og produksjonsdyr/hest)på vakt HELE året vil vi kunne inngå avtale om vakt fra
og med 01.01.2017. De veterinærene/Dyrlegen Harstad må kunne stå fritt internt til hvordan vakta
fordeles så lenge vakta blir ivaretatt».

Ingen av kommunene prioritert særskilte midler til slike tiltak i den ordinære behandlingen av budsjettene
for 2017; gjennomgående ut fra en betraktning om at det er staten som finansierer vaktordningene. Fravær
av en (kommunal) vaktordning er imidlertid en uholdbar situasjon for alle parter, kommunene er derfor
28.12.2016 kommet til enighet om et forslag til avtale med sikte på utvidet deltakelse og finansielt bidrag
til en vaktordning for Harstad og Tjeldsund veterinærdistrikt bygget på økt bemanning av veterinærer for
å sikre dyrevelferden.
Den omforente avtalen bygger på at kommunene i 2017 i tillegg til det statlige tilskuddet, yter et tilskudd
med 386 688 kr og forutsatt at «det inngås særskilt avtale som regulerer kommunens driftstilskudd», men
foreløpig skissert med halvdelen tillagt Harstad kommune og halvdelen fordelt med like store parter på
kommunene Tjeldsund, Evenes, Skånland og Kvæfjord kommune, det vil si 48 336 kr på hver av disse.
Det legges til grunn en treårig avtale med mulighet for forlengelse og hvor kommunetilskuddet i framtida
(formentlig er tiltenkt å) justeres i tråd med utviklingen i det statlige tilskuddet.
Landbruksdirektoratet har 16.1.2017 kommentert at de er fornøyd med enigheten som synes å foreligge,
men nøyer seg ikke med dét. Direktoratet slår også fast det kommunale «ansvar for å organisere en
kommunal veterinærvakt» og «tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell» og da også
«uavhengig av det statlige tilskuddet» som bare har til «formål å bidra til at kommunene klarer å
overholde sitt ansvar». Direktoratet presiserer således «at det ikke eksisterer noen regler om at staten skal
fullfinansiere den kommunale veterinærvakten», men avslutter også med å vise til at «veterinærene i
distriktet kan «presse» kommunene til å yte økonomiske bidrag fordi veterinærene vet at kommunene har
et lovpålagt ansvar om å organisere en kommunal veterinærvakt». Landbruksdirektoratet vil derfor «følge
med på hvordan denne situasjonen utvikler seg».
Vurderinger
Som nevnt ovenfor, viderefører Kvæfjord kommune et stimuleringstilskudd med 40 000 kr som bidrag til
å sikre en beredskapsordning fra Sortland og Vesterålen veterinærdistrikt for de deler av kommunen som
ligger vest for Gullesfjorden. En situasjon uten vaktordning og tilgang på dyrehelsepersonell i de øvrige
deler av kommunen, er en for alle parter uholdbar situasjon samtidig som det åpenbart utfordrer lovgivers
intensjoner.
Administrasjonssjefen legger derfor til grunn at landbrukskommunen Kvæfjord bør strekke seg langt for å
bidra til å få på plass en avtale som sikrer en veterinærvaktordning, selv om dette igjen synliggjør statens
manglende finansiering av en reform der ansvar flere år tilbake i tid ble flyttet fra statlig nivå og over til
kommunene uten at tilstrekkelige ressurser fulgte med. Selv om Direktoratet i sin betraktning om «at det
ikke eksisterer noen regler om at staten skal fullfinansiere ...» trolig er på formell sikker is, tar Ot.prp. nr
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68 (2006-2007) et noe annet utgangspunkt. Departementet peker under sin omtale av administrative og
økonomiske konsekvenser på at «ved etablering av et kommunalt ansvar for å finansiere klinisk
veterinærvakt, vil bevilgningen bli overført fra statsbudsjettet til kommunene» og viste videre til at det i
statsbudsjettet ville «bli lagt opp til å kompensere kommunenes kostnader i tråd med overnevnte.»
Det foreslås at Kvæfjord kommune gir sin tilslutning til avtale om deltakelse i veterinærvaktordning
under Harstad og Tjeldsund veterinærdistrikt så vel som avtale om kommunens særskilte driftstilskudd,
forutsatt at de øvrige berørte kommuner går inn på tilsvarende avtaleopplegg. Det bør legges til grunn at
administrasjonssjefen kan signere endelige avtaler på vegne av Kvæfjord kommune.
Det legges så langt til grunn et tilskudd fra Kvæfjord kommune med 48 336 kr i 2017. Når det gjelder
framtidig justering av tilskuddet, bør dette ikke kobles til endringer i det statlige tilskuddet men til en mer
uavhengig indeksregulering, for eksempel lik deflatoranslaget i tilknytning til forslaget til statsbudsjett.
Dette også fordi kommunene bør arbeide for oppjustering av det øremerkede tilskuddet over Landbruksog matdepartementets budsjett til hel eller delvis erstatning av det særskilte kommunetilskuddet, jf også
Landbruksdirektoratets henvisning til at veterinærene kan «presse» kommunene til å yte økonomiske
bidrag fordi disse vet at kommunene har ansvar for å organisere veterinærvakten og videre at Direktoratet
vil «følge med på hvordan denne situasjonen utvikler seg».
Et særskilt kommunetilskudd til veterinærvakt tilhører RO4 Teknisk. Det foreslås derfor i denne omgang
at et nytt kommunetilskudd finansieres ved omfordeling fra de særskilte (bygnings)vedlikeholdsmidlene
som ble tilført 2017-budsjettet ved kommunestyrets budsjettvedtak, hvoretter annen finansieringsform
eventuelt kan vurderes i oppfølgingen av senere tertialrapporter dersom forbruksutviklingen i 2017 gir
rom for dette. Vedlagte budsjettreguleringsskjema er satt opp i tråd med dette.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

26.01.2017
2017/8
2014/737

Saksnr
7/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
20.02.2017

Nydyrkingsprosjektet - videreføring

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser til foreliggende forslag om kommunal mellomfinansiering av
nydyrkingsprosjektet i perioden 1.3.-30.6.2017.
2. Formannskapet tiltrer med henvisning til kommunens tidligere prioritering av prosjektet, slik
mellomfinansiering i form av bevilgning fra kommunalt næringsfond til nydyrkingsprosjektet med
inntil 150 000 kr.
3. Som grunnlag for slik bevilgning, legger formannskapet til grunn at:





Prosjektrapport for de to første årene behandles av styringsgruppen og oversendes kommunen for
vurdering og behandling i løpet av første halvår 2017.
Administrasjonssjefen bes vurdere alternativ organisering av utførende prosjektledelse i
forbindelse med den interne OU-prosessen, herunder om kommunen selv bør tre inn i
arbeidsgiverrolle for prosjektleder. I påvente av slik vurdering, kan gjeldende avtale med
Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland prolongeres for en måned om gangen.
Gitt innvilgelse av prosjektsøknad til fylkesmannen, finansieres kommunal egenandel via midler
fra kommunalt næringsfond. Mellomfinansiering av perioden 1.3.-30.6.2017 forutsettes å inngå i
slik egenandel.

4. Dersom videreføring av nydyrkingsprosjektet ikke oppnår omsøkte eksternfinansiering, legger
formannskapet til grunn at det avsluttes pr 1.7.2017.

Dokumenter i saken:
F-sak 59/16 Næringsutviklingsprosjekt – status
F-sak 22/16 Næringsfond – budsjettramme 2016
F-sak 8/15 Næringsfond – budsjettramme 2015
F-sak 59/14 Nydyrkingsprosjektet – kommunal involvering
F-sak 22/14 Næringsfond – budsjettramme 2014
Avtale 17.2.2015 om utførende prosjektledelse - nydyrkingsprosjekt i Kvæfjord kommune
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Saksopplysninger
Kvæfjord formannskap vedtok under F-sak 59/14 i møte 26.6.2014 å tiltre det toårige prosjektet
Tilrettelegging for nydyrking i Kvæfjord kommune, senere tidfestet til 1.3.2015-28.2.2017 og finansiert
via statlige bygdeutviklingsmidler tildelt av fylkesmannen med inntil 367 500 kr og bevilgning fra det
kommunale næringsfondet med inntil 550 000 kr, dvs i sum en ramme med 917 500 kr. Det er etablert en
særskilt styringsgruppe hvoretter Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland etter anbudskonkurranse ved
særskilt avtale av 17.2.2015 ble engasjert for utførende prosjektledelse, med arbeidsmessig utgangspunkt
Kvæfjord rådhus.
Det framgår i punkt 2 at avtalen løper for to år til og med 28.2.2017, videre at den «opphører deretter uten
forutgående oppsigelse» samt at «partene kan skriftlig avtale forlengelse av avtalen for inntil 1 + 1 år», dog slik at
første frist for å avtale eventuell forlengelse er 31.12.2016. I skrivende stund er formell status dermed at
avtalen med Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland om utførende prosjektledelse opphører 28.2.2017.
Det forventes at prosjektrapport vil framlegges for styringsgruppen i løpet av kort tid.
Under F-sak 8/15 Næringsfond - budsjettramme 2015 vedtok formannskapet at: «Nydyrkingsprosjektet gis
prioritet slik som vedtatt av formannskapet i tidligere sak, med samlet kostnadsramme 917 500 kr over 24 mnd
regnet fra prosjektstart». Den særskilte prioritering av prosjektet ble også påpekt ett år senere, under F-sak

22/16 Næringsfond - budsjettramme 2016 og i senere F-sak 59/16 Næringsutviklingsprosjekt - status, ble
det i tilknytning til orientering mellom annet om nydyrkingsprosjektet vedtatt at «det omfattende arbeid som
gjøres vedrørende næringsutvikling ... må videreføres med uforminsket styrke».
Det er ut fra dette fremmet søknad til fylkesmannen om tilskudd med inntil 457 000 kr for forlengelse av
prosjektet for inntil to år, til og med 28.2.2019. Finansieringsplanen forutsetter finansieringsbidrag fra
kommunen av tilsvarende omfang, for eksempel i form av tilskudd fra næringsfondet slik som nå. Det er
også fremmet søknad til fylkesmannen om 100 000 kr til overføring av kunnskap om prosjektet til andre,
noe som alt er gitt tilsagn med 50 prosent og forutsatt at resterende kostnader kan dekkes via egenandeler
fra de som ber om slik informasjon.
I påvente av fylkesmannens behandling har så vel styringsgruppe som prosjektledelse pekt på behovet for
kontinuitet i prosjektet. Det er derfor nylig sendt forespørsel til kommunen om fullfinansiering i en
mellomperiode på fire måneder, regnet fra 1.3.2017 til 1.7.2017.
Vurderinger
Administrasjonssjefen oppfatter de politiske prioriteringssignaler i forhold til nydyrkingsprosjektet å være
utvetydige. Kommunens utgangspunkt bør derfor så langt mulig være å bidra til videreføring i ytterligere
to år. Vi finner dog at et slikt engasjement bør bygge på noen forutsetninger og avklaringer:


Prosjektrapport for gjennomføring av de to første årene bør behandles av styringsgruppen og
deretter oversendes kommunen for samtidig vurdering og behandling i tilknytning til årsmeldinger
for 2016.



Administrasjonssjefen bør i den varslede interne organisasjonsutviklingsprosessen (se forslag til
budsjett og økonomiplan 2017-2020, side 35) også gis handlingsrom for å se på alternativ
organisering av utførende prosjektledelse. Vi oppfatter utløpende avtale å være kostnadskrevende,
hensett at de eksterne tilbud ikke sto i kø ved anbudskonkurransen tilbake i 2014 bør derfor den
gjeldende avtale med Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland prolongeres for én måned om
gangen i påvente av enten reforhandlet avtale eller at kommunen selv trer inn i arbeidsgiverrollen.
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Grunnlaget for videreføring av prosjektet vil være innvilgelse av prosjektsøknad til fylkesmannen.
Kommunal egenandel må inntil videre finansieres via kommunalt næringsfond, også slik at den
tiltenkte mellomfinansiering for fire måneder kan avløses av like store finansieringsbidrag fra
henholdsvis bygdeutviklingsmidler og kommunalt næringsfond, også innregnet mellomperioden.

Det framstår en smule krevende at søknad om videreføring av nydyrkingsprosjektet foreligger nå. Det må
påpekes at en vurdering koblet til ordinær behandling av kommunens budsjett og økonomiplan, ville falt
enklere. Samtidig må det erkjennes en betydelig usikkerhet med hensyn til framtidig handlingsrom for det
kommunale næringsfondet ut fra foreløpige signaler om redusert tilskudd over statsbudsjettet til
kommunale næringsfond, selv om ubrukte midler fra tidligere år tillagt midler fra Næringsprisen 2016
trolig gir et handlingsrom for å videreføre eksisterende bevilgningsnivå i aktuell prosjektperiode.
Gitt at kommunen selv overtar arbeidsgiverrollen for prosjektledelsen og med endret kostnadsbilde, må
dét også forventes å påvirke tilsagnsbeløpet fra fylkesmannen. Skulle prosjektet ikke oppnå slik støtte via
fylkesmannens behandling, må utgangspunktet være at det avsluttes pr 1.7.2017.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

08.02.2017
2017/7

Saksnr
8/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
20.02.2017

Susanne Hentschel, Refsnes - søknad om etableringstilskudd fra kommunalt næringsfond

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser til søknad fra Susanne Hentschel, Refsnes, av 30.1.2017 om
etableringstilskudd fra kommunalt næringsfond i forbindelse med etablering av Refsnes matglede.
2. Formannskapet bevilger i egenskap av næringsutvalg etableringstilskudd i form av bagatellmessig
støtte fra kommunalt næringsfond til tiltaket som omsøkt, med inntil 190 000 kr. Søker må ut fra
begrensningsreglene for offentlig støtte oppgi omfanget av eventuell bagatellmessig støtte regnet
for de tre seneste regnskapsår.
3. Utbetaling foretas ellers mot tilstrekkelig kostnadsdokumentasjon og avkortes forholdsmessig
dersom søker oppnår andre offentlige tilskudd til tiltaket eller dersom kostnader framkommer med
lavere beløp enn i søknad. 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.
Vedlegg:
Unntatt offentlighet, jf ofl § 13, fvl § 13: «drifts- eller forretningsmessige forhold som det vil være av
konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår» - søknad og
forretningsplan Refsnes matglede
Dokumenter i saken:
Susanne Hentschel, Refsnes: søknad 30.1.2017 om etableringstilskudd
Troms fylkeskommune 15.12.2016 Tildeling av næringsprisen 2016
Troms fylkeskommune 4.7.2016 Tildeling kommunalt næringsfond 2016 – Kvæfjord kommune
Kvæfjord kommunes budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
Kvæfjord kommune: Strategisk næringsplan 2009
Saksopplysninger
Det foreligger via søkerportalen regionalforvaltning.no søknad mottatt 30.1.2017 fra Susanne Hentschel,
adresse Refsnes, 9475 Borkenes om støtte i form av etableringstilskudd med 190 000 kr til delvis
finansiering av oppgitte kostnader med 725 750 kr i forbindelse med etablering av «Refsnes matglede».
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Kostnader og finansieringsplan ser slik ut:
Kostnader
01 Investering i kjøkkenutstyr
02 Byggematerialer og interiør kontor
03 Markedsføring, testproduksjon
Egeninnsats (1100 timer á kr 400)
Elektriker
Sum kostnad

94 000
79 750
72 000
440 000
40 000
725 750

Finansieringsplan
01 Tilskudd fra næringsfondet
02 Lån i bank
03 Egenkapital
04 Eget arbeid
05 Andre finansieringskilder
Sum finansiering

190 000
200 000
50 000
235 750
50 000
725 750

Det vedlegges søknad og forretningsplan, disse dokumentene må dog anses for unntatt offentlighetens
innsyn med hjemmel i offentleglova § 13, jf forvaltningsloven § 13 om «drifts- eller forretningsmessige
forhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som
opplysningen angår».
Søker er involvert i det pågående matkulturprosjektet i Kvæfjord og har ellers hatt en løpende dialog med
kommunens prosjektleder innenfor næringsutvikling ved utforming av sitt konsept. Søknaden kan ses mot
strategisk næringsplan og satsingsområde «Reiseliv, kultur og opplevelser» så vel som «Primærnæringer
og avledede næringer» der det innenfor sistnevnte er nedfelt mål og veivalg knyttet til å «legge til rette for
småskala videreforedling av lokalprodusert mat».
Om størrelsen på det kommunale næringsfondet framgår i 2017-budsjettet (side 16):
Ansvar 10313 Næringsfond. Næringsfond er foreløpig ført opp med en bevilgning i 2017 med kr
1 000 000. De kommunale tilskudd må avstemmes med bevilgningene som gis over statsbudsjettet.
Foreløpige signaler om en betydelig nedjustering, vil bli vurdert i egen sak om fornyet vurdering av
budsjettrammene for næringsfond når der foreligger avklaring om bevilgninger via statsbudsjettet.

På kort sikt vil de «foreløpige signaler om en betydelig nedjustering» av tilskuddet til kommunale
næringsfond, trolig oppveies ved at Kvæfjord kommune er tildelt fylkeskommunens næringspris 2016
med 500 000 kr og som ut fra tildelingsbrev må brukes og forvaltes «etter samme vilkår som følger av
tildelingen for kommunale næringsfond. Ut over dette legger budsjettopplegget til grunn at det foretas en
fornyet vurdering av årets budsjettramme for næringsfond etter at årets bevilgninger via statsbudsjettet er
avklart.
Se ellers omtale av næringsfond på kommunens hjemmeside:
http://www.kvafjord.kommune.no/index.php/vaare-tjenestetilbud/naering-og-landbruk/bedrift-ogetablering
Vurderinger
Foreliggende søknad kan slik administrasjonssjefen ser det, vurderes direkte mot nedfelte mål og veivalg
i næringsplanen vedtatt av kommunestyret, men gitt realisering også som et særlig bidrag både til
etablering innenfor en mer næringssvak del av kommunen og til videreutvikling av et område som lokalt
er gitt politisk prioritet både via det tidligere utviklingsprosjektet omkring mat og verdiskaping så vel som
det nå pågående matkulturprosjektet.
Det kan for så vidt anføres at tilskudd slik som omsøkt med 190 000 kr utgjør en betydelig andel av årets
antatte bevilgningsramme for næringsfondet. Samtidig oppfatter vi så langt at realisering trolig vil trenge
til et slikt engasjement fra virkemiddelapparatet. På dette grunnlag tilrås derfor at kommunen gir tilskudd
fra næringsfondet i form av bagatellmessig støtte med inntil 190 000 kr.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

26.01.2017
2016/1377

Saksnr
9/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
20.02.2017

Gbnr 51/69 i Gårasjyen - eiendomssalg

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap tiltrer salg av Kvæfjord kommunes eiendom gbnr 51/69 i Gårasjyen til
Gåra Næringspark, hvoretter parsellen inngår i samlet næringsområde omlag 7,4 mål og benevnt
«Industri» i reguleringsplan.
2. Salgssum for gbnr 51/69 settes til 140 880 kr, beregnet ut fra grunnpris med 80 kr pr m2. Det
tilkommer kjøpesum med 10 000 kr for tilhørende plasthall og arbeidsbrakke, samt at kjøper
bærer tinglysingsgebyr og dokumentavgift til statskassen forbundet med overdragelsen.
3. Det settes vilkår om 10-årig kommunal forkjøpsrett dersom Gåra næringspark vil selge (deler av)
området; til samme pris 80 kr pr m2 og med tillegg av at kommunen da bærer de øvrige avgifter
forbundet med slikt kjøp.

Dokumenter i saken:
K-sak 70/16 Kvæfjord kommunes budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
K-sak 27/14 Lamhagan industriområde - eiendomsoverdragelser
K-sak 95/96 Forslag til reguleringsplan for ny adkomstveg til M. Haugland AS
Gåra Næringspark 15.12.2016 10:05 Overdragelse av gbnr 51/69 til Gåra Næringspark AS
Kvæfjord kommune 12.12.2016 Gårasjyen – mulig overdragelse av eiendom
Saksopplysninger
Det er i vedtatt investeringsbudsjett for 2017 ført opp (salgs)inntekter med 140 000 kr på kapittel 44045
Utbyggingsområder for næringsarealer. Dette er koblet til mulig overdragelse av kommunens eiendom
gbnr 51/69 i Gårasjyen til Gåra Næringspark AS som har opphav i planlagt flytting av miljøstasjonen til
Trastad, for bedre tilrettelagte løsninger både for miljøstasjonen og for Takstolfabrikken.
Administrasjonssjefen har med forbehold om politisk behandling, presentert et skisseforslag hvorved
kommunens eiendom 51/69 overdras til Gåra Næringspark. Denne parsellen med 1761 m2 er vist i skissen
på neste side og inngår i sin helhet i arealet som ved reguleringsplan av 1996 ble avsatt som planområde
benevnt «Industri». Planområdet omfatter også gbnr 51/42 og 51/70 tilhørende Gåra Næringspark, dvs
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næringsparken vil gitt slik overdragelse stå som grunneier til et samlet areal i Gårasjyen med omlag 7,4
mål. De øvrige deler av reguleringsplanen omfatter veistrekningen ned fra fylkesvei 83 i omlag 415 meter
lengde med kommunen som grunneier, hvor det i 1998 ble foretatt en mindre vesentlig reguleringsendring
som presiserte formålsbetegnelsen til «Offentlig trafikkområde».

Administrasjonssjefen har framholdt to vilkår for salg av 51/69: for det første rett til å bruke deler av
parsellen til vendeplass ved veivedlikehold medregnet snøbrøyting samt for annen nødvendig offentlig
transport til området og for det andre en 10-årig forkjøpsrett (men ikke -plikt) dersom Gåra Næringspark
vil selge (deler av) området. Sistnevnte bør også klausuleres som del av et skjøtedokument.
Vi er ut fra tidligere prissetting ved tilsvarende eiendomssalg, herunder senest kommunens salg av deler
av Lamhagan industriområde i 2014, kommet til en grunnpris med 80 kr pr m2, dvs med samlet kjøpesum
140 880 kr. Gåra Næringspark har akseptert slik prissetting, med tillegg av at kjøper også bærer kostnader
til tinglysing og dokumentavgift til statskassen som kan anslås til vél 4 000 kr.
«Bygningen» mot sørøst på skissen ovenfor, er en plasthall Kvæfjord kommune fra 2003 har leid hos
Byggesystemer og da først med leie 1 950 kr/måned, for desember siste år indeksjustert til 2 685 kr. Det
tilkommer utgifter til montering, frakt og eventuell demontering. I forståelse med Gåra Næringspark er
plasthallen, som med tiden har vært gjenstand for endel reparasjoner med bruk av stålplater, plassert på
næringsparkens eiendom mot at denne har disponert over deler av 51/69. Ut fra drøftinger Hålogaland
Ressursselskap, Byggesystemer og Gåra Næringspark er vi som en omforent og opplagt mest praktisk
løsning kommet til at plasthallen så vel som en anleggsbrakke blir stående i området også etter utflytting
av miljøstasjonen. For å få dette til, kjøper kommunen da ut plasthallen fra Byggesystemer for 30 000 kr
pluss merverdiavgift, hvoretter denne sammen med anleggsbrakken videreselges til næringsparken for
10 000 kr. Beløp er da vurdert mot at kommunen fristilles fra demontering og flytting av plasthall og
anleggsbrakke samt at Gåra Næringspark overtar ansvaret for drift og vedlikehold av fasiliteter med noe
sviktende teknisk standard. Anleggsbrakken er koblet til vann, avløp og strømforsyning.
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Vurderinger
Salg av 51/69 er som nevnt tatt inn i kommunebudsjettet for 2017, hvorved kommunestyret har lagt til
grunn at salgsinntektene inngår i finansieringen av andre investeringstiltak. Det er i overstående skissert
ett omforent opplegg hvoretter Gåra Næringspark også overtar en plasthall og en anleggsbrakke i
området.
Administrasjonssjefen vil ut fra gjeldende delegeringsregler punkt 22.1 om myndighet som etter
kommuneloven er overført fra kommunestyret til formannskapet, tilrå at formannskapet tiltrer salg av
Kvæfjord kommunes eiendom gbnr 51/69 i Gårasjyen til Gåra Næringspark med angitt salgssum 140 880
kr. Det tilkommer kjøpesum med 10 000 kr for plasthall og arbeidsbrakke, samt at kjøper bærer de
utgifter til tinglysingsgebyr og dokumentavgift til statskassen som er forbundet med overdragelsen. Som
vilkår for slikt salg settes vilkår om 10-årig kommunal forkjøpsrett dersom Gåra næringspark vil selge
(deler av) området; til samme pris dvs tilsvarende 80 kr pr m2.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

31.01.2017
2017/200

Saksnr
10/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Alf-Børre Knudsen
77 02 30 25

Møtedato
20.02.2017

Lønnsregulering med bakgrunn i Hovedtariffavtalen kapittel 4.2.3

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap godkjenner ny årslønn med kr. 570.000,- til jordbruksrådgiver. Lønnsendringen
gjøres i fra 01.03.17.

Dokumenter i saken:
Hovedtariffavtalen kap. 4.2.3.
Kommunenes personalhåndbok kapittel 4.1.5 «Lønn til uorganiserte»
Saksopplysninger
Stillingen som jordbruksrådgiver er særlig av dagens stillingsinnehaver utviklet til å være en viktig faktor
i kommunens jordbruks- og næringsutvikling. Tilbakemeldinger tyder på at både næringen selv og
samarbeidende aktører anser stillingen som en viktig ressurs.
Administrasjonen er kjent med at stillingsinnehavers kompetanse er etterspurt av andre organisasjoner.
Stillingsinnehaver er uorganisert og har av den grunn ikke, for egen del, forhandlingsrett etter
hovedtariffavtalen. Lønnsendring i slike tilfeller må ensidig fremmes og vedtas av arbeidsgiver.
Hovedtariffavtalens kapittel 4.2.3 inneholder regler for særlige forhandlinger der hensikten er å beholde
og rekruttere arbeidstakere. Fra arbeidsgivers side er det naturlig å se hen til innholdet i denne
forhandlingsbestemmelsen ved vurdering av denne saken.
I henhold til kommunens delegasjonsreglement, punkt 22.1 og 22.4.5, som ble vedtatt i K-sak 50/12, jf.
tidligere K-sak 57/04, skal formannskapet behandle forhandlingsprotokoller der det på forhånd ikke
fastsatt en økonomisk ramme. Det forutsettes at ensidig forslag om lønnsregulering fra arbeidsgivers side
behandles tilsvarende av formannskapet.
Vurderinger
I tillegg til forhold som arbeidsmiljø og faglig utfordrende oppgaver er det viktig at Kvæfjord kommune
også er i stand til å tilby en til enhver tid konkurransedyktig lønn. Det er viktig for kommunen at dagens
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stillingsinnehaver kan fortsette å bidra til en positiv utvikling i jordbruksnæringen, samt fortsatt være
pådriver for næringens betydning i lokal næringsutvikling.
Som tiltak for å beholde arbeidstaker i stillingen foreslås det at årslønn for jordbruksrådgiver Rolf-Ingar
Eggum, med virkning i fra 01.03.17 økes fra kr. 553.800,- til kr. 570.000,-

Alf-Børre Knudsen
personalsjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

14.02.2017
2017/200

Saksnr
11/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Torbjørn Larsen
77023004

Møtedato
20.02.2017

Lederlønnsforhandlinger 2017
Ordførerens innstilling
1. Kvæfjord formannskap tiltrer forhandlingsnemndas forslag om ny årslønn for administrasjonssjefen
med virkning fra 1.5.2016. jf Hovedtariffavtalen kapittel 3.4.1 og kommunens delegeringsregler punkt
22.4.5.
2. Formannskapet godkjenner foreliggende protokoller fra lederlønnsforhandlinger vedkommende
Delta. Fagforbundet og Utdanningsforbundet med virkning fra 1.5.2016, jf Hovedtariffavtalen
kapittel 3.4.1 og kommunens delegeringsregler punkt 22.4.5.
3. Formannskapet vedtar budsjettregulering nr F-1/2017 slik som vist i vedlegg til saken.

Vedlegg:
Utfylt budsjettreguleringsskjema nr F-1/2017
Dokumenter i saken:
Kvæfjord kommune forhandlingsutvalget protokoll 07.02.2017
Kvæfjord kommune forhandlingsutvalget protokoll med Fagforbundet 07.02.2017
Kvæfjord kommune forhandlingsutvalget protokoll med Utdanningsforbundet 07.02.2017
Kvæfjord kommune forhandlingsutvalget protokoll med Delta 07.02.2017
Saksopplysninger
Saken gjelder lønnsforhandlinger for administrativ ledergruppe og fremmes derfor av ordføreren på vegne av
forhandlingsnemnda. Forhandlingsnemnda opptrer innenfor fullmakter tildelt av kommunestyret i tråd med
kommunale delegeringsregler punkt 22.4.5: «Forhandlingsnemnda gis fullmakt til å forestå lokale
lønnsforhandlinger som gjelder administrasjonssjefen og administrasjonssjefens ledergruppe». Ordføreren har
søkt praktisk bistand hos administrasjonen i selve saksforberedelsen.
Lønn til administrasjonssjef fastsettes av kommunen, uten forhandlinger.
Lønn til de øvrige administrasjonssjefens ledergruppe fastsettes etter lokale forhandlinger hjemlet i
Hovedtariffavtalens forhandlingsbestemmelser kapittel 3.4, jf kommunens egne delegeringsregler som i punkt
22.4.5 avklarer de ulike forhandlingsfullmakter. Bestemmelsene tar utgangspunkt i at lederstrukturen
fastsettes lokalt, at lønnsfastsettelse for ledere skjer lokalt, og at det ved lønnsfastsettelse tas hensyn til
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kommunens totale situasjon. Vurdering av lederlønn kan foretas en gang i året, forhandlingsbestemmelsene
angir kriterier for lederlønnsvurdering.
Det er fremmet forhandlingskrav for fire ledere, via tre fagforeninger. Forhandlingsnemnda har 7.2.2017
gjennomført lokale lederlønnsforhandlinger. Det foreligger enighetsprotokoller for alle forhandlinger, der det
også er tatt forbehold om formannskapets godkjenning av protokoll. Forhandlingsnenmda har videre foretatt
en vurdering av lønn for administrasjonssjefen, også med grunnlag i ledersamtale.
Lederlønnsforhandlingene tilsier slike lønnsendringer for ledergruppen med virkning fra 1.5.2016:
Administrasjonssjef Merete Hessen
Kultur-/oppvekstsjef Lars Tverseth
Helse-/omsorgssjef Ågot Hammari
Personalsjef Alf-Børre Knudsen
Økonomisjef Dag Sandvik

FRA: kr 873 000,- TIL: kr 895 000,FRA: kr 742 000,- TIL: kr 760 550,FRA: kr 715 000,- TIL: kr 732 875,FRA: kr 662 000,- T1L: kr 678 550,FRA: kr 642 000.- TIL: kr 658 050,-

Ut fra delegeringsreglene har forhandlingsnemnda fullmakt til å forestå lokalelønnsforhandlinger som gjelder
administrasjonssjefen og dennes ledergruppe, videre behandler formannskapet forhandlingsprotokoller der det
ikke foreligger en på forhånd fastsatt økonomisk ramme.
Det vedtatte kommunebudsjettet for 2017 er gjort opp med kjent lønn pr september 2016. Budsjettet må
derfor reguleres for de overnevnte lønnstillegg, både etterbetalinger for 2016 og ny lønn for 2017. Justert for
at to av de berørte arbeidstakere fratrer sine stillinger i perioden, vil dette utløse merlønnsutgifter med
kr 111 000, med tillegg av økte KLP-pensjoner og økt arbeidsgiveravgift til folketrygden, tilsier disse
lederlønnsforhandlingene merutgifter med kr 138 000 over budsjettet for 2017.

Vurderinger
Det legges til grunn at forhandlingsnemnda i formannskapets behandling av saken om nødvendig kan
underbygge de vurderinger som er foretatt i forhandlingssituasjonen.
Det tilrås at formannskapet tiltrer foreliggende forslag til ny lederlønn med virkning fra 1.6.2016.
Budsjettmessiginndekning for merutgifter medregnet etterbetalinger for 2016 og økte utgifter til pensjon og
arbeidsgiveravgift med kr 138 000 foreslås dekket inn ved forholdsvise uttrekk og omfordelinger fra de
avsatte lønnsreservermidler på rammeområdenes (reserve)budsjettkapitler 19990, 29990 og 39990 slik som
vist i vedlagte oppsett.

Torbjørn Larsen
Ordfører
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Fortløpende nummer: F-1/2017

Adm.sjef:
AvUe1ngssjet
Utvalg.
20.02.2017
Formannskap.
Kommunestyre:
Dato: 11.2.2017

Saken gjelder. Lederlønnsforthandlinger
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

10.02.2017
2017/13

Saksnr
12/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Merete Hessen
77023011

Møtedato
20.02.2017
09.03.2017

Oppfølging av politiske vedtak 2016

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre tar oversikt over oppfølging av kommunestyrets vedtak for 2016 til etterretning

Vedlegg:
Oppfølgingsliste politiske vedtak 2016 – Kommunestyret
Rundskriv nr 1/2017 – Budsjettrundskriv 2017
Saksopplysninger
Kommunestyret fattet 17.12.2015 i sak 80/15 Kvæfjord kommunes budsjett 2016 og økonomiplan 20162019, pkt 19, følgende vedtak:
Administrasjonen skal på årets første møte gi årlig tilbakemelding om status til de vedtak som
kommunestyret har fattet foregående år ved f.eks. å gi tilbakemelding i form av
- behandlet
- ligger til behandling
- evt. når saken tas opp til behandling
Vedlagt oppfølgingsliste over politiske vedtak fattet av kommunestyret i 2016 bygger på, og er et uttrekk
av, den mer omfattende fortløpende oppdaterte oppfølgingslisten over politiske vedtak som er en del av
kommunens egenkontrollsystem. Denne internpraksis har vært benyttet siste 16 år.
Videre vedlegges til orientering administrasjonssjefens Rundskriv nr 1/2017 – Budsjettrundskriv 2017.
Slikt utstedes og utsendes årlig til samtlige avdelingsledere og enhetsledere, med kopi til fagforeningene,
hovedverneombudet, ordfører, leder levekårsutvalg, leder teknisk utvalg og leder kontrollutvalg. Andre
som kan ha nytte av dette i arbeid for Kvæfjord kommune får dette på forespørsel. Her klargjøres rammer
og retningslinjer for innretning av kommunens virksomhet på økonomisk og administrativt nivå, med
hovedfokus på oppfølging av budsjettåret iht kommunestyrets behandling.
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Vurderinger
Oversikten bidrar til at politikerne er orientert om fremdrift og gjennomføring av politiske vedtak.
Vedlagt oversikt viser status for samtlige vedtak kommunestyret fattet i 2016. I tillegg er tatt med status
for K-sak 80/15 Kvæfjord kommunes budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019. Saker markert med rød
skrift er ferdige, mens saker markert med svart skrift er fremdeles aktive.
Det vises forøvrig til tilbakemeldinger ved tertialrapporter, årsregnskap, årsberetning og årsmeldinger, jfr.
kommuneloven § 48.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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OPPFØLGING POLITISKE VEDTAK 2016 - KOMMUNESTYRET
Rødt = ferdig
Svart = aktive saker/ enda ikke utsjekkede saker

Ansvar

Saker

Gjøremål

Status pr 13.02.2017

80/15 – Pkt 1 Budsjett vedtatt
80/15 Kvæfjord kommunes budsjett 2016 og ØP 2016-2019
-Pkt 2 Økonomiplan vedtatt
80/15 Kvæfjord kommunes budsjett 2016 og ØP 2016-2019
-Pkt 3 Nto driftsutg fordelt på rammeområdene
80/15 Kvæfjord kommunes budsjett 2016 og ØP 2016-2019
-Investeringer: IKT-utstyr 1 133’ kr
80/15 Kvæfjord kommunes budsjett 2016 og ØP 2016-2019
-Investeringer: Borkenes idrettsanlegg/lysanlegg oppjustert
1 625’ kr
80/15 Kvæfjord kommunes budsjett 2016 og ØP 2016-2019
-Investeringer: HO-senter (HO-plan 11) 1 900’ kr
80/15 Kvæfjord kommunes budsjett 2016 og ØP 2016-2019
-Investeringer: Brannmannskapsvogn oppjustert 3 750’ kr
80/15 Kvæfjord kommunes budsjett 2016 og ØP 2016-2019
-Investeringer: Boligfelt Berg/ Trastad/grunnlagsinvestering
1 mill

Se budsjettrundskriv 2016
Medtas i arbeidet med budsjett 2017 høsten 2016

OK/godkjent FMiT/løpende oppfølging
/til rammedebatt i juni 2016. OK.

Se budsjettrundskriv side 7-8

Løpende. OK

Herav låneopptak 906 000 kr, se budsjettrundsk side 9

Pågår. OK

Herav låneopptak 800 000 kr, se budsjettrundsk side 9

Pågår. OK.

80/15 Kvæfjord kommunes budsjett 2016 og ØP 2016-2019
-Investeringer: Veilys/ påkostning 400’ kr
80/15 Kvæfjord kommunes budsjett 2016 og ØP 2016-2019
-Investeringer: (Hovedplan vann investering) Vann/nytt
ventilhus Toppenvn 1 mill i 2016 (selvkost)
80/15 Kvæfjord kommunes budsjett 2016 og ØP 2016-2019
-Pkt 5 Eventuelt særskilt sak om opptak av formidlingslån
Husbanken
80/15 Kvæfjord kommunes budsjett 2016 og ØP 2016-2019

Herav låneopptak 320 000 kr, se budrundskriv side 9

K-styret 17.12.2015

Herav låneopptak 1 060 000 kr, se budsjettrundsk side 9 Pågår. Justering av mandat til LEVE 17/2
Herav låneopptak 975 000 kr, se budsjettrundsk side 9

Pågår i regi av Harstad kommune

+300’ kr overføres fra 2015, forutsatt
regnskapsavleggelse, jfr K-sak 78/15
Herav låneopptak 800 000 kr, se budrundskriv side 9

Herav låneopptak 1 000 000 kr, se budsjettrundskriv
side 9

Prosess med Harstad kommune/ Norcosult
iverksatt. Følges opp/videreføres i sak budsjett
2017/øp 2017-2020. Skisseprosjekt
Berg/Engen til TU 28.03.2017.
Iverksatt. Videreføres i sak budsjett 2017/øp
2017-2020.
Iverksatt > ny tilleggsbevilgningssak.
Videreføres i sak budsjett 2017/øp 2017-2020.

Se budsjettrundskriv side 9

OK/K-sak 17/16 26.04.2016

Tas i første omgang opp på 40 mill

OK/Er innvilget lån 40 mill.

1
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-Pkt 6 Opptak likviditetslån inntil 75 mill
80/15 Pkt 7 Leasingbiler
80/15 Pkt 8 Skattøre
80/15 Kvæfjord kommunes budsjett 2016 og ØP 2016-2019
-Pkt 9 Eiendomsskatt 4 o/oo
80/15 Pkt 10 Godtgjørelse til folkevalgte
80/15 Pkt 11 Gebyrer og betalingssatser
80/15 Pkt 13 Kurdøgnpris
80/15 Kvæfjord kommunes budsjett 2016 og ØP 2016-2019
-Pkt 14 Pålegges å innrette virksomheten iht bevilgningene.
Avviksrapportering til politisk nivå gjennom tertialrapp,
årsmelding og regnskapssaken.
80/15 Kvæfjord kommunes budsjett 2016 og ØP 2016-2019
-Pkt 15 Økonomiplanen: Forberede foreslåtte endringer så vel
som nye tiltak, fremme særskilte enkeltsaker, fremme alternaitve
forslag
80/15 Kvæfjord kommunes budsjett 2016 og ØP 2016-2019
-pkt 16 Forslag 2 renovering Kvæfjord kirke undersøke
lånefinans
80/15 Kvæfjord kommunes budsjett 2016 og ØP 2016-2019
-pkt 17 Forslag 2 /fritidstilbud ungdom vedtatt
80/15 Kvæfjord kommunes budsjett 2016 og ØP 2016-2019
-pkt 18 Forslag 3 tilbakemelding om status til de vedtak som ...
80/15 Kvæfjord kommunes budsjett 2016 og ØP 2016-2019
-pkt 19 Forslag 4 Samarbeidsutvalget ved Bork barnehage skal ...
80/15 Kvæfjord kommunes budsjett 2016 og ØP 2016-2019
-Forslag 1 forstudie spesialrom/mellomtrinn Bork skole
81/15 Interpellasjon Asbjørn Hessen «Lokal oppfølging av
klimatoppmøtet i Paris»

Se budsjettrundskriv side 10
Uttak 2 biler i 2016 gjenstår på eksisterende avtale
Øker med 1 bil i hht vedtak til renholdstjeneste, se
budsjettrundskriv side 10
Se budsjettrundskriv side 10
Frist utlegging skattelister og skatteseddel 1.3.2016
Se budsjettrundskriv side 10/11
Gjennomgang regler godtgjørelse og utgiftsdekning for
folkevalgte i 2016. Se budsjettrunsskriv side 11
Varsling nye satser. Ikke klagerett på gebyrnivå. Se
budsjettrundskriv side 11/12
Varsling om kurdøgnpris ved tildeling av
institusjonsplass. Se budsjettrundskriv side 13
Se budsjettrundskriv side 13

FYMA godkjent 9.2.2015
OK/alle leieforhold hjemlet i anbudsrunde
2014 er nå iverksatt. Ny anbudsrunde 2017

Se budsjettrundskriv side 13

Pågår løpende hele 2016. OK

punkt 1 enstemmig vedtatt
Møte med Kvæfjord menighet 3. februar.
Se budsjettrundskriv side 14
punkt 2 enstemmig vedtatt
Se budsjettrundskriv side 14
enstemmig vedtatt
Se budsjettrundskriv side 14
enstemmig vedtatt
Se budsjettrundskriv side 14
enstemmig vedtatt oversendt formannskapet
Se budsjettrundskriv side 14
Tas ved rullering av klima- og energiplanen i 2016, se
K-sak 48/13 kommunal planstrategi

OK/K-sak 59/16 11.10.2016

K-styret 1.3.2016
1/16 16/11/Godkjenning av møtebok ...
2/16 16/10/Spørretime

N avskriver uten videre oppfølging
N avskriver uten videre oppfølging

OK/skattøre 2016 = 11,8 %
OK – K-sak 80/15 pkt 9
OK/K-sak 44/16 21.6.2016
OK/iverksatt
OK/løpende
Pågår løpende hele 2016. OK

Sak 15/16 til ungdomsråd 22.11.16 Plan for
framtidig ungdomstilbud
OK/F-sak 10/16
OK/samarbeidsutvalgene Husby/Borkenes
barnehage/pågår
OK/rammedebatt juni 2016
OK/K-sak 280416
MHE e-080316 21:16
OK
OK

2
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3/16 16/5/RS1/Kommunereformen – orientering om status
N avskriver uten videre oppfølging
4/16 15/4/Kommunestruktur – statusbilde for Kvæfjord kommun N fremlegger sak til F-skapet 18.04.16 ad brev fra
Guldhornet/skriver inn endringen i statusbildet/sender
uttalelse i pkt 5 til Stortinget
5/16 15/4/Kommunestruktur: status-, utfordrings- og
N avskriver uten videre oppfølging
intensjonsbilde – mulighetsutredning kommunestruktur ...
6/16 16/5/Kommunereformen – 0-utredning
N avskriver uten videre oppfølging
7/16 16/5/Kommunereformen – intensjonsavtale ny kommune
N sender underretning til de øvrige 6 kommunen
8/16 16/5/Kommunereformen – avvikling av lokal rådgivende
N innkaller til møte med Birger, June og Torbjørn for
folkeavstemning
avklaring av gjennomføring av folkeavstemningen
9/16 16/6/Valg til kommunalt valgstyre
N sender underretninger til de valgte medlemmene
10/16 16/38/HRS – forslag til endringer i selskapsavtalen av
N sender underretning til HRS om vedtaket
18.11.2015
11/16 16/43 Interpellasjon fra Wiggo Grønlund(AP) vedrørende N avskriver uten videre oppfølging
behandlingstilbud for personer med kronisk rus og psykiske
problemer
12/16 16/43 Interpellasjon fra Anne Marit Bygdnes (AP)
N avskriver uten videre oppfølging
vedrørende arkivsituasjonen

K-styret 26.4.2016
13/16 16/11/Godkjenning av møtebok fra Kvæfjord
kommunestyre 1.3.2016
14/16 16/10/Spørretime
15/16 16/6/Valg til rettsorganer med videre

PS13 RS2
N avskriver uten videre oppfølging

N avskriver uten videre oppfølging
N besørger underretning til de valgte samt rettsorganene
+ oppdatering på hjemmesiden. N orienterer Linda om
pkt 8 i vedtaket.
16/16 16/1/Budsjett 2016 – justering i gebyrvedtak, fellingsavgift N og N følger opp med korrigert fakturering i 2016
hjortevilt
17/16 16/73/Opptak av startlån fra Husbanken for videre
N følger opp
tildeling
18/16 16/410/Budsjettregulering – utbygging vannforsyning
N/N følger opp budsjettreguleringen. N besørger
orientering til Harstad kommune om vedtaket. N/N
besørger at dette medtas i ny økonomiplan 2017-2020
19/16 16/244/Budsjettregulering – Berg/Engen med videre
N/N følger opp budsjettreguleringen. Kristin følger opp
pkt 2 ad tomtesalg og gebyrinntekter
20/16 16/449/Klima- og energiplanen – planrullering og innspill N følger opp pkt 2, 3, 4 og 6. Ordfører følger opp pkt 5
på oppfølging
ad kontakt med busselskapene ad gjennomgående
bussruter

OK
OK/ e-100316 15:30 korrigering møtebok
OK/ e-100316 15:30 korrigering møtebok
OK
OK
OK/gjennomført
OK/melding om vedtak/brev 090316
OK/melding om vedtak e-090316 10:18
/bekreftelse mottak e-160316 09:27
OK
OK
e-100516 18:51
OK/e-100516 18:51
OK/e-100516 18:51
OK/melding om vedtak til de valgte/oppslag på
kommunens hjemmeside/portalregistrering hos
Domstoladministrasjonen gjennomført
e-100516 18:51. OK
e-100516 18:51. OK
OK/budreg K-1/16 e-130516 08:28
OK/vedtak e-130516 13:44
e-100516 18:51
OK/budreg K-2/16 e-130516 08:41
e-100516 18:51. OK/pågår løpende oppfølging.
Iverksatt og vil pågå over flere år. Foreløpig: I
budsjett 2017/øp2017-2018. Søkt tilskudd

3
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21/16 16/357/Kontrollrapport 2015 vedr
skatteoppkreverfunksjonen i Kvæfjord kommune
22/16 16/541/Eiendomsskatt – generelle fritak 2016

N avskriver uten videre oppfølging

klimasats-tiltak innen landbruk som fikk
avslag. Sak ny kommunal trafikksikkerhetsplan
kommer opp i 2017. Vurderer ved billeasing i
2017. Elbil-ladere etablert. Forprosjekt
grunnvarme. Ved helsehusplanleggingen.
Kompetanseheving ansatte vedlikehold og
renhold. Benytter VINN til å finne energitiltak
som gir enøkeffekt.
OK/e-100516 18:51

N (v/N?)besørger at de aktuelle underrettes om
vedtaket. Dag følger opp pkt 3.
23/16 16/317/Fylkeskommunale institusjoner – søknad om fritak N (v/N?)besørger at Troms fylkeskommune underrettes
for eiendomsskatt for 2016
om vedtaket.
24/16 16/5 Kommunereformen – tilleggsavtaler til
N besørger underretning til kommunene iht pkt 5 (Ok,
intensjonsavtale ny kommune
e-post av 27.05.16)
25/16 16/5/Grensejustering indre Gullesfjord
N besørger underretning til Bygdelaget Guldhornet og
Sortland kommune, utarbeidelse av stemmesedler og
husstandsbrosjyre.
26/16 Om å stille krav om norske lønns- arbeidsvilkår for ansatte N besørger underretning til regjeringen. Torbjørn
på skip i norske farvann
underretter media og ev andre

e-100516 18:51

K-styret 21.6.2016 <flyttet fra 14.6.2016>

MHE e-220616 18:22 18:39 OPPFØLGING
OK

27/16 16/11/Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets møte
26.04.2016
28/16 16/10/Spørretime
29/16 16/14/Kontrollutvalgets årsrapport 2015
30/16 16/14/284/Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten barneverntjenesten
31/16 16/228/Årsmelding 2015 for eldrerådet i Kvæfjord
kommune
32/16 16/762/Årsmelding 2015 for ungdomsrådet i Kvæfjord
kommune
33/16 16/250/Årsmelding 2015 for råd for funksjonshemmede i
Kvæfjord kommune
34/16 16/844 15/532/Sluttregnskap for investeringsprosjekt pr
31.12.2015

N avskriver uten videre oppfølging

e-100516 18:51
OK/e-270416
OK
e-100516 18:51

N avskriver uten videre oppfølging
N sender underretning til kontrollutvalget v/Ksekretariatet
N sender underretning til kontrollutvalget v/Ksekretariatet
N legger underretning om vedtak til eldrerådet

OK
OK/e-280616 11:18 melding om vedtak

N legger underretning om vedtak til ungdomsrådet

OK/Ungdomsrådets sak 11/16

N legger underretning om vedtak til råd for
funksjonshemmede
N følger opp

OK/låst i pdf-format. RFF-sak 11/16

OK/e-280616 11:41 melding om vedtak
OK/Eldrerådets sak 13/16

F-34/16
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35/16 16/40 15/532/Regnskap 2015 og finansiell rapportering pr
31.12.2015

N følger opp budsjettreguleringen samt
underretning/oversendelse til revisjon, kontrollutvalg
v/K-sekretariatet samt Fylkesmannen
36/16 16/20/Årsmeldinger for 2015
N avskriver uten videre oppfølging
37/16 16/380/NND’s legat – regnskap og årsberetning 2015
N følger opp
38/16 16/40/Tertialrapport 1/2016
N følger opp
39/16 16/6/Kommunereformen – folkeavstemning – godkjenning N følger opp
av møtebok
40/16 16/5 Kommunereformen – Kvæfjord kommunes vedtak
N oversender vedtaket med dokumenter til
om hovedspørsmålet kommunesammenslåing og
Fylkesmannen, samt underretter Bygdelaget Guldhornet
tilleggsspørsmålet grensejustering
41/16 16/73/Budsjettregulering - opptak av startlån kr 1 500 000 N følger opp
42/16 16/695 Alkoholpolitisk handlingsplan for Kvæfjord
N/N følger opp ferdigstillelse av plandokumentet iht
kommune for perioden 2016-2019
kommunestyrevedtaket, samt at planen gjøres
tilgjengelig og følges opp
43/16 16/487 Fornyelse av salgs- og skjenkebevillinger for
> N/N besørger utsendelse av partsunderretninger og
perioden 2016-2019
ivaretar årlig utskriving av gebyrer som avstemmes med
økonomikontoret
44/16 16/489/Folkevalgte - regler for godtgjørelser og
N ferdigstiller reglene iht kommunestyrets vedtak, samt
utgiftsdekning
at reglene gjøres tilgjengelig for politikerne og adm
45/16 13/855/Forslag til reguleringsplan for Leikvika i Kvæfjord N bes besørge at N følger opp vedtaket med nødvendige
kommune, gnr 56 bnr 98 mfl
underretninger mv
46/16 16/631/Tilstandsrapport 2016 for grunnskolen i Kvæfjord N avskriver uten videre oppfølging (lars: til orientering)
kommune
47/16 16/6/Anja E. Skoglund – søknad om fritak fra verv
N sender underretning til Anja Skoglund, samt
oppdaterer oversikten over kommunestyrets
varamedlemmer
48/16 16/124/Helsehus i Kvæfjord – mulighetsstudie,
N og N følger opp. Eventuell tvil om tolkningen av
tomteutredning
vedtaket avklares med administrasjonssjefen

K-styret 11.10.2016
49 F16/11/Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets møte
21.6.2016
50 F16/10/Spørretime
51 R16/14/Plan for selskapskontroll – overordnet analyse utvelgelse
52 R16/40/2.tertialrapport 2016
53 R16/5/Fylkesmannens tilråding om ny kommunestruktur i

OK/budreg.K3/16 e-280616 10:41
OK særtrykk
F-37/16 særtrykk
OK
OK/ikke ytterligere oppfølging ut over det som
følger av K-sak 40/16
OK/følgebrev 24.6.2016 m/bakenforliggende
dokumenter sendt FMTR 27.6.2016
OK/budreg.K4/16 e-280616 11:09/F-39/16
LEV-sak 22/16
e-280616 08:18
LEV-sak 23/16
e-280616 08:18 OPPFØLGING gebyrer
OK/e-080916 11:34 politiske reglementer
OK/e-280616 14:34 14:38 14:54 14:59 melding
om vedtak/kunngjøring nettside/HT
LTV: selve rapporten sendes i særtrykk. LEVsak 25/16
OK/partsbrev sendt 28.6.2016. Oppdatert
oversikt varamedlemmer inngår i rundskriv nr
2/2016 – Nemnder i Kvæfjord ...
OK/e-100616 14:23 F-sak 20.6.2016

PS 49/16 RS 2/16
N avskriver uten videre oppfølging

e-181016 13:36
OK/e-181016 13:36

N avskriver uten videre oppfølging
N underretter K-sekratarietet (kontrollutvalget) om
vedtaket
N følger opp vedtakets pkt 3
N underretter Fylkesmannen og KMD om vedtaket

OK/e-071016 10:14 mangler tekst i eversjon
e-071016 10:14 feil vedlegg i eversjon
e-290916 11:07
OK/e-181016 13:36
e-071016 10:14 vedlegg mangler i eversjon
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Troms
54 R16/6 Kontrollutvalg - suppleringsvalg
55 F16/6 Irene Bastiansen – søknad om fritak fra folkevalgte
verv i Kvæfjord kommune
56 F16/24 Anskaffelsesreglene – endring i terskelverdier
57 J16/15/KomRev NORD IKS – ny selskapsavtale
58 R16/14/K_sekretariatet IKS – Endring i selskapsavtale pr
1.1.2016
59 J16/23/Kvæfjord menighet – søknad om kommunal garanti.
Påkostninger Kvæfjord kirke
60 F16/25/Budsjettregulering – utbedring av snuplass i krysset
Bergsvn/Speiderbkn
61 R16/139/Høring og offentlig ettersyn av regional plan for
handel og service i Troms 2016-2025
62 16/43 Interpellasjon: levering av landbruksavfall i Kvæfjord
63 16/43 Interpellasjon: TISA-avtalen
64 16/338 Uttalelse: Hovedbase for helikoptre, med samlet
ledelse, i nord

K-styret 15.12.2016
65 16/11/Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets møte
11.10.2016
66 16/10/Spørretime
67 16/6/Christine Elvenes – søknad om fritak fra folkevalgte
verv i Kvæfjord kommune
68 16/1/Budsjettregulering – investeringsbudsjett 2016
69 16/1/Budsjettregulering – budsjett 2016
70 16/1159/Kvæfjord kommunes budsjett 2017 og økonomiplan
2017-2020
-pkt 1 Budsjett vedtatt

N underretter Stålnacke, Bendiksen og kontrollutvalget,
samt oppdaterer utvalgsoversiktene
N underretter Bastiansen, samt oppdaterer
utvalgsoversiktene
N innarbeider justeringene og besørger informasjon ut
om dette
N underretter KomRev Nord IKS og legger oppdatert
avtale i avtalepermen
N underretter K-sekretariatet og legger oppdatert avtale
i avtalepermen
N underretter Kvæfjord menighet
Turid følger på rentekomp + budsjett 2017
N besørges at budsjettreguleringen følges opp
N underretter Troms fylkeskommune om vedtaket

OK/e-191016 07:17 melding om vedtak
OK/e-191016 07:31 melding om vedtak
e-310816 09:03. TAS INN I
BUDSJETTRUNDSKRIV
OK/e-191016 08:01 melding om vedtak
e-071016 10:14 vedlegg mangler i eversjon
OK/e-031116 11:51 melding om vedtak med
godkjenning fra FMiT
OK/e-201016 08:55
e-121016 10:56
e-181016 13:36

N underretter HRS og Harstad kommune samt tar dette
opp med HRS
N underretter Stortingets utenrikskomite, regjering,
fylkesbenken på Stortinget, KS og lokalmedia om
vedtaket
N underretter forsvarsdep. og utenriks- og
forsvarskomiteen

e-181016 13:36 OK

PS 65/16 RS 2/16
N avskriver uten videre oppfølging

e-231116 14:57
OK

N avskriver uten videre oppfølging
N sender partsunderretning

OK
Brev 20.12.16. OK

Budreg.K7/16. N sender øk for effektuering
Budreg.K8/16 N sender øk for effektuering
Se budsjettrundskriv s 8 N: Oversendes FMiT. Sendes
ut Adm. budsjettrundskriv 2017

e-241116 07:11 20.12.2016 08:37 OK
e-241116 07:11 07:31 ti 20.12.2016 08:46 OK
Oversendt FMiT 05.01.17. Tallbudsjett sendt ut
til avdelingene 12. og 16.01.2017 Adm.
rundskriv nr 1/2017 – Budsjettrundskriv 2017
sendt ut 06.02.2017. Alle vedlegg sendt ut
7.2.2017 OK

e-181016 13:36 OK
e-181016 13:36 OK
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70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 2 Økonomiplan vedtatt

Se budsjettrundskriv s 8 N: Oversendes FMiT. Sendes
ut Adm. budsjettrundskriv 2017

70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 3 Nto driftsbudsjett fordelt på rammeområdene

Se budsjettrundskriv s 9 N: Oversendes FMiT. Sendes
ut Adm. budsjettrundskriv 2017

70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 4 Låneopptak
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-Investering 2017/1: 10113 IKT-kontor; oppgradering

Se budsjettrundskriv s 10 N følger opp

Oversendt FMiT 05.01.17. Adm. rundskriv nr
1/2017 – Budsjettrundskriv 2017 sendt ut
06.02.2017 OK
Tallbudsjett sendt ut til avdelingene 12. og
16.01.2017 Adm. rundskriv nr 1/2017 –
Budsjettrundskriv 2017 sendt ut 06.02.2017
06.02.2017 15:07 OK

Se budsjettrundskriv s 10

Pågår

Se budsjettrundskriv s 10 Behov for å avklare byggets
fysiske tilstand først

Beror

datautstyr 1 160 000 kr, herav via lån 928 000 kr.
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-Investering 2017/2: 21111 Borkenes skole; påkostning

spesialromfløy 600 000 kr, herav via lån 480 000 kr.
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-Investering 2017/3: 25411 Idrettshall/basseng;

Se budsjettrundskriv s 10

oppgradering dusj/garderobe 150 000 kr, herav via lån
120 000 kr.
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-Investering 2017/4: 30011 Helsehus; prosjektering, nybygg

Se budsjettrundskriv s 10

Pågår

Kveldrovegen 20,7 mill kr, herav via lån 16 767 000 kr.
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-Investering 2017/5: 40000 Teknisk kontor; prosjekt

Se budsjettrundskriv s 10

grunnvarmeanlegg 300 000 kr, herav via lån 240 000 kr.
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-Investering 2017/6: 44021 Brannvern; ombygging

Se budsjettrundskriv s 10

/melding om tiltak og budsjettrammer 2017
sendt samarbeidskommunen i e-180117 15:21

Se budsjettrundskriv s 10

/melding om tiltak og budsjettrammer 2017
sendt samarbeidskommunen i e-180117 15:21

70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
Se budsjettrundskriv s 10
-Investering 2017/8: 44033 Veilys; oppgradering kommunale TU-sak 28.3.2017

/melding om tiltak og budsjettrammer 2017
sendt samarbeidskommunen i e-180117 15:21

brannstasjon m/vaskehall 500 000 kr, herav via lån
400 000 kr.
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-Investering 2017/7: 44032 Veier; oppgradering

Bergsvn/Speiderbkn/Oscarsveg 1 451 000 kr, herav via lån
1 161 000 kr.
lysanlegg 769 000 kr, herav via lån 615 000 kr.

7
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70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-Investering 2017/9: 44044 Boligfelt Berg/Engen;

Se budsjettrundskriv s 10
TU-sak 28.3.2017

/melding om tiltak og budsjettrammer 2017
sendt samarbeidskommunen i e-180117 15:21

Se budsjettrundskriv s 10

/melding om tiltak og budsjettrammer 2017
sendt samarbeidskommunen i e-180117 15:21

70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
Se budsjettrundskriv s 10
-Investering 2017/11: 64013 Avløp/rensing; SD-anlegg, tiltak

/melding om tiltak og budsjettrammer 2017
sendt samarbeidskommunen i e-180117 15:21

prosjektering med videre 800 000 kr, herav via lån 500 000
kr.
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-Investering 2017/10: 64012 Vannforsyning; SD-anlegg,

høydebasseng, tiltak Trastad/Oscarsveg 9 675 000 kr.
Trastad/Bergsvn/Oscarsveg 1 020 000 kr.
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 5 Eventuelt særskilt sak om opptak av formidlingslån
Husbanken (startlån)
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 6 Opptak av likviditetslån inntil 75 mill
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 7 Leasingavtaler inntil 16 leiebiler
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 8 Skattøre
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 9 Eiendomsskatt 5 o/oo
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 10 Fritak for eiendomsskatt
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 11 Godtgjørelser til folkevalgte
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 12 Gebyrer og betalingsatser
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 13 Vannforsyning, avløp/rensning og feietjeneste skal være
selvfinansierende
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 14 Kurdøgnpris
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 15 Viderefører drift Flesnes barnehage og SFO høst 17 og
vår 18
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 16 Innarbeide økning drift veibelysning kr 131.000. Hentes
fra redusert avsetning disp.fond.

Se budsjettrundskriv s 11
Se budsjettrundskriv s 11
Se budsjettrundskriv s 11
Ny anbudsrunde i første halvår 2017
Se budsjettrundskriv s 12

OK

Se budsjettrundskriv s 12

OK

Se budsjettrundskriv s 12
Se budsjettrundskriv s 13

OK/lønnskjøring januar 2017

Se budsjettrundskriv s 13
Se budsjettrundskriv s 15
Se budsjettrundskriv s 15
Se budsjettrundskriv s 15

OK/i budsjett 2017

Se budsjettrundskriv s 16

OK/i budsjett 2017
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70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 17 Forsøke å ikke øke avgiftene i 2017. Forsøke å
innarbeide i budsjett 2018 at eiendomsskatten settes til 2016-nivå
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 18 Pålegges å innrette virksomheten iht bevilgningene.
Avviksrapportering til politisk nivå gjennom tertialrapporter,
årsmelding og regnskapssaken
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 19 Økonomiplanen: Forberede foreslåtte endringer så vel
som nye tiltak, fremme særskilte enkeltsaker, fremme alternative
forslag
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 20 Politisk uttalelse om kommuneøkonomi
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 21 Utvide arbeidsgruppe helsehus med representant for
kommunelegen og helsestasjonen
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 22 Vurdere bunnfradrag i forbindelse med vurderingen av
eiendomsskatt for 2018
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 23 Politisk uttalelse om krav om etablering av måling på
umålte anlegg som veilys mv
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 24 Kommunestyret ber om at det i budsjett 2018 tilføres
tilstrekkelige investeringsmidler i tråd med økonomiplanen for å
fullføre prosjektet boligfelter Berg/Engen så raskt som mulig
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 25 Økte vedlikeholdsmidler med kr 200.000
71 16/73/Tilvisningsavtale – et samarbeid mellom Husbanken,
privat utbygger og kommune

Se budsjettrundskriv s 16

72 16/35/Overordnet samarbeidsavtale samt tjenesteavtaler
mellom UNN og kommunene i lokalsykehusområdet
73 16/6/Stortingsvalget og sametingsvalget 2017 – fastsetting av
valgdag
74 16/43 Interpellasjon: Sosial dumping og svart arbeid
74 16/43 Interpellasjon: Vedrørende endringer av forskrifter for

LEV-sak 32/16 26.10.2016 Marit tar til etterretning

Se budsjettrundskriv s 16

Se budsjettrundskriv s 17

Se budsjettrundskriv s 17
Se budsjettrundskriv s 17

Oversendt stortingskomite, FMiT, KS N-N og
ST-regionråd OK
OK

Se budsjettrundskriv s 17
Se budsjettrundskriv s 17

Oversendt NVE, Olje- og energidep, KMD,
ST-regionråd, HLK, Vesterålskraft og
Ishavskraft. OK

Se budsjettrundskriv s 17

Se budsjettrundskriv s 17

OK/i budsjett 2017

F-sak 28/11 Følger opp i forhold til Husbanken og
Kvæfjord Eiendom

Avklart med Husbanken at det ikke er krav om
utlysning for inngåelse av tilvisningsavtale med
100% kommunalt eid selskap, samt Kvæfjord
Eiendom underrettet. e-26.01.2017 16:02
OK

N følger opp
Ordføreren besvarte
Ordføreren besvarte
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eiendomsskatt
74 16/43 Interpellasjon: Bussreisendes situasjon i Harstad
74 16/43Interpellasjon: Konsekvensutredning

Ordføreren tar opp med Harstad kommune og i SørTroms regionråd
Ordføreren besvarte

e-27.01.2017 11:17 OK
OK
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39

Kvæfjord kommune
Administrasjonssjefen

I henhold til adresseliste

Vår dato:
Vår ref:

06.02.2017
2017/2

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Rundskriv nr 1/2017
- Budsjettrundskriv 2017
INNHOLD :
1 Innledning og sammendrag
2 Budsjettvedtaket
3 Kommentarer til vedtaket om budsjett og økonomiplan
4 Økonomisk internkontroll
5 Budsjettfullmakter
6 Attestasjon og anvisning
7 Avslutning

side
side
side
side
side
side
side

2
5
8
18
21
23
26

Tallsammendrag - vedtatt budsjett og økonomiplan
Budsjettskjema 1A/1B/2A/2B
Budsjett 2017. Investering rammebudsjett
Budsjett 2017. Drift rammebudsjett
Økonomiplan 2017-2020. Investering
Økonomiplan 2017-2020. Drift
Økonomiplan 2017-2020. Budsjettsammendrag
Økonomiplan 2017-2020. Lånegjeldsutvikling

side
side
side
side
side
side
side
side

28
28
29
30
34
35
36
36

Adresseliste

side 37

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7

Regler for attestasjon og anvisning
Gebyrer og betalingssatser
Artsinndeling
Ansvarsinndeling
Funksjonsinndeling
Prosjektinndeling
Momskoder

Vedlegg 1-7 vil bli ettersendt via særskilte eposter i løpet av få dager.
Investering/detaljbudsjett og drift/detaljbudsjett er utsendt via særskilte epost 12.-17.1.2017.
Oppdatert detaljtallbudsjett vil også bli tilgjengelig via Visma Enterprise.
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1 Innledning og sammendrag
Administrasjonssjefens budsjettrundskriv for 2017 bygger på kommunestyrets behandling av K-sak
70/16 Kvæfjord kommunes budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 i møte 15.12.2016. Rundskrivet
produseres i form av denne kommentardelen med aktuelle fotnoter og vedlegg. Det er lagt vekt på en
mer kortfattet og presis framstillingsform. Dokumentet framstilles i elektronisk format, papirversjon
kan om ønskelig bestilles ved henvendelse til servicekontoret.
Budsjettrundskriv 2017 bør for videre interne styring og administrative oppfølging suppleres med
administrasjonssjefens forslag til budsjett og økonomiplan slik dette ble framlagt for formannskapet
under F-sak 91/16 i møte 14.11.2016.1 Budsjettrundskrivet omtaler rammer og retningslinjer for
innretningen av kommunens virksomhet på økonomisk og administrativt nivå, med hovedfokus på
budsjettåret 2017. Det brukes i dette rundskrivet ikke plass på å gjenta innholdet i budsjettforslaget,
som med få unntak (som omtales her) fikk kommunestyrets tilslutning ved endelig politisk behandling.
Supplerende opplysninger kan også hentes fra administrasjonssjefens saksframlegget til
formannskapet under F-sak 95/16.2
Det vises også til at et oppsett over tallbudsjettet som viser vedtatt budsjett 2017, regulert budsjett
2016, vedtatt budsjett 2016 og godkjent regnskap 2015 bygd opp med de obligatoriske oversikter,
rammebudsjett og fullstendig detaljeringsgrad fordelt pr konto, ansvar, funksjon og for noen aktuelle
tilfeller også prosjektkoder, fra tidligere er sendt ut i særskilte eposter. Utdrag av de aktuelle deler av
tallbudsjettet kan om ønskelig bestilles fra servicekontoret; merk dog at budsjettoppsettet etter hvert
også framkommer i oversikter som kan lastes ned fra økonomisystemet Visma Enterprise
Økonomirapportering.3 Det fullstendige detaljbudsjettet som må betraktes å være en del av dette
rundskrivet, bygger fullt ut på (netto)budsjettet slik som dette ble vedtatt av kommunestyret.
Administrasjonssjefen henvender seg i budsjettrundskrivet formelt sett til økonomisjef, personalsjef,
kontorleder ved teknisk kontor, helse- og omsorgssjef og kultur- og oppvekstsjef. Selv om disse har
styringsrett i forhold til enhetsledere med videre, sendes budsjettrundskrivet også til enhetsledere og
andre med ansvar for budsjettoppfølging på et definert virksomhetsområde i budsjettet, jf også det
forhold at stillingen som kultur- og oppvekstsjef vil stå ubesatt i vesentlige deler av budsjettåret.
Budsjett og økonomiplan er sentrale elementer i kommunens plan- og styringshjul, og danner basis for
de lokalpolitiske prioriteringer. Plan- og styringshjulet er sist nedfelt i K-sak 48/13 Kommunal
planstrategi. Budsjettopplegget har koblinger til økonomiplanens mer langsiktige tidsspenn, for å sikre
størst mulig grad av forutsigbarhet, både for de strategiske valg og for den løpende styring innenfor
kommunens virksomheter. Det vurderes også av betydning for kvaliteten på tjenesteproduksjonen at
vesentlige driftsmessige endringer så langt mulig ses mot økonomiplanens mer langsiktige tidsspenn,
før iverksetting eventuelt tas inn via budsjettets ettårige perspektiv. Samtidig betyr kommunens
økonomiske stilling, herunder med innmelding i Robek-registeret4 fra 11.8.2015 ut fra mangelfull
inndekning av tidligere års merforbruk, at dette tidvis kan være en krevende forutsetning.
Medregnet avrunding av budsjettkonti til hele 1000 kr og justert for noen mindre avvik som i ettertid
er tatt inn i tre administrative budsjettreguleringer, framstår det vedtatte budsjettet for 2017 med totale
utgifter og inntekter på 457 917 000 kr. Av dette utgjør investeringer 39 745 000 kr, mens alminnelig
løpende drift kan summeres til 418 172 000 kr. Sammenholdt med tilsvarende tall fra det opprinnelig
Budsjettforslaget kan lastes ned fra internett: http://www.kvafjord.kommune.no eller direkte link:
http://www.kvafjord.kommune.no/images/IT/Budsjett-konomiplan-2017-2020.pdf.
2 Formannskapets innstilling om budsjett og økonomiplan med uttalelser fra kommunale råd og utvalg samt
administrasjonssjefens saksframlegg kan også lastes ned fra internett, via direkte link:
http://www.kvafjord.kommune.no/images/saksframlegg_70.pdf.
3 Forbruksrapport 2017 kan hentes ned fra: http://kvkom-vaapp01:8080/okonomirapportering/rapportering?2.
4 Robek er register om betinget statlig godkjenning og kontroll. Fra 2001 register over kommuner med
økonomisk ubalanse som må ha statlig godkjenning for å kunne iverksette låneopptak eller leieavtaler.
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vedtatte budsjettet for 2016, tilsier dette nominell økning i driftsbudsjettet fra 2016 til 2017 med drøyt
2 ½ mill kr eller 0,6 %. Korrigert for antatt pris- og lønnsvekst,5 indikerer dette likevel en realnedgang
innenfor den løpende driften fra 2016 til 2017 med vél 7,8 mill kr eller knapt 2,0 %.
Beløpene nederst på forrige side er bruttotall. Budsjettdokumentet har fokus på nettobudsjettering, slik
det åpnes for i kommuneloven § 46, jf punkt 22.1.3 i kommunens delegeringsregler.6 Det betyr at for
rammeberegninger til løpende driftsformål er det gjort fradrag for tilhørende inntekter. Det er heller
ikke nødvendig å spesifisere utgifter og inntekter hver for seg i det budsjettdokumentet som forelegges
politisk nivå, noe som er i tråd med at kommunestyret over flere år har vedtatt nettorammer for
definerte rammeområder i driftsbudsjettet. Innenfor investeringsbudsjettet føres det dog fortsatt opp
utgifter og inntekter hver for seg til ulike formål også i budsjettforslaget, for å gi et bedre bilde på
samlet omfang av disse mer årsvariable tiltakene. For å lette budsjettstyringen, er investeringsdelen av
tallbudsjettet også bygget opp med prosjektkoder.
En aktiv og forpliktende oppfølging av styringssignaler i dette budsjettrundskrivet, er del av den
løpende budsjett- og regnskapsoppfølgingen og inngår i den økonomiske internkontrollen.7 Det er et
lederansvar å bidra til å iverksette et aktivitetsnivå med basis i budsjettets føringer. Dersom det skulle
oppstå avvik mellom vedtak i kommunestyret om aktivitetsnivået i budsjettsaken og andre politiske
føringer eller vedtak, er det budsjettvedtaket som angir retning for den administrative oppfølgingen.
Kommunestyrets vedtak om økonomiplan og budsjett representerer et pålegg til administrative ledd
med forvaltningsansvar i forhold til kommunale ressurser, om å bidra til at aktivitetsnivået innrettes
både i forhold til de muligheter og de begrensninger som kommunestyrets behandling medfører.
Unntatt fra kravet om budsjetthjemmel er bare utgifter som kommunen har en juridisk forpliktelse på å
dekke. Ut over dette må punkt 18 i vedtaket om å «innrette virksomheten slik at bevilgningene i
budsjettåret strekker til» tolkes absolutt, da der ikke er satt av frie reservemidler til senere omfordeling
eller prioritering, jf omtalen på side 16.
Ut fra innmeldingen i Robek, er budsjettdokumentene oversendt fylkesmannen til vurdering.8 Som det
framgår i budsjettforslaget (side 33), vil en eventuell avleggelse av 2016-regnskapet uten vesentlige
negative avvik, medføre at kommunen kan meldes ut av Robek-registeret etter denne
regnskapsavslutningen, det vil si i løpet av sommeren 2017 og dermed ett år tidligere enn det som var
forutsatt i økonomiplan 2016-2019. Robek betyr en statlig lovlighetskontroll av budsjettvedtaket,
herunder også vurdering og tilbakemelding på deler økonomiplanen. Det må derfor tas forbehold om
at vurderingen fra fylkesmannen kan utløse ny budsjettbehandling. Om dette skjer, kan ingen deler av
budsjettet i utgangspunktet unntas fra fornyet vurdering. I påvente av fylkesmannens tilbakemelding,
legges det til grunn at det ikke skal iverksettes nye tiltak i 2017 som er betinget av finansiering via nye
låneopptak eller av nye leieavtaler uten etter administrasjonssjefens særskilte godkjenning, selv om
dette gjelder forhold som ellers er del av det vedtatte budsjettopplegget. Det tas også forbehold om at
endrede forutsetninger i løpet av året i seg selv kan bety endringer i de bevilgninger som er ført opp i
budsjettet.
Budsjettrundskrivet henviser til flere vedlegg. Regler for kontering, attestasjon og anvisning, dvs
utbetalingsordre over kommunekassen, er gitt i avsnitt 6 på side 23 og er deretter samlet i
budsjettrundskrivets vedlegg 1.
Vedlegg 2 viser gjeldende kommunale gebyrer og betalingssatser. Kommunestyret fatter selv vedtak
om nivået på betaling for kommunale tjenester, såfremt dette ikke følger direkte av statlige føringer.
Pris- og lønnsvekst i kommunal sektor (deflator) er i statsbudsjettet for 2017 anslått til 2,5%.
Delegeringsregler er samlet i administrasjonssjefens rundskriv nr 3/2012. Ut fra senere justeringer og tillegg er
det et arbeidsmål å foreta en samlet oppdatering av reglene i løpet av 2017.
7 Økonomihåndbok kan lastes ned fra intranett:
http://intranett/index.php?option=com_content&view=article&id=54:okonomihandbok&catid=62:rundskriv&Ite
mid=190
8 Ved epost av 5.1.2017 13:17.
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Dersom noen lesere av budsjettrundskrivet mener at kommunen gjør bruk av betalingssatser som ikke
er tatt med i dette oppsettet, eller at satser eventuelt avviker fra oppsettet i vedlegg 2, bes det gjort
kjent for økonomisjefen. Forslag om endringer i prisene på kommunale tjenester er først varslet via
oppslag på internett og i lokalpressen og deretter på nytt igjen etter kommunestyrets behandling,9 jf
kravene i forvaltningslovens kapittel VII til saksbehandling som forskrift. De kommunale gebyrer og
betalingssatser kan etter dette i seg selv ikke påklages, det kan dog for enkelthøve være grunnlag for å
påklage hvorledes disse praktiseres, jf utfyllende omtale i punkt 12 på side 13 med videre og ellers at
der for noen betalingsordninger er hjemlet at administrasjonssjefen eller den som ellers er gitt slik
fullmakt, av eget tiltak kan fastsette et mer passende gebyr «dersom gebyret åpenbart er urimelig i
forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene som kommunen har
hatt».
Det er fra 2014 foretatt forenklinger i kontoplanen. En anvisning om utbetaling over kommunekassen
skjer ved bruk av kontostrengen, som hovedregel med 13 siffer for å plassere en utgift eller en inntekt
der den hører hjemme i regnskapet. For anvisninger vedrørende investeringer skal det også tas med 6
siffer for prosjektnummer.10 For noen forhold suppleres også anvisninger i driftsregnskapet med
prosjektnummer, noe som særlig er aktuelt for tiltak (del)finansiert via statlige prosjektmidler og for å
sikre tilstrekkelig dokumentasjon av slike utgifter, som grunnlag for tilskudd fra prosjektmidlene.
Ellers avstemmes bruk av prosjektnummer løpende med økonomisjefen. Kontostrengen oppbygging i
form av konto/art, ansvar, funksjon og prosjektnummer framgår i rundskrivets vedlegg 3-6.
På tilsvarende vis som bruk av prosjektnummer i noen høve er avgjørende for å sikre de inntekter som
tilhører et tiltak i budsjettet, må administrasjonssjefen framheve betydningen av kontering med kode
for merverdiavgiftskompensasjon. Her er det fortsatt et forbedringspotensial i forhold til en rutine som
er avgjørende for å sikre at kommunen får hånd om betydelige inntekter via kompensasjonsordningen;
i 2017 budsjettert med nærmere 10 mill kr hvorav 5 079 000 kr innenfor investeringsbudsjettet og
4 850 000 kr innenfor driftsbudsjettet. Også hensett prinsippet om nettobudsjettering, er oppfølging av
ordningen med rett momskoding på anvisningsbilag derfor et viktig finansieringsbidrag innenfor den
kommunale tjenesteproduksjonen. Aktuelle momskoder gjengis i avsluttende vedlegg 7.
Budsjettrundskrivet har tidligere angitt stillingsoversikter. Det følger av delegeringsreglene at
administrasjonssjefen har fullmakt til å opprette og nedlegge stillinger innenfor budsjettets rammer,
dette hører således ikke lenger under den politiske del av budsjettbehandlingen. Slike oversikter antas
derfor å ha begrenset styringsverdi og er tatt ut av rundskrivet. Det skal likevel videreføres en kritisk
vurdering av behovet for nytilsettinger, også hva gjelder de mer midlertidige inntak av ekstrahjelp og
vikarer. Det gjelder således kun tre utvetydige unntak fra en slik gjennomgang og kritisk vurdering
ved stillingsledighet i 2017: (1) stillinger der vakanse kan få vesentlige negative konsekvenser for liv
og helse, (2) stillinger der vakanse kan utfordre entydige statlige føringer for berørt tjenesteproduksjon
og (3) stillinger hvor det direkte kan påvises budsjettdekning via øremerkede tilskudd, gebyrinntekter
eller liknende. For ledige stillinger utover dette, skal nyrekruttering undergis en kritisk vurdering, noe
som for enkelttilfeller også kan bli direkte etterspurt av administrasjonssjefen eller personalsjefen.
Alle budsjettreguleringer skal som tidligere stilles opp og oversendes administrasjonssjefen og
økonomisjefen ved bruk av ordinært budsjettreguleringsskjema, med fullstendig detaljeringsgrad i
form av hele kontostrengen. Budsjettreguleringsskjemaet skal fylles ut både for administrative
budsjettreguleringer og for budsjettreguleringer som først må forelegges politisk nivå til godkjenning,
også for de politiske saker som ikke angir den samme detaljeringsgrad for eksempel ved at dette skjer
på samme forenklede nivå som i det vedtatte (netto)budsjettet. Skjema for budsjettreguleringer i 2017
vil bli ettersendt i kjølvannet av dette rundskrivet, jf omtale i etterfølgende avsnitt 4 Økonomisk
internkontroll og avsnitt 5 Budsjettfullmakter.
Først ved annonse i Harstad Tidende 2.12.2016 og fra samme dato oppslag på kommunens hjemmeside, dernest
ved ny annonse i Harstad Tidende 11.1.2017 og fra samme dato oppslag på kommunens hjemmeside.
10 Se e-post fra økonomisjefen 13.1.2012 16:38: Investeringsbudsjett - prosjektnr.
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2 Budsjettvedtaket
Administrasjonssjefens forslag til budsjett og økonomiplan for 2017-2020 ble som tidligere nevnt først
forelagt formannskapet under F-sak 91/16 i møte 14.11.2016. Saksframlegg med forslag om innstilling
til vedtak ble deretter framlagt i formannskapets neste møte, under F-sak 95/16 i møte 28.11.2016.
Budsjettdokumentene med de innkomne høringsuttalelser er løpende gjort kjent, også ved oppslag på
kommunens hjemmeside og ved henvisningsannonse i dagspressen.
Møtebok fra kommunestyrets budsjettbehandling kan være omfattende lesning.11 I det etterfølgende
gjengis derfor kun et utdrag i form av en oppstilling av endelig vedtak, som også skal danne basis for
den videre administrative oppfølging. Punktene 1-14 og 18-19 er i hovedsak sammenfallende med
administrasjonssjefens forslag til innstilling, punktene 15-17 bygger på formannskapets innstilling til
vedtak, mens punktene 20-25 i rekkefølge gjengir de vedtatte tilleggsforslag nr 1, 2, 4, 6, 12 og 13.
Ellers er de bevilgningsbeløp som er ført opp her, justert for avrunding av alle budsjettkonti til hele
1000 kr, for noen mindre avvik korrigert i tre administrative budsjettreguleringer og for de vedtatte
endringsforslag med talleffekter som her er tatt inn i punktene 15, 16 og 25.
Ut fra dette, kan kommunestyrets vedtak om budsjett og økonomiplan 2017-2020 stilles opp slik:
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 457 917 000
kr. Løpende netto driftsutgifter fordeles slik på rammeområder:
RO0 Styringsorganer
3 059 000 kr
RO1 Fellesadministrasjon
25 500 000 kr
RO2 Kultur/oppvekst
102 977 000 kr
RO3 Helse/omsorg
165 546 000 kr
RO4 Teknisk
19 316 000 kr
RO6 Teknisk/selvkost
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).
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 leiebiler til erstatning for inngåtte
avtaler i perioden 2014-2016. Administrasjonssjefen godkjenner vilkårene for slike avtaler.
8. Skattøre for 2017 fastsettes til høyeste lovlige sats etter 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 o/oo.
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 følgende eiendommer:
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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 lenge
disse er tilgjengelig for allmennheten og enkelt kan holdes atskilt fra andre lokaler.
b) I henhold til eiendomsskatteloven § 7b:
- Fredede bygninger.
- Bygninger av historisk verdi kan få fritak etter søknad.
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 settes til 51 016 kr i henhold til forskrift.
15. Kommunestyret vedtar videre drift for barnehagen og skolefritidsordningen ved Flesnes
oppvekstsenter. Finansiering skjer ved 230 000 kr i 2017 og 320 000 kr i 2018 som medfører
mindre avsetning til disposisjonsfond disse år.
Kommunestyret ber administrasjonssjefen om å jobbe videre for mer felles administrasjon og
ledelse i Kvæfjordskolen og Kvæfjordbarnehagene.
16. Kvæfjord kommunestyre ber om at det innarbeides en økning på veibelysning på 131 000 kr i
2017 til drift. Økningen tas fra redusert avsetning til disposisjonsfondet.
17. Kvæfjord kommunestyre legger til grunn at det totale avgiftsnivået ikke skal økes for innbyggerne
i vesentlig grad i 2017. Med bakgrunn i dette bes administrasjonen forsøke å innarbeide i
budsjettforslaget for 2018 at eiendomsskatten settes på 2016-nivå.
18. Administrasjonen pålegges å innrette virksomheten slik at bevilgningene i budsjettåret strekker til.
Avviksrapportering til politisk nivå skjer gjennom tertialrapporter, årsmelding og regnskapssaken.
19. 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 planforslaget. Ut over skisserte tiltak i
økonomiplanen, gis administrasjonen høve til å fremme alternative forslag som grunnlag for
senere behandling av budsjett og økonomiplan.
20. (vedtatt forslag nr 1)
UTTALELSE OM KOMMUNEØKONOMI

Kvæfjord kommunestyre viser til arbeidet med kommunebudsjettet og økonomiplanen og vil i
denne forbindelse uttrykke tilfredshet med den store innsatsen som våre ansatte i alle deler av
kommunens drift har gjort for å få kommunen ut av Robek.
Kommunestyret er selvfølgelig klar over at det må ytterligere virkningsfulle tiltak til for at
kommunens økonomi skal være tilstrekkelig robust for å kunne makte de oppgavene som vil
komme i tida framover.
Kommunestyret merker seg at Regjeringen stadig fremhever at kommuneøkonomien totalt sett er
betydelig styrket i årets statsbudsjett. Kommunestyret minner om at slik styrking ikke omfatter
den kommunestørrelsen som Kvæfjord representerer. En slik skjevfordeling er noe som
innbyggerne først og fremst vil merke.

6

45

Kommunestyret mener at en rettferdig kommuneøkonomi er den beste garantien for å sikre et
likeverdig tjenestetilbud for innbyggerne over hele landet.
Kommunestyret tar sterk avstand fra et kommuneopplegg som straffer innbyggere som er bosatt i
mindre distriktskommuner og som ikke ønsker kommunesammenslåing.
Kommunestyret ber derfor om at Storting og Regjering snarest legger på plass en
kommuneøkonomi som er forutsigbar og rettferdig for alle innbyggerne i landet vårt.
21. (vedtatt forslag nr 2)
Arbeidsgruppe for nytt helsehus utvides med representant for kommunelegen i Kvæfjord og
representant for helsestasjonen i Kvæfjord.
22. (vedtatt forslag nr 4)
Kommunestyret ber om at det i forbindelse med vurdering av størrelsen på eiendomsskatt 2018
også blir vurdert å innføre ordning med bunnfradrag.
23. (vedtatt forslag nr 6)
KRAV OM ETABLERING AV MÅLING PÅ UMÅLTE ANLEGG SOM VEILYS MV.

Myndighetene v/Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har forskriftsfestet at alle
energiuttak fra strømnettet skal måles, herunder også eksisterende anlegg som for eksempel veilys.
Det heter videre at det er anleggseiers ansvar å sørge for egne anlegg som omfattes av disse krav,
sørge for klargjøring for måling og at det bestilles separate strømabonnement på disse.
Statlig forskrift krever i stedet for etablerte ordninger med umålt kraft, at det fra 1/1-17 skal være
målte kraftanlegg på alle veilys. For alle landkommuner – også for Kvæfjord – er dette kravet
enormt kostnadskrevende. For Kvæfjord kommunes del som er en stor kommune i areal med
spredt bebyggelse og med mange enkeltstående lyspunkter rundt om i kommunen, vil dette kravet
medføre svært store utgifter for en kommune med ca. 3000 innbyggere. Uten at antall
enkeltstående lysstolper er talt opp, kan det anslås at det er mellom 50-80 slike i Kvæfjord
kommune. Når det da er kalkulert til ca. kr 30.000,- for hvert målepunkt, snakker man her om en
kostnad på kr 1,5 mill-2,4 mill. I tillegg til dette kommer alle sløyfer rundt om i kommunen som
skal ha målepunkt.
Det er av stor viktighet for kommunens innbyggere både av hensyn til trafikksikkerhet og egen
trygghet at lysstolper rundt om i kommunen blir opprettholdt, men med de krav som NVE og
statlige myndigheter her har satt så vil dette være et godt bidrag til å avfolke distriktene både i
Kvæfjord og øvrige distriktskommuner i dette landet.
Kommunen sliter med et krevende avvik mellom bevilgede midler til kommunale veiformål på
den ene side og tiltak som ønskes gjennomført på den annen side. Kravene fra statlig hold og
kraft/nettselskap om målt strømforbruk for veilys og også andre kostnadsdrivende krav lar seg
ikke gjennomføre uten at det følger økonomiske midler til formålet.
Kvæfjord kommunestyre kan ikke akseptere at man kommer i den situasjon at man får mørklagte
veilys og veistrekninger der folk bor og ferdes. Kommunestyret vil på det sterkeste henstille til
kraftlag og sentrale myndigheter om at det gis dispensasjon fra kravet om at det skal monteres
målepunkt for enkeltstående lysstolper. Man må i stedet få videreført dagens eksisterende ordning
med umålt kraft.
24. (vedtatt forslag nr 12)
1. Innbyggertallet i Kvæfjord viser en nedadgående tendens, og kommunen har for første gang
på kanskje 100 år mindre enn 3.000 innbyggere. Nedgangen er bekymringsverdig, da nær
beliggenhet til Harstad og det faktum at Skånland har hatt økning i folketallet tilsier at antall
innbyggere også burde økt Kvæfjord.
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2. En nedgang i folketallet betyr at kommunen taper inntekter i form av både innbyggertilskudd
fra staten og skatteinntekter. Kvæfjord kommune har kjøpt Berg/Engeneiendommen for å
kunne tilby byggeklare tomter, men området har blitt liggende uten opparbeiding i mange år.
3. Mangel på byggeklare tomter gjør at kommunen taper inntekter, og det er ønskelig å
fremskynde ferdigstillelse av tomtefeltet. Økte inntekter vil over tid redusere behovet for
eiendomsskatt, og redusert skatt vil gjøre kommunen mere attraktiv for boligbyggere, som vil
gjøre tomtene mer lettsolgte.
4. Kommunestyret ber om at det i budsjett 2018 tilføres tilstrekkelige investeringsmidler i tråd
med økonomiplanen for å fullføre prosjektet så raskt som mulig.
25. (vedtatt forslag nr 13)
1. Kvæfjord kommunestyre erkjenner at vedlikehold av kommunens eiendommer og anlegg har
vært stemoderlig behandlet over lang tid.
2. Kvæfjord kommunestyre ønsker å øke handlingsrommet for generelt vedlikehold i 2017.
3. Kommunestyret vedtar å øke rammen for vedlikehold med 200 000 kr i 2017, 57 000 kr
brukes til renter og avdrag og administrasjonssjefen får fullmakt til å prioritere
vedlikeholdsoppgaver.
4. Økningen i driftsutgifter finansierer med redusert overføring fra driftsbudsjettet, post 97000,
med 257 000 kr, og økt bruk av lånemidler på investeringsbudsjettet med 257 000 kr.
Ellers inngår vedtatt forslag nr 8 i overstående punkt 10b om eiendomsskatt (som siste strekpunkt).
Framsatt forslag nr 5 om bevilgning til inventar, utstyr og vedlikehold ved Kvæfjordhallen og forslag
nr 9 om bevilgning til eldrerådets drift ble ikke gjenstand for realitetsbehandling av kommunestyret,
men oversendt formannskapet til videre oppfølging. Særskilt sak om dette vil bli framlagt for
formannskapet i møte 20.2.2017. Forøvrig ble framsatt forslag nr 3 i løpet av kommunestyrets
drøftinger trukket av forslagsstiller selv, forslag nr 7 falt ved votering i kommunestyret, forslag nr 10
ble også trukket av forslagsstiller selv mens forslag nr 11 kun omhandlet oversendelse av forslag nr 5.

3 Kommentarer til vedtaket om budsjett og økonomiplan
Med grunnlag i kommunestyrets behandling, er ovenfor gjengitt det endelige vedtaket om budsjett og
økonomiplan 2017-2020. Dette representerer som nevnt ikke en fullstendig gjengivelse av møteboken,
men det synliggjør det endelige vedtaket om budsjettet og økonomiplanen i kommunestyret slik som
dette skal danne grunnlag for videre administrativ oppfølging. Det gis nedenfor en utfyllende omtale
av de ulike deler av vedtaket.
Punkt 1 viser til foreliggende forslag til budsjett for året 2017. Ut fra voteringsorden ved behandlingen
i kommunestyret, må det ses slik at administrasjonssjefens budsjettforslag datert 12.11.2016 er vedtatt
med tillegg som vedtatt under punktene 15, 16 og 25, jf etterfølgende omtale og tallsammendraget på
side 29 i budsjettrundskrivet.
Kommuneloven § 45 nr 1 legger til grunn at kommunestyret innen årets utgang skal vedta budsjett for
det kommende kalenderåret. 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. Det framgår i administrasjonssjefens
budsjettrundskriv for 2016 (side 7) at et styrket regnskapsresultat i 2015 (eller 2016) kan endre på
framdriftsplanen for utmelding fra Robek-registeret (som tidligere var planlagt til sommeren 2018). Så
vel regnskap 2015 som foreløpige regnskapstall for 2016 tilsier at slik utmelding kan skje i løpet av
sommeren 2017, i kjølvannet av kommunestyrets behandling av regnskapssaken for 2016. I
Punkt 2 viser til forslaget til økonomiplan for planperioden 2017-2020. Ut fra kommunestyrets
voteringsorden, må det ses slik at administrasjonssjefens planforslag datert 12.11.2016 er vedtatt med
tilføyelser i henhold til punktene 15, 17, 22, 24 og 25, jf etterfølgende omtale og tallsammendraget på
side 29 i budsjettrundskrivet.
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Det formelle grunnlag er ellers gitt ved kommuneloven § 44 nr 1 som beskriver 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. Økonomiplanen skal i seg
selv også være en plan for inndekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk (underskudd),12
også forutsatt at de etterfølgende årsregnskaper kommer ut med resultat i tråd med budsjett.
Punkt 3 viser først til at budsjettforslaget samlet sett er gjort opp med totale utgifter og inntekter med
457 917 000 kr. Som det framgår nederst på side 2, er investeringsbudsjettet summert til 39 745 000
kr, mens det øvrige med 418 172 000 kr gjelder den løpende driften. Dette er endelig vedtatte sumtall
for 2017-budsjettet, medregnet avrundinger av alle budsjettbevilgninger til hele 1000 kr, noen mindre
avvik korrigert i tre administrative budsjettreguleringer13 og medtatt vedtatte endringsforslag som her
er tatt inn i punktene 15, 16 og 25. Vedtaket angir som tidligere også nettoutgift for rammeområdenes
budsjettoppfølging, det vil si med brutto driftsutgifter fratrukket de tilhørende inntekter for
rammeområdet, i tråd med delegeringsreglene punkt 22.5.1.
Kommunestyrets vedtak angir bindende utgiftsrammer. Som hovedregel kan derfor ingen andre enn
kommunestyret selv pådra kommunen utgifter som ikke er med i nettoutgiften for et rammeområde.
Innenfor vedtatt nettoramme kan det på visse vilkår foretas reguleringer i budsjettet som også betyr
økte utgifter og inntekter. Formannskapet, teknisk utvalg og levekårsutvalget kan således ved
budsjettregulering øke utgiftene i budsjettåret, gitt at tilsvarende økning i inntektene reelt sett gir
grunnlag for det og videre at dette ikke påvirker utgiftsnivået i senere budsjettår. Tilsvarende kan
administrasjonssjefen eller andre etter fullmakt fra administrasjonssjefen foreta budsjettregulering
innenfor et rammeområde, så lenge dette gjelder enkeltsaker, typer av saker som ikke krever
prinsipielle avveininger eller saker som ikke påvirker utgiftsnivået i senere budsjettår. Administrative
fullmakter nedfelles for det enkelte år i budsjettrundskrivet, jf omtale i avsnitt 5.
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 en rettskraftig dom for slikt krav, dersom det må legges til grunn at en
slik forpliktelse foreligger. Dette gjelder lønn til kommunens tilsatte, uten hensyn til om det på
forhånd er avsatt midler til dekning av disse utgiftene i budsjettet. Det samme gjelder for 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 vedtatt14 at kommunen følger statens veiledende satser for utmåling av
stønad til livsopphold, hvorved månedssatsene i 2017 oppjusteres med 2,0 % i tråd med anslaget for
vekst i konsumprisene i nasjonalbudsjettet.15 I tillegg til bruk av de statlige satsene, skal det i tråd med
tidligere budsjettforutsetninger (inntatt i budsjett for 2013, side 36) også legges 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
Senest fokusert i fylkesmannens oppfølgingsbrev 15.11.2016: Referat ROBEK-møte 14.november 2016.
De tre administrative budsjettreguleringer gjelder (1) redusert avsetning til disposisjonsfond med 230 000 kr ut
fra vedtatt punkt 15 om midler til videre drift av barnehage og skolefritidsordning på Flesnes der samme beløp er
tilført RO2 Kultur/oppvekst, videre (2) korrigering for opphør av budsjettkapittel 10314 Næringsfond regional
satsing og (3) korrigert budsjettering av tilskudd til menighetsrådet under RO1 Fellesadministrasjon, jf K-sak
59/16 Kvæfjord menighet - søknad om kommunal garanti. Påkostninger Kvæfjord kirke. De to siste er uten
betydning for fordelingen av budsjettmidler mellom rammeområder og budsjettkapitler.
14 K-sak 002/03: Normer og nivå for økonomiske stønadsordninger i Kvæfjord kommune.
15 Satser gitt i rundskriv A-3/2016 fra Arbeids- og sosialdepartementet. Link til rundskrivet:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/a-32016-statlige-veiledende-retningslinj.er-for-okonomisk-stonadfor-2017/id2524484/.
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hovedregel vilkår om aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk bistand, noe som fra 2017 også er
blitt til en lovfestet plikt for tildeling av økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven til mottakere som
er under 30 år. Det er gjort unntak for brukere som har tungtveiende grunner til ikke å kunne oppfylle
aktivitetskravet, ved brudd på aktivitetskravet skal stønaden reduseres.16 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.17
Dekning av uforutsette utgifter slik som nevnt ovenfor, må innarbeides så snart det er på det rene at det
ikke er dekning for dem i budsjettet slik som dette foreligger, jf kommuneloven § 47 nr 2 og 3 og
budsjettforskriften §§ 10 og 11. Ved utgifter som fordeler seg noenlunde jevnt utover året, må det
foretas justering i budsjettet når det går fram at de avsatte midler vil bli utilstrekkelige. Selve
utbetalingen til de berettigede, eller gjennomføringen av tiltak nødvendig for å oppfylle lovens krav,
kan for disse formålene ikke utsettes under henvisning til at der først må framskaffes budsjettdekning.
Det er elles opp til kommunestyret selv å vurdere om slike merutgifter kan aksepteres uten justeringer
i økonomiplanen slik at dette kan avvente til den årlige rullering. Det tilligger altså kommunestyret å
vurdere hvor store avvik som kan aksepteres før økonomiplanen mister sin funksjon og derfor må
undergis ny behandling.
Punkt 4 angir ramme for låneopptak med inntil 31 906 000 kr i 2017, avstemt mot lånebehov til de
vedtatte investeringstiltakene. Ut fra Robek-oppføringen skal kommunens låneopptak undergis
særskilt statlig godkjenning via fylkesmannens budsjettbehandling. Det betyr at iverksetting av tiltak
som trekker på denne lånefinansieringen, i utgangspunktet også må avvente slik godkjenning.
Det opptas ett samlet lån, uten oppsplitting på enkelttiltak 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 så vel som
vurdering av avdragstid for kommunens samlede lånegjeld i tråd med avdragsforskriftene. Det betyr at
også avdragstid på tidligere låneopptak kan komme til å virke inn på avdragstiden for årets låneopptak.
Administrasjonssjefen har fullmakt til å forestå låneopptak, jf finansreglementet punkt 7 og
delegeringsreglene punkt 22.5.8 hvoretter denne fullmakten ivaretas av økonomisjefen.
Det legges som tidligere til grunn at budsjettvedtaket angir årets totale låneramme. Nye investeringer
ut over det som inngår i budsjettet, må således i utgangspunktet finansieres uten ytterligere låneopptak.
Tiltak som etter dette inngår i lånefinansieringen for 2017:
1: 10113 IKT-kontor; oppgradering datautstyr 1 160 000 kr, herav via lån 928 000 kr.
2: 21111 Borkenes skole; påkostning spesialromfløy 600 000 kr, herav via lån 480 000 kr.
3: 25411 Idrettshall/basseng; oppgradering dusj/garderobe 150 000 kr, herav via lån 120 000 kr.
4: 30011 Helsehus; prosjektering, nybygg Kveldrovegen 20,7 mill kr, herav via lån 16 767 000 kr.
5: 40000 Teknisk kontor; prosjekt grunnvarmeanlegg 300 000 kr, herav via lån 240 000 kr.
6: 44021 Brannvern; ombygging brannstasjon m/vaskehall 500 000 kr, herav via lån 400 000 kr.
7: 44032 Veier; oppgradering Bergsvn/Speiderbkn/Oscarsveg 1 451 000 kr, herav via lån 1 161 000 kr.
8: 44033 Veilys; oppgradering kommunale lysanlegg 769 000 kr, herav via lån 615 000 kr.
9: 44044 Boligfelt Berg/Engen; prosjektering med videre 800 000 kr, herav via lån 500 000 kr.18
10: 64012 Vannforsyning; SD-anlegg, høydebasseng, tiltak Trastad/Oscarsveg 9 675 000 kr.
11: 64013 Avløp/rensing; SD-anlegg, tiltak Trastad/Bergsvn/Oscarsveg 1 020 000 kr.
Det vises til omtale av de ulike tiltak i administrasjonssjefens budsjettforslag. Det er ellers sendt
særskilte meldinger om budsjett 2017 til Harstad kommune, i tråd med gjeldende samarbeidsavtaler
Endring skjer gjennom ny § 20a i sosialtjenesteloven fra 1.1.2017. Kommunene kan også stille aktivitetsvilkår
for stønadsmottakere over 30 år, med hjemmel i tidligere § 20.
17 Helse- og omsorgsdepartementet 13.9.2012: Økonomisk garanti knyttet til videregående utdanning i Kvæfjord.
18 Legger beregningsteknisk til grunn at salgsinntekter 140 000 kr på ansvar 44045 delfinansierer dette tiltaket.
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innenfor kommunalteknikk og brannvern/feiertjenester.19 I forhold til disse to samarbeidsavtalene, er
det ført opp 14 215 000 kr i investeringsbudsjettet, hvorav vesentlige deler tilhører selvkostområdene,
jf omtalen av selvkost på side 15. Samtidig er to forutsatte bevilgninger til påkostning av
vannforsynings- og avløpsanlegg i Trastadområdet med 440 000 kr falt ut under budsjettarbeidet, og
må derfor vurderes i tilknytning til senere sak om budsjettregulering for overføring av ubrukte midler
fra 2016 til oppføring av nytt ventilhus tilknyttet høydebassenget ovenfor Borkenes.20
Det er videre ført opp 600 000 kr til påkostning av spesialromfløyen ved Borkenes skole, men
samtidig også avsatt inntil 3,7 mill kr i økonomiplanens senere år til planlegging og forprosjektering
av nødvendige opprustinger eller ombygginger av mellomtrinnbygget og spesialromfløyen ved skolen.
Det vil være et behov for å kvittere ut om årets påkostninger også står seg etter senere mer omfattende
ombygginger, ved at det også foretas en byggeteknisk vurdering av grunnlaget for videre bruk av
spesialromfløyen. Administrasjonssjefen vil prioritere en slik vurdering innenfor gitte budsjettrammer.
Det er i budsjett og økonomiplan 2017-2020 ført opp bevilgning med 89,7 mill kr til oppføring av et
nytt helsehus på Kveldrotomta, hvorav 20,7 mill kr i 2017-budsjettet. Det er i 2016 påløpt 233 435 kr
til mulighetsstudie med tomteutredning, skisse- og forprosjekt med etterfølgende anbudskonkurranse
på prosjektering, hvoretter Asplan Viak er tildelt oppdraget med å utarbeide tilbudsgrunnlag,
kravspesifikasjon og grunnlag for tilbudskonkurranse bygget på en totalentreprise. Som kommunens
egen eksterne prosjektleder er engasjert Norconsult ved Rita Indbjør. Prosjektets framdriftsplan har et
foreløpig arbeidsmål om at prosjekteringen skal danne grunnlag for vedtak om eventuell
gjennomføring av helsehusprosjektet i kommunestyrets møte i juni.
Punkt 5 viderefører i tråd med delegeringsreglene punkt 22.5.8 en administrativ fullmakt til å vurdere
behovet for opptak av formidlingslån via Husbanken for videre utlån (startlån). Det fremmes eventuelt
sak til politisk nivå om samlet omfang på slike lån i løpet av 2017.21 Økonomisjefen har fullmakt til å
følge opp spørsmålet om opptak av formidlingslån og til å foreta tildeling av lån, jf punkt 22.5.8.1 i
delegeringsreglene. Ved utlån av slike midler videreføres det en ordning med et rentepåslag med ¼
prosentpoeng på gjeldende rentefot, til (delvis) dekning av kommunens intern utgifter ved håndtering
av utlånsordningen.22
Punkt 6 viderefører en ramme for likviditetslån med inntil 75 mill kr slik som fastsatt i vedtak om
budsjett for 2015 og så langt vurdert å være tilstrekkelig i forhold til årets mulige likvide svingninger.
Dette er en øvre ramme der økonomisjefen løpende vurderer behovet for å trekke veksler på rammen.
Det er i første omgang ført opp inntil 1 mill kr til dekning av renter, gebyrer og provisjoner på et slikt
likviditetslån på budsjettkapittel 80512 Sparebanken Nord-Norge, men samtidig også renteinntekter av
bankinnskudd med 365 000 kr. Årets totale utgifter vil til slutt være avhengig av utnyttelsesgraden på
likviditetslånet. Hensett nylig inngått bankavtale med Harstad Sparebank,23 som er virksom fra
1.4.2017, må der ved senere høve foretas budsjettregulering for etablering av nytt budsjettkapittel.
Punkt 7 gir ramme i sum lik det samme som tidligere år for å inngå leasingavtaler på 16 kommunale
tjenestebiler til ulike deler av virksomheten. Administrasjonssjefen er kommet til at administrativ
kapasitet tilsier fortsatt bruk av en leieordning framfor innkjøp av biler. Første utløpsdato på gjeldende
leasingavtaler er 30.9.2017. Det vil derfor bli utarbeidd et konkurransegrunnlag for ny anbudsrunde i
løpet av første halvår 2017, hvoretter uttak av biler vil skje puljevis i løpet av 2017, 2018 og 2019,
tilpasset opphør av de etablerte leasingavtaler. Administrasjonssjefen vil i denne sammenheng vurdere
grunnlaget for å la noen slike biler være elbiler og vil i forkant av dette arbeidet også gi rom for
innspill fra berørte virksomheter.

Ved e-poster 18.1.2017 15:21 IKSamarbeidsavtale brannvern/feietjenester og 19.1.2017 12:51 Budsjett 2017
IKSamarbeidsavtale kommunaltekniske tjenester
20 Bevilgning gitt i K-sak 18/16: Budsjettregulering - utbygging vannforsyning.
21 Sist ved K-sak 17/16: Opptak av startlån fra Husbanken for videre tildeling.
22 Rentepåslaget vedtatt i K-sak 60/03: Budsjett 2004, vedtakets punkt 4.
23 Se omtale i nyhetsoppslag på internett: http://www.kvafjord.kommune.no/index.php/aktuelt.
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Det legges til grunn at nye leasingavtaler ikke gir vesentlige merutgifter, utover det som alt inngår i
budsjettet og hvor utgifter vedkommende 16 leasingbiler nå er fordelt slik:
10011 Fellesutgifter: 1 stk VW Golf
20015 Flyktningbosetting: 1 stk Skoda Octavia
27061 Barne-/ungdomsvern: 1 stk VW Golf
37163 Hjemmesykepleietjeneste: 7 stk VW Caddy VARE
37173 Psykiatritjeneste: 1 stk VW Caddy VARE, 1 stk Skoda Octavia
37222 Miljøarbeidertjeneste: 2 stk VW Caddy VARE
44051 Renholdstjeneste: 1 stk VW Caddy VARE
64303 Kart og oppmåling: 1 stk VW Caddy VARE
Merk at VARE-bil her i seg selv er et poeng. Kommunen får momskompensasjon på leasingutgifter
som gjelder VARE-biler, men ikke for andre ordinære personbiler. Riktig momskode må derfor
ivaretas ved kontering av slike utgifter.
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 fordeles mellom stat,
kommune og fylkeskommune og skattøre er den prosenten som kommuneandelen av skatten beregnes
etter. Mulig endring i skattøre ved Stortingets behandling av statsbudsjettet, betyr at kommunestyret
vanskelig kan fatte et entydig vedtak om skattøre slik kommuneloven § 8 legger til grunn. Skattøre er
over tid blitt til et verktøy for statlig påvirkning av kommunenes rammefinansiering, med det utslag at
alle kommuner nå benytter maksimalsatsene.
Skattøre ble i Prop 1 LS (2016-2017) Skatter, avgifter og toll 2017 foreslått holdt uendret med 11,8 %
slik som for 2016, som bidrag til å holde skatteinntektene lik 40 % andel av kommunenes samlede
inntekter. I tråd med innstilling fra Finanskomitéen, har Stortinget 17.12.2016 vedtatt skattøre for
2017 lik forslagene i proposisjonen. Det kommunale skattøre inngår i en ramme for samlet skatt på
alminnelig inntekt for personer og selskap med 24 % fra 2017.
Punkt 9 bygger på at kommunestyret i tilknytning til sin budsjettbehandling må fatte årlig vedtak om
omfanget av eiendomsskatt. Eiendomsskattesatsen er for 2017 satt til 5 o/oo hvoretter det er beregnet
slike inntekter i budsjettet med 9,9 mill kr. Skattevedtaket bygger på opplegget som ble skissert i
forrige økonomiplan 2016-2019, som la til grunn økte skattesatser fra 4 o/oo i 2016 og til 5 o/oo i 2017.
I dette ligger også beregning av eiendomsskatt uten noe bunnfradrag, da bruk av formuesgrunnlaget
fra Skattedirektoratet til verdifastsetting for boliger i seg selv også innebærer et bunnfradrag, i form av
en reduksjonsfaktor som gir et redusert skattegrunnlag. For 2017 er denne reduksjonsfaktoren
gjennomgående satt til 20 %, lik fradragssatsen for forrige år. Skatteetaten har ved formuesgrunnlaget
anslått en boligverdi; ut fra areal, byggeår, boligtype, beliggenhet og opplysninger om omsatte boliger
i kommunen. Ved utskrivning av eiendomsskatt for 2017 brukes boligverdi pr 31.12.2015. Kommunen
reduserer deretter ved eiendomsskatteutskrivingen boligverdien ved å multiplisere denne med faktor
0,8. For bolig uten formuesgrunnlag og for andre skatteobjekter, legger eiendomsskattevedtektene24 til
grunn at det fastsettes takst via kommunens valgte sakkyndige nemnd.
Utskrivingen av eiendomsskatt avstemmes med de kommunaltekniske gebyrer og med fordeling på tre
årlige terminer, også begrunnet i hensynet til en rimelig betalingsbyrde.
Som vist i det etterfølgende fattet kommunestyret i budsjettbehandlingen (anmodnings)vedtak om å
«forsøke å innarbeide i budsjettforslaget for 2018 at eiendomsskatten settes på 2016-nivå» og videre at
det i vurdering av «eiendomsskatt 2018 også blir vurdert å innføre ordning med bunnfradrag». Dette
må altså håndteres som del av arbeidet med å vurdere skattenivået for 2018 (og senere år).
Punkt 10 bygger på at kommunestyret i behandlingen av fritakssøknader for 2016 ikke kun vurderte
slike fritak, men også ba administrasjonssjefen «for senere år vurdere omfanget av generelle fritak i
24

K-sak 50/14: Kommunens eiendomskattevedtekter - revisjon av gjeldende vedtekter.
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tilknytning til budsjettsaken».25 Det er derfor fremmet forslag om noen slike fritak for 2017 i selve
budsjettinnstillingen, og med grunnlag i de samme avgrensninger for fritak som har vært benyttet for
årene 2015 og 2016. Det gis dermed for skatteåret 2017 fritak for eiendomsskatt for
-

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.
Fredede bygninger.

Med tillegg av at kommunestyret også vedtok en tilføyelse om at bygninger av historisk verdi «kan få
fritak etter søknad» er dette å anse som en absolutt avgrensning og der kommunen i skatteutskrivingen
for 2017 må gjøre en konkret vurdering av aktuelle bygninger opp mot disse faktorer, også hjemlet i
den avgjørelsesmyndighet som her ble tillagt administrasjonssjefen. Administrasjonssjefen vil drøfte
aktuelle fritak gitt dette grunnlaget med kommunens eiendomsskattekontor før skatteutskrivingen blir
iverksatt.
Det er også tidligere tatt til orde for et generelt fritak hjemlet i eiendomsskatteloven § 7b for bygning
som har historisk verdi, avgrenset til eiendommer som går under betegnelsen muséer og der
allmennheten har adgang. Et slikt fritak var gjeldende i 2014, men ble ikke videreført i 2015.
Kommunestyret vedtok i sin behandling altså en tilføyelse om at bygninger av historisk verdi «kan få
fritak etter søknad»; noe administrasjonssjefen oppfatter ikke kun er en presisering av den søkerrett
som alt ligger der men også er en føring for den videre håndtering av søknader gitt et slikt grunnlag.
Ellers taler generelt sett flere hensyn for at terskelen for fritak utover de som direkte kan utledes av
eiendomsskatteloven § 5, bør være høy og med vurderinger ut fra konkret søknad, også fordi eier- og
bruksforhold for eiendom over tid kan være i endring slik at fritak for noen men ikke for andre gitt et
mer generelt grunnlag lett kan falle både uheldig og tilfeldig ut. Ut over overnevnte må derfor
administrasjonssjefen (som tidligere år) fortsatt gjøre en konkret vurdering for så vidt gjelder objekter
som kan fritas med dette som hjemmelsgrunnlag.
For andre søkere enn de forhold som kommer under kommunestyrets vedtak i budsjettsaken, må
kommunestyret selv til slutt vurdere søknad om fritak fra eiendomsskatt, og fatte vedtak om fritak eller
ikke fritak for den enkelte omsøkte eiendom. Det vil således fortsatt stå den aktuelle byggeier/skattyter
fritt å fremme søknad som så blir gjenstand for behandling.
Punkt 11 tar utgangspunkt i nylig fastsatte regler om godtgjørelser til folkevalgte.26 I tillegg til dette er
de faste godtgjørelser til ordfører, varaordfører, de øvrige medlemmer av formannskapet og lederne for
levekårsutvalget, teknisk utvalg og kontrollutvalget omtalt særskilt i budsjettforslaget (side 14). Mens
en del andre godtgjørelser tidligere sto uendret inntil ny (justerings)sak ble forelagt kommunestyret, er
hovedregelen nå at satser gitt i reglementet årlig skal justeres i tråd med endring i lønnsvekstandelen
av anslaget for pris- og lønnsendring i forslaget til statsbudsjett, også for derigjennom å ivareta en mer
uavhengig og nøytral vurdering. Denne lønnsvekstandelen ble sist høst anslått til 2,7 % fra 2016 til
2017. Det foretas ikke senere korrigeringer, selv om slike prisanslag etter hvert blir oppdatert. Ut over
de faste satsene som fra tidligere er justert mot lønnskjøringen for januar, betyr dette slike
beløpsendringer:
3.4 Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste, øvre grense heves fra 400 til inntil 410 kr pr møtedag.
5.1 Ordinær møtegodtgjørelse heves fra 500 til 513 kr pr møte.
Punkt 12 omhandler kommunale gebyrer og betalingssatser. Kommunestyret fatter som hovedregel
selv alle vedtak om betaling for kommunale tjenester, såfremt dette ikke direkte kan utledes av statlige
25
26

I K-sak 22/16: Eiendomsskatt - generelle fritak 2016.
Vedtatt i K-sak 44/16: Folkevalgte - godtgjørelser og utgiftsdekning.
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bestemmelser. Med slike unntak er opplistingen i vedlegg 2 ment å gi en samlet og uttømmende
oversikt. Dersom ikke annet oppgis, gjelder de nye satsene med virkning fra 1.1.2017.
Som tidligere omtalt, er forslaget om nye gebyrer og betalingssatser gjort kjent samtidig med at
formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan ble lagt ut til alminnelig ettersyn. Utover dette
bidrar også utlegging av administrasjonssjefens budsjettforslag på kommunens hjemmeside til
allmennhetens kunnskap i omlag én måned forut for kommunestyrets endelige beslutning om gebyrer
og betalingssatser. Til sist er det også foretatt kunngjøring av de vedtatte gebyrer og betalingssatser,
både ved annonse i dagspressen og ved oppslag på kommunens hjemmeside.27 Utover formalkravene
til varsling, påhviler det alle med budsjettoppfølgingsansvar en generell informasjonsplikt omkring
brukerbetaling for aktuelle tjenester, så langt dette må anses høvelig og selv om dette går ut over de
formelle varslingskrav, også ut fra prinsippene om merinnsyn i tråd med offentlighetsloven §11c med
videre. Berørte må se til at endringer i eventuelle løpende trekkordninger meldes til økonomisjefen.
Kommunestyret har tidligere lagt til grunn at det skal gjelde fribeløp og øvre beløpsgrenser for
betaling for kommunale helse- og omsorgstjenester, i tråd med satser som gis i årlige rundskriv fra
Helse- og omsorgsdepartementet og hjemlet i forskrift om slike egenandeler av 2011, jf punkt 3700 i
betalingsregulativet.28 Innenfor statlig «normaltariff for fastleger og legevakt 2015/2016» kreves det
også konsultasjonshonorar ved uteblivelse fra avtalt legetime.
Brukerbetalingssatsene for barnehager i punkt 1500 er også underlagt statlige maksprisordninger,29
senest med endring fra 1.8.2016 hvoretter alle 3-, 4- og 5-åringer og barn med utsatt skolestart gitt
visse vilkår har rett til en gratis kjernetid i barnehage.
Ut fra begrensningsreglene i husleieloven § 4-2, skal husleieendringer ikke overstige endringer i
konsumprisindeksen (KPI) i tiden etter siste leiefastsetting, noe som kan bety (mindre) avvik fra de
kommunale husleiesatser som er gjengitt i betalingsregulativets punkt 3800. Nye husleiesatser gjelder
fra og med 1.5.2017, ut fra etablert praksis med varslingstid i tråd med tidligere husleielov.30
Kommunestyret har i særskilt vedtak31 vist til «at fellingsavgifter for å jakte hjortevilt skal følge de
gjeldende statlige maksimalsatser hjemlet i hjorteviltloven»,32 det vil si med nye satser for 2017 utover
det som framgår i tidligere betalingsregulativ punkt 5700 slik:
5701 Fellingsavgift voksen elg endres fra 510,00 til 537,00 kr
5702 Fellingsavgift elgkalv endres fra 300,00 til 316,00 kr
Innenfor de tradisjonelle VAR-områdene innebærer budsjettvedtaket 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) har renovasjon og slamtømming ubrukte
fondsmidler fra tidligere år. Da midlene overstiger 3-5 årsregelen for bruk, bygger budsjettopplegget
derfor på tilbakebetaling til innbyggerne ved at årets 3.termin blir betalingsfri for så vidt gjelder
renovasjon og slamtømming, framfor endringer i selve gebyrsatsene.
Vedtak om endring i de kommunaltekniske gebyrer gis formelt sett ved forskrift etter
forvaltningsloven, og ikke i form av enkeltvedtak. Dette tilsier på den ene side kunngjøring slik som
tidligere omtalt, men på den annen side ikke en senere klagerett slik som for et enkeltvedtak. For de
deler av gebyrregulativet som er hjemlet i plan- og bygningsloven og matrikkelloven, er det også tatt
inn bestemmelse om at administrasjonen av eget tiltak eller ut fra grunngitt søknad, kan fastsette et
mer passende gebyr «dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til
Link dit: http://www.kvafjord.kommune.no/index.php/aktuelt/3170-priser-pa-kommunale-tjenester
Vedtatt i K-sak 19/15: Endring i fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester; link til
departementets omtale av egenandeler: https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/helse--ogomsorgstjenester-i-kommunene/innsikt/egenandeler-2/id380703/.
29 Link til Utdanningsdirektoratets omtale: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/
30 Lov om husleie av 16.6.1939 nr 6.
31 I K-sak 16/16: Budsjett 2016 - justering i gebyrvedtak, fellingsavgift hjortevilt.
32 Se: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Jakt-og-fiske/Jakt-og-fangst/Storviltjakt/
27
28
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grunn» for utskrivingen av gebyr, herunder «det arbeidet og de kostnadene som kommunen har hatt».
En slik gebyrendring kan vedtas av leder ved teknisk kontor, som også kan tildele kompetanse til
andre ved kontoret. Merk at slike vedtak om et mer passende gebyr i seg selv kan påklages som
enkeltvedtak etter kapittel IV-VI i forvaltningsloven. Dersom dette også ender opp med en fullstendig
klagebehandling, vil endelig vedtak fattes av formannskapet i egenskap av kommunal klagenemnd.
Punkt 13 presiserer at kommunens virksomheter innenfor vannforsyning, avløp og feiing skal være
selvfinansierende, via overnevnte gebyrinnkreving. Det er videre nedfelt i § 3b i egne kommunale
forskrifter om vann- og avløpsgebyrer33 at abonnementsgebyret skal dekke kommunens utgifter for
vann og avløpstjenester, men heller ikke noe mer enn dette. Et overskudd skal således tilbakeføres til
abonnentene i form av lavere gebyrer. For slamtømming og renovasjon er kravet om selvfinansiering
direkte gitt ved forurensningsloven § 34, jf overnevnte omtale av en betalingsfri 3.termin i 2017.
Gebyrene er beregnet i tråd med retningslinjer gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet34
og ellers ved hjelp av innkjøpt analyseverktøy Momentum Selvkost Kommune.
Fra og med 2016 er også arbeidet med reguleringsplaner, byggesak og kart/oppmåling flyttet til
rammeområdet for selvkost. Via analyseverktøyet 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.
Gebyrene innenfor plansaksbehandling, byggesaksbehandling samt kart og oppmåling, er 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 (på side 43) kan kobles til følgende utgifter som blir ført opp innenfor disse kapitlene:
Avskrivninger
64012 Vannforsyning
64013 Avløp/rensing
64014 Slamtømming
64015 Renovasjon/miljøstasjon
64020 Feiertjeneste

487 000
295 000
0
109 000
0

Kalkulatorisk
rente
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 forskriftskrav må vedta kurdøgnpris for
opphold i institusjon tilsvarende det «det koster å drive en institusjonsplass».35 Denne 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 det koster kommunen
å drive en institusjonsplass.
Ved førstegangsberegningen i 2006-budsjettet framsto kurdøgnpris med 43 000 kr. Denne er i ettertid
prisjustert flere ganger, senest fra 49 772 kr i 2016 og til 51 016 kr i 2017. Dette angir et øvre pristak
og er høyere enn det som er vanlig lokal månedsbetaling for institusjonsopphold. Kommunen er pålagt
å opplyse om kurdøgnpris ved innskrivning. Slik opplysning til pasient eller pårørende må synliggjøre
at vederlagsbetalingen for de fleste tilfeller vil ligge lavere enn beregnet tak for kurdøgnpris.
Punkt 15 er kommunestyrets egen presisering av videre drift for barnehage og skolefritidsordning ved
Flesnes oppvekstsenter. Mens administrasjonssjefens budsjettforslag (side 20) var bygget på en
tidligere vedtatt forutsetning for videre drift om at det minimum måtte være tre plasser i bruk for å
forsvare videre drift av barnehagen,36 la formannskapet i sin innstilling om budsjett til grunn at denne
K-sak 64/12: Forskrifter om vann- og avløpsgebyrer i Kvæfjord kommune.
KMD 24.2.2014 rundskriv H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.
Link: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinjer-selvkost/id751703/
35 Helse- og omsorgsdepartementet: Forskrift om vederlag for opphold i institusjon mv av 26.4.1995 med
endringer i rundskriv I-47/98 av 18.12.1998.
36 Vedtatt i K-sak 69/12: Kvæfjord kommunes budsjett for 2013.
33
34
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forutsetningen ble tilsidesatt. Dette fikk også kommunestyrets tilslutning. Som konsekvens av dette, er
budsjettrammen for RO2 Kultur/oppvekst tilført 230 000 kr for drift av slike tilbud i 2.halvår 2017.
Det ble i samme vedtakspunkt også tatt inn en presisering der administrasjonssjefen bes «om å jobbe
videre for mer felles administrasjon og ledelse i Kvæfjordskolen og Kvæfjordbarnehagene». Dette vil
bli fulgt opp i tilknytning til den varslede organisasjonsutviklingsprosessen, hvor oppstartmøte med
ekstern prosjektleder nå er tidfestet til 9.februar.
Punkt 16 er fulgt opp ved at budsjettkapittel 44033 Veilys er tilført 131 000 kr til aktuell driftskonto
for vertskommunesamarbeid med Harstad kommune, hvoretter denne utgjør 712 000 kr i 2017. En slik
økning er også varslet i budsjettbrevet til samarbeidsavtalens vertskommune. Her framgår det også at
avtalens finansiering er tilført ytterligere 400 000 kr for å ivareta all betaling for kommunale veilys.
Administrasjonssjefen vil vurdere grunnlaget for et særskilt framlegg for teknisk utvalg omkring
veilysproblematikken, jf også etterfølgende punkt 23 om umålte veilysanlegg.
Punkt 17 om at «det totale avgiftsnivået ikke skal økes» er for budsjettåret 2017 ivaretatt ved at
gebyrer for 3.termin vedkommende slamtømming og renovasjonsordningen utgår. Hensett et slikt
gebyrfritak, kan de kommunale eiendomsgebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing medregnet
merverdiavgift og eiendomsskatt for en «normalbolig» på 200 m2 beregnes til 17 842 kr i 2017 mot
18 228 kr i 2016. Kommunestyrets vedtak betyr at nivået på eiendomsskatten også skal ses som et
virkemiddel for å dempe samlet avgiftsnivå, noe som vil bli vurdert i arbeidet med ny økonomiplan
2018-2021.
Punkt 18 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
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 og 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 en 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 som tidligere nevnt
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.
Bevilgningen for de enkelte rammeområder ut fra budsjettvedtaket punkt 3, er som tidligere nevnt en
nettobevilgning, med brutto driftsutgifter fratrukket tilhørende inntekter. Som det framgår i avsnitt 5,
kan formannskapet, levekårsutvalget eller teknisk utvalg ut fra delegeringsfullmaktene og ved egen
budsjettregulering øke utgiftene i budsjettåret, gitt at en tilsvarende økning i inntektene reelt sett gir
grunnlag for det og at dette heller ikke påvirker utgiftsnivået i senere budsjettår. Tilsvarende kan også
administrasjonssjefen og den administrasjonssjefen gir fullmakt, foreta budsjettregulering innenfor et
rammeområde, så lenge dette ikke krever prinsipielle avveininger eller påvirker utgiftsnivået i senere
budsjettår.
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Punkt 19 presiserer at økonomiplanen danner grunnlag for fastsetting av økonomiske rammer i
arbeidet med senere års budsjetter. I utgangspunktet viser således sammendraget i budsjettforslaget
(side 48) også nettoutgiften 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 gitt i
statsbudsjettet for 2018 medregnet en samlet avstemming mot dette årets frie inntekter.
Kommunestyrets vedtak om økonomiplanen innebærer 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.
Punkt 20 (vedtatt forslag nr 1) er en politisk uttalelse omkring kommuneøkonomi. Denne er oversendt
til Kommunal- og moderniseringsdepartementet med kopi til Stortingets kommunal- og
forvaltningskomité, Fylkesmannen i Troms, KS Nord-Norge og Sør-Troms regionråd.37
Punkt 21 (vedtatt forslag nr 2) om å utvide arbeidsgruppen for nytt helsehus er ivaretatt ved at
prosjektorganiseringen er satt opp med to støttegrupper til prosjektledelsen; i form av en
styringsgruppe bestående av administrasjonssjefens strategiske ledergruppe og en bruker-/
referansegruppe som blant flere fagpersoner også består av kommuneoverlegen og ledende
helsesøster. Bruker-/referansegruppen skal bidra med strategiske og faglige innspill i prosjektet, jf
omtale av prosjektets videre framdrift på side 11.
Punkt 22 (vedtatt forslag nr 4) om å vurdere en ordning med bunnfradrag i forbindelse med vedtaket
om eiendomsskatt for 2018, vil som tidligere nevnt på side 12 høre hjemme i den ordinære
behandlingen av kommunebudsjettet for 2018.
Punkt 23 (vedtatt forslag nr 6) er en politisk uttalelse omkring kravet om etablering av måling på
umålte strømanlegg som for eksempel veilys. Uttalelsen er oversendt Norges vassdrags- og
energidirektorat med kopi til Olje- og energidepartementet, Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, KS Nord-Norge, Sør-Troms regionråd, Hålogaland Kraft,
Vesterålskraft og Ishavskraft.38
Ellers vil administrasjonssjefen i den videre oppfølging av forholdene rundt veilys også søke å avklare
grunnlaget for fritak for installering av målere på eksisterende anlegg, forutsatt at tilrettelegging og
installasjon av målere vil medføre uforholdsmessig store utgifter. Et tema i en slik sammenheng vil
også være å tilby private oppsittere å overta veilys som mer har preg av gårdslys, framfor
mørklegging.
Punkt 24 (vedtatt forslag nr 12) er et signal om prioritering av investeringsmidler for å tilrettelegge for
boligbygging innenfor Berg-/Engenområdet i de framtidige budsjetter. Med grunnlag i et forprosjekt
som gjennomføres av Norconsult,39 er det ellers et arbeidsmål å kunne fremme forslag om mulige
utbyggingsalternativer for området i særskilt sak til teknisk utvalg sitt møte i mars. Forslaget må ellers
bli gjenstand for vurdering opp mot samlet arbeid med budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Punkt 25 (vedtatt forslag nr 13) er fulgt opp ved at budsjettkapittel 44042 Kommunale bygg er tilført
økte vedlikeholdsmidler med 200 000 kr, hvoretter løpende bygningsvedlikehold innenfor dette
budsjettkapittelet medregnet materialer, serviceavtaler og merverdiavgift i 2017 utgjør 2 050 000 kr.
Ved brev av 6.1.2017: Kvæfjord kommunestyre - uttalelse om kommuneøkonomi.
Ved brev av 6.1.2017: Kvæfjord kommunestyre - krav om etablering av måling på umålte anlegg som veilys mv.
39 Omtalt i TU-sak 15/16: Orienteringssak - forprosjekt Berg-/Engenområdet.
37
38

17

56

4 Økonomisk internkontroll
Kommunestyret ga i 1996 tilslutning til en kommunal økonomihåndbok40 med rutinebeskrivelser for
den økonomiske interne kontrollen, som grunnlag for å etablere rutiner for tilfredsstillende
internkontroll på økonomiområdet. Økonomihåndboken er sammen med det årlige budsjettrundskrivet
en rettesnor for den som forvalter verdier på vegne av Kvæfjord kommune. Økonomihåndboken er
tilgjengelig via intranett.41 Økonomisjefen oppdaterer håndboken og mottar i dette arbeidet gjerne
innspill til videre vurdering. Utvikling og implementering av betryggende kontrollordninger er
ressurskrevende og det tar tid. Å utvikle sunne etiske holdninger tar enda lenger tid.
Det er et lederansvar å kjenne til hovedlinjene i økonomihåndboken, som har nedfelte mål om å øke
sannsynligheten for at:





Kommunen løser sine oppgaver på en effektiv, tilstrekkelig og hensiktsmessig måte.
Kommunen følger de lover, forskrifter og regler som er gitt for forvaltningen.
Kommunen framstiller økonomisk informasjon på en pålitelig og troverdig måte.
Kommunens eiendeler blir tatt godt vare på og tilstrekkelig sikret.

Økonomihåndboken angir også etiske retningslinjer som blant annet berører mottak av gaver,
representasjon, tjenestereiser, bierverv, bruk av kommunale ressurser på fritiden og utnyttelse av
arbeidstiden. De etiske retningslinjer42 er vedtatt av kommunestyret samtidig med økonomihåndboken
og slår fast at kommunens virksomhet skal baseres på en høy etisk standard. Retningslinjene angir
også en etisk test for den enkelte medarbeider i form av tre kontrollspørsmål:




«Er det lovlig?»
Kommer jeg til å gjøre noe som er i strid med lov eller interne retningslinjer?
«Er det rettferdig?»
Er det rettferdig, for alle parter, på kort og lang sikt?
«Hvordan vil det få meg til å føle?»
Vil det få meg til å bli stolt?
Ville jeg føle meg vél dersom beslutningen min ble omtalt i avisene?
Ville jeg føle meg vél hvis familien min fikk vite om beslutningen?

Folkevalgte så vel som kommunalt tilsatte skal i sitt virke overholde gjeldende lover, forskrifter og
reglementer. Dette omfatter regler som følger av formell lovgivning, men også ut fra allment godtatte
etiske normer. Sistnevnte vil over tid være i endring, jf for eksempel de seneste års fokus på ulike
personlige fordelsordninger i skjæringspunktet mot private leverandører av varer og tjenester til
kommunal virksomhet. Det legges til grunn at tilsatte som foretar avtaler om innkjøp på vegne av
kommunen, er seg bevisst slike problemstillinger. Generelt må de etiske retningslinjer være gjenstand
for årlige drøftinger innenfor de ulike deler av virksomheten. Administrasjonssjefen er åpen for å
vurdere forslag om tillegg eller endringer i disse retningslinjene.
Økonomihåndboken er ellers konsentrert omkring:




Produksjon av varer og tjenester; herunder lønnsrutiner, kjøp av varer og tjenester, overføring
til andre, desentral tjenesteyting, fakturering og oppfølging av fordringer.
Forvaltning av ressurser; herunder finansforvaltning, sikring av egne verdier, sikring av
informasjon, sikring av andres verdier og ivaretakelse av kommunalt materiell.
Støttefunksjoner; herunder budsjett, kommuneregnskap og skatteregnskap.

K-sak 93/96: Økonomisk Intern Kontroll (ØIK) - økonomihåndbok for Kvæfjord kommune.
Omtale på intranett under: http://intranett/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=190
42 Etiske retningslinjer er senest gjengitt i administrasjonssjefens samlerundskriv nr 2/2011 side 93.
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Kvæfjord kommune har fra 1998 hatt lokale innkjøpsregler, først bygget på det statlige rammeverket
gitt i lov og forskrift om offentlige anskaffelser og senest gjennomgående oppdatert i kommunestyrets
behandling av et eget anskaffelsesreglement i 2007.43 Reglementet skal danne grunnlag for kommunal
innkjøpspraksis og er bygget opp omkring:





Del I: Retningslinjer ved innkjøp.
Del II: Miljøpolicy.
Del III: Prosedyrer for reaksjoner på brudd på anskaffelsesreglementet.
Vedlegg: generelle innkjøpsbetingelser for levering av varer og tjenester til kommunen.

En kortversjon av anskaffelsesreglementet med løpende oppdatering av (ramme)innkjøpsavtaler er
samlet i en egen innkjøpsveileder på intranett.44 Innkjøpsveilederen er et forenklet hurtigoppslag og
erstatter ikke det detaljerte regelverket satt sammen av anskaffelsesreglementet samt lov og forskrift
om offentlige anskaffelser. Innkjøpsveilederen er del av en større helhet som skal bidra til:





Læring og utvikling og til å bli en bedre innkjøper.
Å utvikle våre leverandører.
At innkjøp blir foretatt på en lovlig og etisk forsvarlig måte.
At kommunen får best mulig pris og til at innkjøp gjøres effektivt.

Fra 1.1.2017 gjelder det nye sentrale anskaffelsesregler.45 En hovedambisjon med disse har vært å få
til en enklere innkjøpshverdag for kommunene, sett opp mot et regelverk som framstår både krevende
og omfattende. Et sentralt grep har vært endrede terskelverdier. Den nasjonale terskelverdi for varer,
tjenester og bygg/anlegg er hevet fra 500 000 til 1,1 mill kr, noe som betyr at innkjøp under 1,1 mill kr
ikke lenger må kunngjøres og følge svært detaljerte regler via Doffin-basen.46 Innkjøpskonkurranser
under nasjonal terskelverdi må likevel gjennomføres i samsvar med anskaffelsesloven og de generelle
bestemmelser i forskriftens del I, uansett beløpsstørrelse. Ved avvik mellom anskaffelsesreglementet
av 2007 og de nye lov- og forskriftsbestemmelsene, er naturligvis sistnevnte gjeldende.
Lokalt er dette fulgt opp med at kommunestyret har vedtatt at den lokale terskelverdi som utløser krav
om innhenting av minimum tre tilbud ved innkjøp, fra 1.1.2017 er hevet fra 15 000 til 50 000 kr, jf §
3-1 i anskaffelsesreglementet.47 Dette betyr at det for innkjøp under 50 000 kr ikke lenger er noe krav
om innhenting av flere pristilbud, selv om reglene naturligvis ikke er til hinder for dette. Endringen må
også ses som ledd i enklere løpende innkjøpspraksis, det er dog ikke akseptabelt å splitte opp et
innkjøp kun med det for øye å komme under terskelverdier.
Etter dette kan de mest aktuelle (endringer i) terskelverdier oppsummeres slik:
1. Ved innkjøp for mer enn 50 000 kr eksklusive merverdiavgift, skal det innhentes minimum tre
ulike tilbud, dersom dette er mulig.
2. Ved innkjøp over 100 000 kr eksklusive merverdiavgift, skal det oppbevares dokumentasjon
som er tilstrekkelig til å begrunne viktige beslutninger i anskaffelsesprosessen. Vesentlige
forhold for gjennomføring av anskaffelsen bør nedtegnes i protokoll, jf
anskaffelsesreglementet § 5-1 og nye regler i forskriftens § 7-1. Forskriften angir ikke lenger
egen mâl for protokoll, dette er det opp til virksomheten selv å utforme.48
K-sak 5/07: Anskaffelsesreglement for Kvæfjord kommune, jf administrasjonssjefens rundskriv nr 3/2007.
Gå til intranettsiden og klikk på Innkjøp, alternativt via direkte link:
http://intranett/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=184&Itemid=171.
45 Link til ny forskrift: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-974. Se også omtalen av nye regler
fra Nærings- og fiskeridepartementet: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/enklereanskaffelsesregler/id2509306/.
46 Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. Nettsiden www.doffin.no skal
hjelpe oppdragsgivere med å lage og publisere kunngjøringer i samsvar med regelverket og samtidig gjøre det
enklere for leverandører å finne fram til relevante konkurranser i offentlig sektor.
47 K-sak 56/16: Anskaffelsesreglene - endring i terskelverdier.
48 Mâl for protokoll: http://intranett/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=184&Itemid=171.
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3. Ved enkeltkjøp på over 500 000 kr eksklusive merverdiavgift involveres kommunens
innkjøpsansvarlige. Terskelen for krav om å innhente skatteattest er også hevet fra 100 000 kr
til 500 000 kr. Samtidig er kravet om HMS-egenerklæring fra leverandør fjernet helt.
4. Innkjøp over 1,1 mill kr skal gjøres kjent i kunngjøringsdatabasen Doffin. Det gjelder også
særskilte terskelverdier for innkjøp større enn dette.
Blant de sentrale forskriftsendringer fra siste årsskifte er ellers mer fleksible regler for helse- og
sosialtjenester (med særskilt terskelverdi 6,3 mill kr), at vanlige låneopptak unntas helt fra regelverket
og økt adgang til å gjennomføre konkurranse med forhandlinger. Reglene åpner for at oppdragsgiver
og leverandører kan gå i dialog når det er behov for det for å få til en god anskaffelse.
Merk ellers at det i regelendringene også inngår at KOFA49 får tilbake kompetansen til å ilegge
overtredelsesgebyr for ulovlige direkteanskaffelser, slik praksis også var fram til 1.7.2012. Dette betyr
at KOFA igjen har myndighet til å ilegge offentlige oppdragsgivere et overtredelsesgebyr opp til 15 %
av kontraktsverdien dersom KOFA finner at vilkårene for dette er til stede. Kvæfjord kommune ble i
2014 ilagt et slikt gebyr med 180 000 kr for ulovlig direkteanskaffelse, det sier seg selv at dette er en
situasjon vi bør unngå for ettertiden.
Til hjelp i oppfølgingen av anskaffelsesreglene er det inngått to avtaler om innkjøpssamarbeid med
Harstad kommune og Troms fylkeskommune.50 Dermed kan kommunen være med på rammeavtaler
om innkjøp når disse lyses ut. Innkjøpsveilederen gir oppdatert oversikt over gjeldende rammeavtaler
om innkjøp.51 Anskaffelsesreglementet fokuserer på betydningen av avtalelojalitet, også slik at avvik
kan medføre at rekvisisjonsretten for innkjøp bortfaller.
Overordnet samordning og avklaring på innkjøpsområdet ivaretas for tiden opp mot innkjøpsansvarlig
ved administrasjonssjefens kontor, spørsmål om uklarheter i forhold til reglene kan også rettes dit.52
Det legges til grunn at alle med innkjøpsmyndighet på vegne av kommunen, følger opp rutinene gitt i
lov, forskrift, reglement, veileder og dette budsjettrundskrivet. Som vist ovenfor, kan kommunen også
stilles økonomisk ansvarlig dersom ikke anskaffelsesreglene blir fulgt opp. Sentralt i regelverket står
terskelverdier som utløser krav om prosedyrer for innhenting av tilbud, føring av protokoll, innhenting
av skatteattest og krav om involvering av kommunens innkjøpsansvarlige. Hvordan oppfølgingen av
prosedyrene har funnet sted skal være etterprøvbart, og må derfor også dokumenteres med føring mot
kommunalt arkiv.
Administrasjonssjefen vil nytte høve til å minne om at kommunen ofte utsettes for svindellignende
forsøk på å oppnå (bekreftelse om) betaling for ymse tjenester. Dette forsterker også behovet for
oppfølging av rutinene for økonomisk internkontroll så vel som å utvise en sunn grad av skepsis og
forsiktighet dersom faktura eller anvisningsbilag synes fremmed eller bryter med sedvane. Typisk er
(uskyldige) henvendelser avgrenset til bekreftelse på (tidligere og gjerne korrekt) kontaktinformasjon,
hvoretter en slik bekreftelse i neste omgang gjerne utløser et krav om betaling for oppføring av
kontaktinformasjon på en nettside eller i en katalog.
Merk derfor at kommunens policy er ikke å betale for oppføring i kataloger, verken på nett eller i
papirformat. Kommunalt tilsatte har ikke lenger myndighet til å inngå avtaler om slike oppføringer
eller bekrefte tidligere oppføringer. Det er nå kun administrasjonssjefen selv som har myndighet til å
signere slike avtaler på vegne av Kvæfjord kommune. For eventuelle oppføringer skal det ellers bare
aksepteres skriftlig signerte avtaler og ordrebekreftelser, ikke kun muntlige avtaler.
49

KOFA er klagenemnda for offentlige anskaffelser, se omtale på: http://www.kofa.no/.
Avtale med Troms fylkeskommune av 6.3.2007 som betales med 2 kr/innbygger/år og avtale med Harstad kommune av
9.2.2010 som ikke skal overstige 10 % av en hel stilling.
51 Det løper i skrivende stund 14 ulike rammeavtaler på innkjøp med flere leverandører. For eksempel er rammeavtalen om
advokatbistand delt i 10 ulike rettsområder med to mulige avtaleleverandører innenfor hvert enkelt rettsområde.
52 Innkjøpsansvarlig er p.t. rådgiver birger.bjornstad@kvafjord.kommune.no.
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5 Budsjettfullmakter
Budsjettreguleringer hører med til budsjettoppfølgingen. Budsjettreguleringer skal meldes til
økonomisjefen og administrasjonssjefen på budsjettreguleringsskjema som vil bli sendt ut i ny versjon
som del av den videre oppfølgingen av budsjettrundskrivet.
I tillegg til de gjennomgående prinsipper for delegering, gjelder egne budsjett(regulerings)fullmakter.
Disse ble gjennomgående oppdatert i arbeidet med delegeringsregler høsten 2012. Kommunestyret har
senere vedtatt særskilt fullmakt knyttet til avskrivninger53 og det er foretatt noen presiseringer i
budsjettreguleringsfullmaktene i tilknytning til særskilt sak om justeringer i 2013-budsjettet.54
Budsjettreguleringsfullmaktene inngår nå i delegeringsreglenes avsnitt 22 Kommuneloven, og gjentas
her i utdrag:
--22.1: FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter kommuneloven, med de til enhver
tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet.
22.1.2: Investeringsbudsjettet
Budsjettregulering i investeringsbudsjettet tilligger kommunestyret.
Formannskapet kan likevel øke bevilgningen til et tiltak innenfor totalrammen for et vedtatt
prosjekt forutsatt tilsvarende reduksjon til andre tiltak og at endringen ikke medfører at
inntektssiden totalt sett øker.
Administrasjonssjefen kan foreta budsjettregulering i investeringsbudsjettet innenfor de
rammer som er angitt i punkt 22.5.1.
22.1.3: Driftsbudsjettet
Budsjettregulering i driftsbudsjettet som medfører endringer i vedtatt netto ramme tilligger
kommunestyret. Det gjelder rammeinndeling i tråd med oppsett i det årlige budsjettoppsettet.
Formannskapet kan likevel gjøre bruk av tilleggsbevilgninger på kapittel x9990 innenfor
rammeområdene, også for omfordeling og styrking av andre rammeområder.
Teknisk utvalg kan omdisponere alle vedlikeholdsmidler på artsgruppe 230, på hele
driftsbudsjettet og uavhengig av hvor mange rammeområder som berøres.
For rammeområdene kan budsjettregulering foretas av formannskapet innenfor RO0, RO1,
RO8 og RO9, av levekårsutvalget innenfor RO2 og RO3 og av teknisk utvalg innenfor RO4
og RO6. Herunder kan det også fattes vedtak om avsetning til og bruk av disposisjonsfond på
rammeområdet. Det må legges til grunn at nettobevilgningen for rammeområdet ifølge
kommunestyrets budsjettvedtak ikke endres og videre at endringen:






ikke er i strid med forutsetningen for kommunestyrets budsjettvedtak
ikke er ekstraordinær eller går ut over vanlig kommunal standard
ikke berører vedlikehold på artsgruppe 230 (med nevnte unntak for teknisk utvalg)
ikke åpner for helt nye tiltak
ikke binder opp framtidige års budsjetter.

Administrasjonssjefen kan foreta budsjettregulering i driftsbudsjettet innenfor de rammer som
er angitt i punkt 22.5.1.

53
54

K-sak 58/12: Budsjettregulering - avskrivninger 2012, fullmakt knyttet til avskrivninger.
K-sak 4/13: Kvæfjord kommunes årsbudsjett for 2013.
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--22.5: MYNDIGHET TIL ADMINISTRASJONSSJEFEN PÅ ØKONOMIOMRÅDET
22.5.1: Generelt
Disse bestemmelser skal overholdes ved praktisering av fullmakter etter dette reglement, slik
at det ikke foretas disponeringer med kostnadsomfang som er uforenelig med
budsjettforutsetningene, lover og forskrifter.
Vedtak om igangsetting av nye investeringstiltak, eller utviding av igangsatte tiltak, tilligger
kommunestyret, med unntak nevnt under fullmakter til formannskapet og
administrasjonssjefen. Kommunestyret vedtar budsjett gjennom en nettoramme til hvert
rammeområde og hver driftsenhet, det vil si med brutto driftsutgifter fratrukket de tilhørende
driftsinntekter og angir eventuelle mål og premisser for tildelingen. Enhetene har ansvar for å
holde driften innenfor disse budsjettrammer.
Administrasjonssjefen gis fullmakt til å budsjettregulere bruk av bundet fond. Denne fullmakt
kan ikke videredelegeres.
Administrasjonssjefen gis fullmakt til å vedta ytterligere bevilgninger i investeringsbudsjettet
når slike er inndekket ved å overføre et tilsvarende beløp fra driftsregnskapet. Rammen settes
til 250 000 kr pr prosjekt pr år. Denne fullmakten kan ikke videredelegeres.
Administrasjonssjefen gis fullmakt til å budsjettregulere mellom enheter når aktiviteten flyttes
fra en enhet til en annen.
Administrasjonssjefen gis fullmakt til å budsjettregulere avsatte midler til lønnsoppgjøret til
den enkelte enhet etter at forhandlingene er gjennomført.
Administrasjonssjefen gis fullmakt til å foreta budsjettregulering knyttet til avskrivninger
mellom de forskjellige rammeområder.
22.5.1.1: Videredelegering
Innenfor driftsbudsjettet videredelegerer administrasjonssjefen til kultur- og oppvekstsjefen,
helse- og omsorgssjefen, teknisk sjef,55 personalsjefen og økonomisjefen innenfor eget område
med samme myndighet som administrasjonssjefen har fått, med de begrensninger og unntak
som følger av reglement, forskrifter og overstående.
Kultur- og oppvekstsjefen, helse- og omsorgssjefen, teknisk sjef, personalsjefen og
økonomisjefen kan tildele sin kompetanse etter disse bestemmelser til annen tilsatt ved eget
kontor eller til enhetsleder.
--Hovedregelen er ut fra foranstående utdrag at budsjettreguleringer i investeringsbudsjettet og ellers
mellom rammeområder i driftsbudsjettet tilligger kommunestyret selv, uavhengig av beløpsstørrelser.
Sistnevnte avgrensning er koblet til at det er kommunestyret selv som vedtar driftsbudsjettet i form av
en nettoramme for hvert rammeområde og som derfor selv må foreta endringer i denne nettorammen.
Det gjelder to unntak fra dette. For det første kan formannskapet gjøre bruk av tilleggsbevilgninger på
budsjettets ulike reservekapitler x9990, også for styrking av andre rammeområder. For det andre kan
teknisk utvalg omdisponere vedlikeholdsmidler på artsgruppe 230-250 innenfor hele driftsbudsjettet
og uavhengig av hvor mange rammeområder som eventuelt berøres.
Reglementet bruker både her og i neste avsnitt stillingsbetegnelsen «teknisk sjef». Dette må nå åpenbart gjelde
tilsvarende for «kontorleder» ved teknisk kontor. Endring i reglementets ordlyd bør ut fra formelle hensyn
forelegges kommunestyret selv, også når det her er tale om videredelegering fra administrasjonssjefen.
55
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For delegering til administrativt nivå gjelder delegeringsreglenes gjennomgående begrensning til
enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Gitt dette utgangspunkt, kan
administrasjonssjefen budsjettregulere bruk av bundne fond eller overføre inntil 250 000 kr pr prosjekt
pr år fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet.
Administrasjonssjefen kan også budsjettregulere mellom driftsenheter når aktivitet flyttes fra en enhet
til en annen, budsjettregulere avsatte midler til lønnsoppgjøret til den enkelte enhet etter at
lønnsforhandlinger er avsluttet og foreta budsjettregulering knyttet til avskrivninger mellom
rammeområder.56 Ut fra tildelt fullmakt innenfor eget rammeområde, kan dette også ivaretas av kulturog oppvekstsjef, helse- og omsorgssjef, leder på teknisk kontor, personalsjef og økonomisjef, som kan
tildele denne kompetansen til annen tilsatt ved eget kontor eller til enhetsleder.
Med eget rammeområde menes RO2 for kultur- og oppvekstsjef, RO3 for helse- og omsorgssjef, RO4
og RO6 for leder på teknisk kontor, ansvar 10013, 10014, 10017, 10111, 10112 og 10113 innenfor
RO1 for personalsjef og ansvar 10211 og 10271 innenfor RO1 for økonomisjef. Ved tildeling av
kompetanse til annen tilsatt ved eget kontor eller til enhetsleder, utøves fullmakten på vegne av den
som egentlig har slik myndighet og under dennes tilsyn og ansvar, det vil si formelt uten delegering av
fullmakt. Den som har gitt slik fullmakt fører selv oversikt over gjeldende fullmakter.
Budsjettreguleringer gis i 2017 løpende nummerkoder slik:










ADM-1/17, ADM-2/17 osv for budsjettregulering ved administrasjonssjefen.
PER-1/17, PER-2/17 osv for personalsjefen eller ut fra dennes fullmakt.
ØKO-1/17, ØKO-2/17 osv for økonomisjefen eller ut fra dennes fullmakt.
KO-1/17, KO-2/17 osv for kultur- og oppvekstsjefen eller ut fra dennes fullmakt.
HO-1/17, HO-2/17 osv for helse- og omsorgssjefen eller ut fra dennes fullmakt.
TE-1/17, TE-2/17 osv for teknisk utvalg og for leder på teknisk kontor eller ut fra dennes
fullmakt.
LEV-1/17, LEV-2/17 osv for levekårsutvalget.
F-1/17, F-2/17 osv for formannskapet.
K-1/17, K-2/17 osv for budsjettregulering vedtatt av kommunestyret.

Merk at selv om budsjettregulering som foreligges politisk nivå ikke lenger trenger spesifisering ut
over inndelingen gitt ved budsjettforslagets nettobudsjettering, må der via budsjettreguleringsskjemaet
ivaretas fullstendig detaljeringsgrad, med konto/art, ansvar, funksjon og eventuelt prosjektnummer.
Ettersom stillingen som kultur- og oppvekstsjef blir stilt i vakanse, vil rådgiver Birger Bjørnstad fra
samme tidspunkt ivareta funksjonen som stedfortreder for administrasjonssjefen. Det betyr at han
ivaretar det fulle arbeids- og ansvarsområde som administrasjonssjef ved dennes fravær, i henhold til
gjeldende instruks og ellers innenfor rammene av politiske styringsvedtak, blant annet slik disse er
omtalt i budsjettrundskrivet.

6 Attestasjon og anvisning
Regler for kontering, attestasjon og anvisning er oppsummert i budsjettrundskrivets vedlegg 1.
Det hører med til god kommunal forvaltningsskikk at før der foretas en utbetaling fra kommunal
bankkonto, skal det foreligge en skriftlig anvisning (utbetalingsordre) fra en som er gitt myndighet til å
gi slik ordre. Med «skriftlig anvisning» menes nå elektronisk utfylling og signering via bruk av
fakturabehandlingen i Visma Enterprise.57 Anvisningen skal si hvilket beløp som skal utbetales til
56
57

Merk dog endring fra og med budsjett 2017 hvorved føring av alle avskrivninger er samlet på kapittel 80311.
Link dit: http://kvkom-vaapp01:8080/fakturabehandling/fakturabehandling?0
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hvilken leverandør eller person, og den skal angi hvilken budsjettkonto beløpet skal belastes i den
videre regnskapsføringen.
Den som anviser skal påse at:




Det ikke blir anvist beløp uten at det er undersøkt om det foreligger budsjettmessig dekning.
Disponeringen av budsjettmidler er formelt, reelt og økonomisk i orden.
Kontroll, kontering og attestasjon er foretatt av personer som er tillagt denne oppgaven.

Anordningsprinsippet styrer regnskapsføringen. Alle kjente inntekter og utgifter skal føres på det
regnskapsår de hører til, jf retningslinjer for årsavslutningen som gis av økonomisjefen.58 Alle mottatte
tilsagn om tilskudd skal uten opphold føres som ventebilag, med tilsagnet vedlagt som dokumentasjon.
Andre forventede innbetalinger skal det også lages fortløpende ventebilag på. Ventebilag er del av
Visma eBilag. Dette betyr at de fleste regnskapsbilag nå går elektronisk. Bilagene føres som tidligere,
forskjellen er at alt kan gjøres via pc og med redusert papirmengde til behandling.
Det foreligger ny Kostraveileder59 med omfattende beskrivelse av bruken av arter og funksjoner. Ut
over dette budsjettrundskrivet, ivaretar økonomisjefen løpende oppdatering av konto/art, ansvar,
funksjon og prosjektnummer, med melding om endringer til berørte virksomheter. Det er viktig at
utgifter og inntekter føres med riktig kontostreng. Merk at flere ansvarsområder omfattes av flere
funksjoner, det er da viktig å gjøre bruk av rett funksjon.
Budsjettet innenfor et definert ansvar er gjerne satt opp med bevilgninger kun på et fåtall konti. Ved
kontering, attestasjon og anvisning er det viktig å bruke rett konto i forhold til hva utgiften eller
inntekten gjelder, og ikke nødvendigvis den samme konto som budsjettbevilgningen står oppført på.
Sammen med riktig bruk av funksjon, gir det et bedre grunnlag for vurdering av ressursbruken opp
mot arbeidet med budsjett og økonomiplan og det vil være til hjelp og støtte i Kostrarapporteringen.
Anvisning av faktura skjer gjennom Visma Fakturabehandling. En faktura skal konteres, attesteres og
anvises før den kommer frem til økonomikontoret som overfører faktura i henhold til konteringen som
er påført. Dersom det oppdages feil av konterer, attesterer eller anviser må disse ta de nødvendige grep
for å få korrigert faktura. Er det feil fra leverandør, må denne kontaktes for å få kreditnota og ny
faktura. Er det feil i fakturabehandlingen, ta kontakt med økonomikontoret for å avtale hvordan man
skal forholde seg videre.
Når faktura kommer til økonomikontoret kan det oppdages feil i koding av merverdiavgift, kontering
eller andre forhold. Faktura sendes da tilbake til anviser, slik at dette kan korrigeres. Det er derfor
viktig å kontere, attestere og anvise faktura så snart som mulig, og ikke vente til forfallsdato.
I tillegg til de anvisningene som løpende og daglig gis til økonomikontoret, finnes det i kommunen en
del stående anvisninger. Stående anvisning er en anvisning som gjelder inntil annen ordre kommer.
Det er bare administrasjonssjefen som kan gi melding til økonomisjefen om stående anvisning. Per
tiden gjelder følgende stående anvisninger:






Faste månedlige lønnsutbetalinger.
Renteinntekt, driftskonto i bank.
Skatteinntekt, månedsoppgjør for skatteregnskap.
Rammetilskudd, vertskommunetilskudd og andre generelle statstilskudd.
Porto og gebyrer på post- og bankkonti.

Senest i epost 1.12.2016 11:32: Årsavslutning regnskap 2016 - frister m.m.
Link til Kostraveileder 2017:
https://www.regjeringen.no/contentassets/bbb36cc4ebcc460b83aedfb68ca95c6d/hovedveileder-2017.pdf.
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Kommunale gebyrer for vann/avløp/slamtømming/renovasjon/feietjenester, kostnadsføring på
berørte kommunale driftsenheter (og inntektsføring på RO6 Teknisk/VAR).60
Betaling av renter og avdrag på kommunale lån.
Interne finanstransaksjoner.

Det gjelder også stående anvisning for faktureringsrutine vedkommende:







Brukerbetaling i barnehage og skolefritidsordning.
Brukerbetaling for helse- og omsorgstjenester med videre.
Husleiebetaling.
Sykepengekrav med videre til NAV.
Kommunaltekniske gebyrer, inntektsføring på RO6 Teknisk/VAR.
Eiendomsskatteinntekter.

Det er et ufravikelig krav at samme person ikke kan ha anvisningsmyndighet og disposisjonsrett på
kommunale bankkonti. Kommunalt tilsatte kan i denne egenskap ikke disponere over bankkonti uten
etter særskilt fullmakt gitt av økonomisjefen. Det er i denne sammenheng uvesentlig om slike konti er
benevnt med kommunens navn eller ikke, eller om de tidligere (ikke) har vært en del av
kommuneregnskapet.
Administrasjonssjefen har anvisningsmyndighet på hele kommunebudsjettet etter fullmakt gitt av
kommunestyret61 og ellers innenfor rammene av det årlige budsjettvedtaket. Denne fullmakten kan
videredelegeres. Følgende fullmakter gjelder for anvisningsmyndighet i 2017:






Ordføreren anviser på alle bilag vedkommende administrasjonssjefen.
Administrasjonssjefen eller stedfortreder anviser på alle andre bilag vedkommende hele
kontoklasse 0 Investeringsbudsjettet og hele kontoklasse 1 Driftsbudsjettet.
Kultur- og oppvekstsjefen eller stedfortreder anviser på driftsbudsjettets RO2.
Helse- og omsorgssjefen eller stedfortreder anviser på driftsbudsjettets RO3.
Leder på teknisk kontor eller stedfortreder anviser på hele kontoklasse 0 og på driftsbudsjettets
RO4 og RO6.

Det gjelder ett gjennomgående unntak for anvisningsmyndigheten som er tillagt kultur- og
oppvekstsjefen samt helse- og omsorgssjefen: utgifter under artsgruppe 230 Vedlikehold, bygg-/
anleggstjenester og nybygg/nyanlegg og artsgruppe 250 Materialer til vedlikehold, påkostning og
nybygg må anvises av administrasjonssjefen, leder på teknisk kontor eller stedfortreder, uavhengig av
hvilket rammeområde som er berørt.
Anvisningsfullmaktene kan ikke videredelegeres. Den som her er gitt anvisningsmyndighet, må dog
ikke selv rent faktisk utføre alle anvisninger, men kan tildele slik kompetanse til andre. I slike tilfeller
utøves anvisningsmyndigheten på vegne av den som egentlig har slik myndighet og under dennes
tilsyn og ansvar, det vil si formelt sett uten delegering av fullmakt.
Den som har anvisningsmyndighet holder selv løpende oversikt over de fullmakter som gjelder for
kontering, attestasjon og anvisning. Det skal for hver enkelt forefinnes et utfylt fullmaktsskjema,62 slik
at kommunen løpende har skriftlig bekreftelse på hvem som har fått tildelt slike arbeidsoppgaver.
Fullmaktsskjema fylles ut og sendes til økonomisjefen. Bestemmelsene som er gitt her, må gjøres
kjent for den som utfører anvisninger.

epost 13.9.2012 07:53: 2012/1: Stående anvisning for kommunale gebyrer på VAR-området.
Nedfelt i K-sak 72/92: Oppfølging av ny kommunelov med videre.
62 Fullmaktsskjema finnes på intranett under «Skjema». Direkte link:
http://intranett/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=3&Itemid=170
60
61
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For å skille mellom føringer i investeringsregnskap og i driftsregnskap, gjelder standard vedtatt av
GKRS.63 Anskaffelser av eiendeler med økonomisk levetid på minst 3 år og med anskaffelseskost på
minst 100 000 kr, skal føres i investeringsregnskap. Anskaffelse av eiendeler med lavere verdi enn
dette, føres i driftsregnskap. Ved tvilstilfeller tas det eventuelt kontakt med økonomikontoret for å
avklare hvorvidt belastningen skal føres i investeringsregnskap eller i driftsregnskap. For øvrig skal
alle investeringer planlegges i god tid, fortrinnsvis ved at de først kommer inn via økonomiplanen som
rulleres hvert år.
Rammene for budsjettering og føring av regnskap i investering er som følger:






Investeringsbudsjettet er ettårig, altså årsavhengig.
Årsbudsjettet er bindende for underordnede organer. Årlige bevilgninger er nødvendig for å
kunne pådra kommunen utgifter i budsjettet.
Investeringsbudsjettet må reguleres ved behov for å tilfredsstille krav til balanse og realisme.
Alle midler er frie og anses som felles finansiering av samlet investeringsportefølje, unntatt
øremerket finansiering fra andre.
Begrepet udekket/udisponert gjelder differansen mellom samlet tilgang og samlet bruk av
midler i året for investeringsregnskapet, og ikke avvik på de enkelte investeringsrammene
eller avvik på enkeltprosjektnivå.

Vedlikeholdsutgifter føres i driftsregnskapet. Som vedlikehold anses utgift som påløper for å holde
eiendelen ved samme standard som den var på opprinnelig anskaffelsestidspunkt. Påkostning er tiltak
som fører eiendelen til en høyere standard, til en annen funksjonalitet eller endret bruksområde enn
den har hatt tidligere. Ved klassifisering av utgift som påkostning skal det vurderes hvorvidt utgiften
bidrar til å øke eiendelens økonomiske levetid i forhold til det som ble lagt til grunn ved anskaffelsen,
og/eller bidrar til å øke dens kapasitet eller funksjonalitet. Påkostning over 100 000 kr føres i
investeringsregnskapet.

7 Avslutning
Kvæfjord kommune står foran avleggelsen av regnskapet for 2016; med forbehold om at dette ikke er
et avsluttet arbeid trolig igjen med et positivt resultat. Administrasjonssjefen har tidligere påpekt at det
til vanlig ikke er noe mål for en kommune å gå med overskudd, men at det «i vår situasjon med
oppsamlede underskudd og fravær av fondsmidler til å møte trangere tider» likevel vil være «på sin
plass å komme ut med et overskudd på driften». Det bør derfor igjen framheves at et godt resultat i seg
selv ikke gir noe grunnlag for å endre på den nøkterne kurs som fortsatt må ligge til grunn for
budsjettoppfølgingen også i 2017.
Kommunestyret har ved sin behandling av budsjett og økonomiplan prioritert kommunal ressursbruk
til de ulike tiltak og tjenesteområder i budsjettåret 2017 så vel som for planperioden 2017-2020.
Administrasjonssjefens forslag til budsjett og økonomiplan med etterfølgende behandling, synliggjør
fortsatt en krevende situasjon der det må videreføres et arbeid med å sikre kommunens finansielle
stilling og budsjettbalanse.
Merk igjen at budsjettrundskrivet for den videre internstyring og oppfølging, må suppleres med (1)
administrasjonssjefens forslag til budsjett og økonomiplan, da det ikke er brukt plass her på å gjenta
innhold fra budsjettforslaget. Det vises også til (2) spesifisert tallbudsjett basert på kommunestyrets
vedtak som er sendt ut via flere eposter, og (3) hvor senere oppdatering ut fra budsjettregulering og
bokføring ivaretas via Visma Enterprise.

63

GKRS-standard av 8.12.2003, avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet.
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Selv om der er foretatt noen henvisninger til økonomiplanen, er dette rundskrivet i første rekke rettet
inn mot den administrative oppfølging og iverksetting av budsjettet for året 2017. Aktivitetsnivået skal
tilpasses både de muligheter og de begrensninger som kommunestyrets behandling medfører. Det er
vedtatt budsjettomfang som skal være styrende for aktivitetsnivået, og ikke det motsatte. Begrep som
«underbudsjettering» har således ingen mening i forhold til den løpende interne budsjettoppfølgingen.
Det er heller ikke avsatt særskilte reservemidler i budsjettet, ut over det som antas å medgå til å møte
virkninger av årets tariffoppgjør.
Ut fra det som fortsatt framstår som en krevende budsjettsituasjon, legges det i tråd med omtalen i
forslaget til budsjett og økonomiplan fortsatt til grunn at de kommunale tiltak og tjenester der omfang
og innretning bygger på skjønnsmessige vurderinger, gjennomgående skal ha fokus på perspektivet
«godt nok» og/eller «forsvarlig», framfor perspektivet «best mulig». Samtidig må der i dette likevel
ligge en «best mulig» utførelse av de kommunale tjenester, innenfor de volumrammer som hver enkelt
må forholde seg til ut fra kommunestyrets budsjettvedtak og dette budsjettrundskrivet med tilhørende
vedlegg. Administrasjonssjefen vil igjen framheve betydningen av at aktivitetsvolumet i sin innretning
har dette som utgangspunkt.
Budsjettopplegget representerer i seg selv en betydelig finansiell utfordring for kommunen, selv om
kommunens likviditetssituasjon synes å være i bedring. Det må derfor framheves at budsjettet har et
perspektiv på 12 måneder der ikke alle tiltak skal iverksettes i årets første måneder. Kommunens
anstrengte finansielle stilling tilsier tvert i mot at den som foretar bestilling av varer og tjenester på
kommunens vegne samt senere kontering, attestasjon og anvisning om utbetaling over kommunale
bankkonti, skal vurdere om utgifter og/eller utbetalinger kan skyves ut i tid, som bidrag til å styrke den
likviditetsmessige situasjonen for kommunen. Samtidig må det ut fra kravene om rettidig
regnskapsavslutning legges vekt på at vesentlige driftsmessige anskaffelser ikke skjer helt mot slutten
av budsjettåret.
Økonomirapporteringen i Visma Enterprise gir grunnlag for løpende oppfølging av årets budsjett. Det
må legges vekt på tilbakemeldinger på avvik mellom budsjett og regnskap utover i året som kan være
av betydning for vedtatt nettoramme, også koblet til arbeidet med tertialrapportene som forelegges
kommunestyret via to særskilte saker, i juni og i oktober. I denne sammenheng skal det om nødvendig
også fremmes forslag til korrigeringer for de avvik som presenteres, framfor bare å slå fast at det nå
foreligger avvik. Om nødvendig må dette også ende opp som egen budsjettreguleringssak i kjølvannet
av tertialrapporteringen.
Ved siden av interne administrative styringssignaler, kan dette rundskrivet også betraktes som et
informasjonsdokument både på kommunestyrets vedtak om budsjett og økonomiplan, på
kommuneøkonomi og på økonomistyring, jf også de mange fotnoter for den som måtte ønske
ytterligere fordyping eller som et bilde på at ulike saksforhold er rimelig tett sammenvevd.
Administrasjonssjefen er åpen for tilbakemeldinger som kan bidra til å forbedre innholdet og dermed
verdien av budsjettrundskrivet som et internt styringsverktøy.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Tallsammendrag - vedtatt budsjett og økonomiplan
BUDSJETTSKJEMA 1A/1B/2A/2B
1A

1B

2A

Budsjett
2017

Budsjett
2016

Regnskap
2015

60 100 000
139 867 000
9 900 000
0
120 547 000
330 414 000

59 000 000
138 154 000
7 680 000
0
123 514 000
328 348 000

56 094 291
137 518 850
7 274 406
0
119 827 925
320 715 472

Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Renteutg., provisjoner og andre finansutgifter
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Netto finansinntekter/-utgifter

3 404 000
0
4 231 000
0
7 986 000
-8 813 000

3 010 000
0
4 725 000
0
8 218 000
-9 933 000

2 449 777
0
3 984 682
0
7 818 646
-9 353 551

Til dekning tidligere regnskapsmessig merforbruk
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av tidligere regnskapsmessig mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger
Netto avsetninger

0
3 043 000
0
0
0
0
-3 043 000

5 454 000
6 488 000
1 929 000
8 391 000
0
2 928 000
-2 552 000

2 182 000
555 737
3 376 265
555 737
0
2 419 755
-3 138 510

Overføring til investeringsbudsjettet
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

2 300 000
316 258 000
316 258 000
0

1 934 000
313 929 000
319 543 000
-5 614 000

1 631 000
306 592 411
303 494 721
3 097 690

Driftsbudsjettet
FORDELT SLIK:
RO0 Styringsorganer
RO1 Fellesadministrasjon
RO2 Kultur/oppvekst
RO3 Helse/omsorg
RO4 Teknisk
RO6 Teknisk/selvkost
RO8 Frie inntekter/betjening av lån
Sum fordelt

3 059 000
25 500 000
102 977 000
165 546 000
19 316 000
411 000
10 000
316 819 000

2 926 000
25 144 000
104 428 000
167 185 000
18 605 000
1 255 000
0
319 543 000

2 709 688
23 873 211
97 838 610
159 459 992
18 930 496
682 724
0
303 494 721

Investeringsbudsjettet
Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket merforbruk
Avsetninger
Årets finansieringsbehov

37 125 000
0
2 043 000
577 000
0
0
39 745 000

13 630 000
1 500 000
2 043 000
577 000
0
0
17 750 000

4 862 491
978 525
1 669 521
577 196
492 240
902 843
9 482 816

FINANSIERT SLIK:
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering

31 906 000
140 000
0
5 079 000
577 000
0
37 702 000

12 397 000
88 000
200 000
1 945 000
277 000
0
14 907 000

4 533 184
536 646
800 000
639 706
845 189
4 850
7 359 576

Overført fra driftsbudsjettet
Bruk av avsetninger
Sum finansiering

2 043 000
0
39 745 000

1 934 000
909 000
17 750 000

1 631 000
492 240
9 482 816

0

0

0

Driftsbudsjettet
Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter

Udekket/udisponert
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Budsjett
2017
2B
016101
017201
017202
015301
017401
017402
017403
017405
017406
011401
017601
017602
017603
017604
017605
017606
RO1
RO2
RO2
RO4
RO4
RO4
RO4
RO6

Investeringsbudsjettet
Til investeringer i anleggsmidler (fra skjema 2A)
FORDELT SLIK:
IKT-investeringer
Borkenes skole spesialromfløy, vinduer, fasade
Idrettshall/basseng, dusj, garderobe
Helsehus
Grunnvarmeanlegg
Ombygging brannstasjon
Vei: Bergsvn/miljøstasjon
Vei: Oscarsveg
Oppgradering veilbelysning 2017
Boligfelt Berg/Engen
Vann: Sentralt driftsovervåkingsanlegg (SD-)
Vann: Høydebasseng
Vann: Oscarsveg
Avløp: Sentralt driftsovervåkingsanlegg (SD-)
Avløp: Bergsvn
Avløp: Oscarsveg
Fellesadministrasjon
Kultur/oppvekst
Parker/anlegg
Teknisk
Brannvern
Veilys
Utbyggingsområder for boliger/grunnkjøp
Vannforsyning
Sum investeringer

Budsjett
2016

37 125 000

10 808 000

1 160 000
600 000
150 000
20 700 000
300 000
500 000
1 082 000
369 000
769 000
800 000
325 000
9 100 000
250 000
150 000
460 000
410 000

1 133 000

Regnskap
2015

4 862 491

1 900 000

1 615 087
1 977 276
1 625 000
1 270 127

37 125 000

3 750 000
400 000
1 000 000
1 000 000
10 808 000

.
4 862 491

1 160 000
-232 000
0
0
600 000
-120 000
0
0
0
0
0
0
0
150 000
-30 000
0
0
20 700 000
-3 933 000
300 000
-60 000
500 000
-100 000
1 451 000
-290 000
769 000
-154 000

1 133 000
-225 000
113 000
-113 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 314 000
-1 384 000
610 000
-260 000
0
0
3 574 000
-574 000
197 000
-39 000
400 000
-80 000

1 021 518
-201 951
593 569
-261 490
323 753
-63 007
499 000
12 771
-12 771
4 564
-4 564
1 750
-1 750
1 135 438
-170 148
500 000
-500 000
300 000
-300 000
0
0
0
0
492 252
61 550
400 000
-80 000

BUDSJETT 2017
0
10113
10312
21111
21214
22141
23111
23181
25411
25413
30011
40000
44021
44032
44033

Investering rammebudsjett
INVESTERINGSUTGIFTER/-INNTEKTER
IKT-kontor
Utgifter
Inntekter
Tilrettelegging sysselsetting
Utgifter
Inntekter
Borkenes skole
Utgifter
Inntekter
VAF-enheten
Utgifter
Flesnes oppvekstsenter
Utgifter
Inntekter
Borkenes barnehage
Utgifter
Inntekter
Husby barnehage
Utgifter
Inntekter
Idrettshall/basseng
Utgifter
Inntekter
Parker/baneanlegg
Utgifter
Inntekter
Fellesutgifter (helsehus)
Utgifter
Inntekter
Teknisk kontor (grunnvarme)
Utgifter
Inntekter
Brannvern
Utgifter
Inntekter
Veier
Utgifter
Inntekter
Veilys
Utgifter
Inntekter
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Budsjett
2017
44044

Utbyggingsområder for boliger

44045

Utbyggingsområder for næring

64012
64013

Vannforsyning
Avløp/rensing
Sum investeringsutgifter
Sum investeringsinntekter
Nettoutgift/-inntekt

80321
80511
91000
92000
93500
94000
96600
97000
98000

1
0

01011
01012
01113
01221
01222
09990
1

10010
10011
10013
10014
10017
10111
10112
10113
10211
10271

Utgifter
Inntekter
Utgifter
Inntekter
Utgifter
Utgifter

Budsjett
2016

Regnskap
2015

800 000
-160 000
0
-140 000
9 675 000
1 020 000
37 125 000
-5 219 000
31 906 000

1 103 000
-221 000
0
0
784 000
285 000
10 511 000
-2 896 000
7 615 000

0
0
377 875
-75 575
0
0
5 622 490
-1 609 706
4 052 784

FINANSUTGIFTER/-INNTEKTER
Renteinntekter med videre
Utgifter
Inntekter
Husbanken
Utgifter
Inntekter
Lånefinansiering
Inntekter
Aksjer og andeler
Utgifter
Dekning tidligere merforbruk
Utgifter
Inntekter
Disp.fond/ubundet investeringsfond Inntekter
Salgsinntekter anleggsmidler
Inntekter
Overføring fra driftsregnskap
Inntekter
Årets regnskapsresultat
Inntekter
Sum finansutgifter
Sum finansinntekter
Nettoutgift/-inntekt

0
0
577 000
-577 000
-31 906 000
2 043 000
0
0
0
0
-2 043 000
0
2 620 000
-34 526 000
-31 906 000

0
0
2 077 000
-1 777 000
-7 527 000
2 043 000
0
0
-409 000
-88 000
-1 934 000
0
4 120 000
-11 735 000
-7 615 000

4 850
-4 850
1 653 714
-1 653 714
-3 554 659
1 669 521
492 240
-492 240
0
-536 646
-1 631 000
0
3 820 325
-7 873 109
-4 052 784

TOTALSUMMER INVESTERING
Sum utgifter
Sum inntekter
Nettoutgift/-inntekt

39 745 000
-39 745 000
0

14 631 000
-14 631 000
0

9 482 815
-9 482 815
0

3 080 000
-21 000
3 059 000

2 930 702
-37 000
2 893 702

2 724 397
-14 709
2 709 688

1 367 000
456 000
1 016 000
139 000
31 000
50 000

1 347 702
435 000
995 000
86 000
30 000
0

1 318 386
317 868
892 750
160 684
20 000
0

30 313 000
-21 000
25 500 000

32 438 000
-37 000
25 220 000

30 695 491
-14 709
23 873 211

2 194 000
3 840 000
350 000
245 000
1 036 000
2 537 000
228 000
5 202 000
5 908 000
0

2 200 000
3 432 000
491 000
236 000
1 131 000
2 382 000
197 000
5 827 000
6 009 000
0

2 062 256
3 136 602
497 605
260 782
1 074 640
2 389 116
128 932
5 645 073
5 743 419
0

Drift rammebudsjett
RO0 Styringsorganer
Sum utgifter
Sum inntekter
Nettoutgift/-inntekt
Nettoutgift/-inntekt fordelt:
Kommunestyre/formannskap
Hovedutvalg/andre nemnder
Kontrollfunksjoner
Valg
Støtte til politiske partier
Reserverte tilleggsbevilgninger
RO1 Fellesadministrasjon
Sum utgifter
Sum inntekter
Nettoutgift/-inntekt
Nettoutgift/-inntekt fordelt:
Administrasjonssjefens kontor
Fellesutgifter *
Administrasjonslokaler *
Rådhuskantine
Servicekontor
Personalkontor
Arbeidsmiljøutvalg
IKT-kontor *
Økonomikontor
Bostøtteordninger med videre
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Budsjett
2017
10312
10313
10314
10411
10412
10413
19990

Tilrettelegging sysselsetting
Næringsfond
UTGÅR Næringsfond regional satsing
Kirkelig fellesråd
Kirkegårder/gravlunder
Andre religiøse formål
Reserverte tilleggsbevilgninger

2

RO2 Kultur/oppvekst
Sum utgifter
Sum inntekter
Nettoutgift/-inntekt
Nettoutgift/-inntekt fordelt:
Kultur-/oppvekstsjefens kontor
Fellesutgifter *
Flyktningbosetting
Borkenes skole *
Borkenes skolefritidsordning *
Flesnes svømmehall *
Voksenopplæring, aktivitets-/fritidstjeneste *
Aktivitetsstue Boas
Kulturskole
Vik oppvekstsenter *
Vik oppvekstsenter – barnehage *
Flesnes oppvekstsenter *
UTGÅR Borkenes barnehage *
Husby barnehage *
Folkebibliotek *
Museum
Idrettshall/basseng *
Kvæfjord kulturhus *
Parker/baneanlegg *
Tilskudd lag/foreninger
Nav-kontor *
Barne-/ungdomsvern
Helsestasjonstjeneste
Reserverte tilleggsbevilgninger

20000
20011
20015
21111
21115
21144
21214
21215
21311
22121
22124
22141
23111
23181
25111
25211
25411
25412
25413
25511
27019
27061
27211
29990
3

30000
30011
30013
30151
31111
31413
31415
37041
37042
37043
37053
37055
37057
37121
37124
37125
37127
37141

RO3 Helse/omsorg
Sum utgifter
Sum inntekter
Nettoutgift/-inntekt
Nettoutgift/-inntekt fordelt:
Helse-/omsorgssjefens kontor
Fellesutgifter *
UTGÅR Administrasjonslokaler Kveldro
Felleskjøkken
Legetjeneste
Ergoterapitjeneste
Fysioterapitjeneste
Omsorgsboliger Råsjøveien *
Omsorgsboliger Heimlyveien *
Omsorgsboliger Langvassbukt *
Omsorgslønn
Avlastningstiltak
Støttekontakttiltak
Kvæfjordheimen sykehjem *
Husby bosenter *
Husby sykehjem *
Avlastning/rehabilitering *
UTGÅR Avlastning ungdom
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Budsjett
2016

Regnskap
2015

618 000
0
0
1 766 000
1 118 000
199 000
259 000

497 000
0
0
1 566 000
1 057 000
195 000
0

219 261
0
0
1 570 000
952 998
192 527
0

124 800 000
-21 823 000
102 977 000

128 279 000
-25 184 000
103 095 000

124 955 270
-27 116 660
97 838 610

1 753 000
5 226 000
8 037 000
33 001 000
1 430 000
91 000
6 017 000
273 000
1 299 000
4 092 000
3 427 000
4 487 000
0
10 798 000
1 119 000
369 000
2 202 000
323 000
139 000
191 000
5 885 000
8 710 000
2 755 000
1 353 000

2 403 000
5 733 000
4 998 000
35 180 000
1 500 000
309 000
5 994 000
287 000
1 190 000
4 126 000
3 449 000
4 343 000
3 411 000
7 731 000
988 000
361 000
3 180 000
347 000
375 000
186 000
5 958 000
8 157 000
2 889 000
0

2 250 148
5 281 208
2 262 273
32 775 783
1 395 234
320 197
5 503 400
233 622
1 110 608
7 843 217
0
4 618 393
3 104 667
7 386 159
923 384
360 694
2 744 272
230 409
297 657
183 850
5 955 939
10 613 115
2 444 381
0

197 485 000
-31 939 000
165 546 000

200 911 000
-33 901 702
167 009 298

199 848 509
-40 388 517
159 459 992

4 279 000
2 277 000
0
1 692 000
7 036 000
814 000
2 666 000
-1 412 000
-494 000
-144 000
1 979 000
2 146 000
573 000
13 356 000
9 286 000
7 064 000
2 764 000
0

4 116 000
3 377 000
0
1 928 000
6 713 000
808 000
2 525 000
-726 000
-334 000
-30 000
1 853 000
1 794 000
613 000
14 330 500
7 960 000
8 071 000
3 026 000
0

4 203 170
1 152 108
5 187
1 516 862
6 249 774
782 412
1 998 696
-789 274
-347 428
-33 934
1 821 676
1 599 807
298 287
14 115 538
7 552 768
8 137 437
3 130 367
57 380

Budsjett
2017
37151
37163
37173
37220
37222
37225
37226
37227
37228
39990

Kveldro bosenter *
Hjemmesykepleietjeneste *
(Rus- og) Psykiatritjeneste
Nattjeneste
Miljøarbeidertjeneste
Omsorgsgruppe Berg *
UTGÅR Omsorgsgruppe Husby *
Omsorgsgruppe Trastad
Omsorgsgruppe Borkenes
Reserverte tilleggsbevilgninger

4

RO4 Teknisk
Sum utgifter
Sum inntekter
Nettoutgift/-inntekt
Nettoutgift/-inntekt fordelt:
Teknisk kontor
Brannvern *
Havnevesen
Veier *
Veilys *
Kommunale bygg *
Festetomter
Utbyggingsområder for boliger
Renholdstjeneste
Reserverte tilleggsbevilgninger

40000
44021
44031
44032
44033
44042
44043
44044
44051
49990
6

64012

RO6 Teknisk/selvkost **
Sum utgifter
Sum inntekter
Nettoutgift/-inntekt
Nettoutgift/-inntekt fordelt:
Vannforsyning *

64013

Avløp/rensing *

64014

Slamtømming

64015

Renovasjon/miljøstasjon *

64020

Feietjeneste

64301

Plansaksbehandling

64302

Byggesaksbehandling

64303

Kart og oppmåling

69990

Reserverte tilleggsbevilgninger

Utgifter
Inntekter
Utgifter
Inntekter
Utgifter
Inntekter
Utgifter
Inntekter
Utgifter
Inntekter
Utgifter
Inntekter
Utgifter
Inntekter
Utgifter
Inntekter
Utgifter

Budsjett
2016

Regnskap
2015

13 092 000
15 496 000
15 741 000
16 146 000
5 061 000
14 750 000
0
12 429 000
16 569 000
2 380 000

13 173 000
15 191 000
4 409 298
15 879 000
5 513 000
15 067 500
10 578 000
14 172 000
17 002 000
0

12 064 706
14 731 460
4 045 831
15 528 046
4 946 084
14 424 216
9 986 508
15 615 549
16 666 760
0

20 985 000
-1 669 000
19 316 000

20 959 000
-2 052 000
18 907 000

23 250 615
-4 320 119
18 930 496

2 017 000
3 225 000
41 000
3 922 000
712 000
3 447 000
-14 000
0
5 802 000
164 000

1 900 000
2 651 000
72 000
4 392 000
595 000
3 373 000
-14 000
0
5 938 000
0

3 086 845
2 247 893
38 643
4 281 665
639 026
2 992 817
-7 062
525
5 650 144
0

15 099 000
-14 688 000
411 000

14 553 000
-13 932 000
621 000

11 763 999
-11 081 276
682 724

3 513 000
-4 286 000
1 887 000
-2 286 000
1 065 000
-1 074 000
4 963 000
-5 115 000
588 000
-611 000
372 000
-57 000
1 055 000
-759 000
1 628 000
-500 000
28 000

3 648 000
-4 275 000
2 281 000
-2 383 000
499 000
-505 000
5 248 000
-5 308 000
427 000
-552 000
333 000
-26 000
1 001 000
-663 000
1 116 000
-220 000
0

4 357 140
-3 588 773
2 033 181
-2 033 181
618 605
-618 605
4 259 037
-4 259 037
496 036
-581 680
0
0
0
0
0
0
0

*) FOTNOTE 1: Utgifter korrigert for uttrekk avskrivninger
I budsjett 2017 er avskrivninger trukket ut av rammeområdene med mer enn 9,3 mill kr.
Dette medfører for berørte budsjettkapitler (markert med *) et fortegnet bilde når utgifter sammenlignes med
tidligere år. I administrasjonssjefens forslag til budsjett 2017 (side 62) er derfor satt opp en tabell som viser
uttrekk for avskrivninger innenfor alle berørte deler av driftsbudsjettet for tidligere år, med tall for henholdsvis
budsjett 2016 og regnskap 2015.
**) FOTNOTE 2: Selvkost
På grunn av endret budsjettering, framstår selvkostområdene vann, avløp, slamtømming, renovasjon og feiing
ikke lenger med like store utgifter og inntekter. Avvikene er vist i tabell på side 15 i budsjettrundskrivet.
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A

8

Summer løpende drift
RO0 Styringsorganer
RO1 Fellesadministrasjon
RO2 Kultur/oppvekst
RO3 Helse/omsorg
RO4 Teknisk
RO6 Teknisk/selvkost
Sum løpende drift RO0-RO6

Budsjett
2017

Budsjett
2016

Regnskap
2015

3 059 000
25 500 000
102 977 000
165 546 000
19 316 000
411 000
316 809 000

2 893 702
25 220 000
103 095 000
167 009 298
18 907 000
621 000
317 746 000

2 709 688
23 873 211
97 838 610
159 459 992
18 930 496
682 724
303 494 721

21 685 000
-343 219 000
-321 534 000

12 776 000
-336 460 000
-323 684 000

11 684 847
-327 383 772
-315 698 925

-60 100 000
-9 900 000
-21 700 000
-118 167 000
-108 295 000
-11 094 000
-1 158 000
-330 414 000

-59 000 000
-7 680 000
-20 994 000
-117 160 000
-107 276 000
-11 000 000
-1 220 000
-324 330 000

-56 094 291
-7 274 406
-20 146 076
-117 324 774
-105 081 600
-8 391 000
-1 158 534
-315 518 681

0

-9 337 000

-9 324 164

-13 605 000

-15 921 000

-21 348 124

B

Frie inntekter
Sum utgifter
Sum inntekter
Nettoutgift/-inntekt
Nettoutgift/-inntekt fordelt:
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Inntektsutjamning
Rammetilskudd
Vertskommunetilskudd
Generelt tilskudd flyktninger
Utbyggingskompensasjon
Sum frie inntekter

C

Avskrivninger

A+B+C=D

Brutto driftsresultat

E

Aksjeutbytte
Renteinntekter
Renteutgifter
Sum netto renteutgifter

-2 535 000
-954 000
4 383 000
894 000

-1 934 000
-859 000
4 558 000
1 765 000

-1 582 472
-958 455
3 866 202
1 325 275

F

Avdragsutgifter
Sum netto avdragsutgifter

7 986 000
7 986 000

8 218 000
8 218 000

7 818 646
7 818 646

D+E+F=G

Netto driftsresultat

-4 725 000

9

Intern finansiering
Sum utgifter
Sum inntekter
Nettoutgift/-inntekt
Nettoutgift/-inntekt fordelt:
Inndekning tidligere merforbruk (underskudd)
Disposisjonsfond/ubundne investeringsfond
Overføring til investeringsregnskap
Årets regnskapsresultat (overskudd)

80111
80111
80211
80211
80211
80214
80219

93500
94000
97000
98000

-5 938 000

-12 204 204

4 725 000
0
4 725 000

14 329 000
-8 391 000
5 938 000

12 204 204
0
12 204 204

0
2 682 000
2 043 000
0

5 345 000
7 050 000
1 934 000
0

2 182 000
0
1 631 000
8 391 204

TOTALSUMMER DRIFT
Sum utgifter
Sum inntekter
Nettoutgift/-inntekt

418 172 000
-418 172 000
0

427 175 702
-427 175 702
0

417 127 333
-417 127 333
0

TOTALSUMMER
Sum utgifter
Sum inntekter
Nettoutgift/-inntekt

457 917 000
-457 917 000
0

441 806 702
-441 806 702
0

426 610 149
-426 610 149
0
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SUMMER

2017

2018

2019

2020

1 435
4 640
600
3 700
325
150
100
100
89 700
300
500
1 451
2 027
1 589
2 600
109 217

0
1 160
600
0
0
150
0
0
20 700
300
500
1 451
0
769
800
26 430

0
1 160
0
0
0
0
0
0
69 000
0
0
0
0
0
600
70 760

545
1 160
0
2 000
325
0
100
0
0
0
0
0
2 027
410
600
7 167

890
1 160
0
1 700
0
0
0
100
0
0
0
0
0
410
600
4 860

Vannforsyning/oppgradering SD-anlegg
325
Vannforsyning/påkostning høydebasseng Toppenvegen
9 100
Vannforsyning/oppgradering Bergsvegen/Speiderbakken/Oscarsveg
470
Avløp/rensing/oppgradering SD-anlegg
150
Avløp/rensing/oppdragdering Bergsvegen/Speiderbakken/Oscarsveg
1 090
Sum investeringsutgifter
120 352

325
9 100
250
150
870
37 125

0
0
0
0
0
70 760

0
0
220
0
220
7 607

0
0
0
0
0
4 860

-140
-140
-20 946 -5 079
-99 266 -31 906
-120 352 -37 125

0
-13 462
-57 298
-70 760

0
-1 433
-6 174
-7 607

0
-972
-3 888
-4 860

1000 kr

ØKONOMIPLAN 2017-2020
0 Investering
Investeringsutgifter:
Kvæfjord rådhus/påkostning arkiv/brannsikring
IKT/oppgradering datautstyr
Borkenes skole/påkostning fasade spesialromfløy
Borkenes skole/forprosjekt spesialromfløy/mellomtrinnsbygg
Vik oppvekstsenter/påkostning brannsikring
Kvæfjordhallen/oppgradering dusj/garderober
Kvæfjordhallen/påkostning aggregat/kompressor
Kvæfjordhallen/påkostning nytt nøkkelsystem
Helsehus/nybygg Kveldrovegen
Teknisk kontor/forprosjekt grunnvarmeanlegg
Brannstasjon/ombygging/etablering vaskehall
Veier/oppgradering Trastad/Bergsvegen/Oscarsveg
Veier/oppgradering asfaltdekke Bergsvegen/Speiderbkn/Oscarsveg
Veilys/oppgradering lysanlegg
Boligfelt Berg/Engen/forprosjekt/grunnlagsinvesteringer
Sum investering eksklusive selvkostområder

Investeringsutgifter finansiert ved:
06700 Salg av fast eiendom
07290 Kompensasjon for merverdiavgift
09100 Bruk av lån
Sum investeringsinntekter
Finansutgifter:
Avdrag formidlingslån Husbanken
Ekstraordinære avdrag Husbanken
Egenkapitalinnskudd KLP
Sum finansutgifter

2 728
17 220
8 172
28 120

577
0
2 043
2 620

697
0
2 043
2 740

697
17 220
2 043
19 960

757
0
2 043
2 800

Finansutgifter finansiert ved:
08100 Andre statlige overføringer
09200 Mottatte avdrag startlån
09700 Overføring fra driftsregnskap
Sum finansinntekter

-17 220
-1 640
-9 260
-28 120

0
-320
-2 300
-2 620

0
-380
-2 360
-2 740

-17 220
-440
-2 300
-19 960

0
-500
-2 300
-2 800

148 472 39 745
-148 472 -39 745
0
0

73 500
-73 500
0

27 567
-27 567
0

7 660
-7 660
0

TOTALSUMMER INVESTERING
Sum utgifter
Sum inntekter
Årets resultat investering
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2017

2018

2019

2020

RO0 Styringsorganer
Økt budsjettramme ungdomsråd/eldreråd/råd for funksjonshemmede
Årsvariable utgifter valgavvikling
Økning arbeidsgiverandel KLP-pensjon ut fra økning 2014>2016
Budsjettandel 0,0033 v/kutt 24 stillinger v/frafall vertskommunebeboere
Sum endring RO0 fra budsjett 2017

3 059

2 933
22
-139
1
-10
-126

3 105
33
31
1
-19
46

2 937
44
-139
2
-29
-122

RO1 Fellesadministrasjon
K-15/07 IKAT Troms utvidet depotarkivleie
Tilbakeføring stillingsressurs arkivtjeneste 1.1.2018
F-10/15 næringsprosjekt 2015-2018 egenfinansiering
Lånekompensasjon kirkekassen løpende oppdatering
Økning arbeidsgiverandel KLP-pensjon ut fra økning 2014>2016
Budsjettandel 0,0508 v/kutt 24 stillinger v/frafall vertskommunebeboere
Sum endring RO1 fra budsjett 2017

25 500

25 847
21
278
165
15
17
-149
347

25 932
41
278
330
46
35
-298
432

25 818
61
278
330
44
52
-448
318

1000 kr

ØKONOMIPLAN 2017-2020
1 Drift/endringer fra budsjett 2017

RO2 Kultur/oppvekst
102 977 102 242 101 282 100 903
Tilbakeføring stillingsressurs avdelingssjef, helårseffekt
633
633
633
1,0 stilling kutt flyktningbosetting 1.7.2018, nettoeffekt
-264
-528
-528
1,0 stilling kutt lærer 1.7.2017 og 1.7.2019, budsjett i vek-kutt
-233
-559
-792
0,8 stilling kutt Vik oppvekstsenter 1.8.2017, helårseffekt
-399
-399
-399
Statlige/private skoler, økning elevtall 2017, helårseffekt
-104
-104
-104
K-70/16 Flesnes barnehage videreføres barnehageår 2017/18, netto helårseffekt
-230
-550
-550
Tilbakeføring budsjettkutt tilskudd lag/foreninger
36
68
96
Økning arbeidsgiverandel KLP-pensjon ut fra økning 2014>2016
34
68
101
Budsjettandel 0,1503 v/kutt 24 stillinger v/frafall vertskommunebeboere
-208
-323
-532
Sum endring RO2 fra budsjett 2017
-735
-1 695
-2 074
RO3 Helse/omsorg
Prosessutgifter omstillingsarbeid
K-39/08 økt kompetansekrav – 2 årsverk/år omgjøres fra assistent
Endring periodisering variable lønnsutgifter desember måned
Økning arbeidsgiverandel KLP-pensjon ut fra økning 2014>2016
Budsjettandel 0,7545 v/kutt 24 stillinger v/frafall vertskommunebeboere
Sum endring RO3 fra budsjett 2017

165 546 164 816 162 815 160 814
26
52
78
74
147
219
1 269
1 269
1 269
116
231
346
-2 215
-4 429
-6 644
-730
-2 731
-4 732

RO4 Teknisk
K-29/13 IKS brann/feiing styrkingsmidler 2014-2018
K-52/12 vedlikeholdsplan bygg styrkingsmidler
K-70/16 uttrekk økning veibelysning budsjett 2017
K-70/16 uttrekk økning (bygg)vedlikehold budsjett 2017
Økning arbeidsgiverandel KLP-pensjon ut fra økning 2014>2016
Budsjettandel 0,0334 v/kutt 24 stillinger v/frafall vertskommunebeboere
K-30/13 IKS kommunalteknikk 2,5 % årlig økning
Sum endring RO4 fra budsjett 2017

19 316

19 168
100
81
-131
-200
22
-98
78
-148

19 353
200
161
-131
-200
44
-196
160
37

19 442
200
240
-131
-200
66
-294
246
126

RO6 Teknisk/selvkost
Økning arbeidsgiverandel KLP-pensjon ut fra økning 2014>2016
Budsjettandel 0,0076 v/kutt 24 stillinger v/frafall vertskommunebeboere
Sum endring RO6 fra budsjett 2017

411

394
5
-22
-17

377
10
-45
-34

360
15
-67
-51
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1000 kr

2017

2018

2019

2020

ØKONOMIPLAN 2017-2020

A

Budsjettsammendrag
Summer løpende drift:
RO0 Styringsorganer
RO1 Fellesadministrasjon
RO2 Kultur/oppvekst
RO3 Helse/omsorg
RO4 Teknisk
RO6 Teknisk/selvkost
Sum løpende netto drift RO0-RO6

3 059
2 933
3 105
2 937
25 500 25 847 25 932 25 818
102 977 102 242 101 282 100 903
165 546 164 816 162 815 160 814
19 316 19 168 19 353 19 442
411
394
377
360
316 809 315 400 312 864 310 273

80111
80111
80211
80211
80211
80214
80219
B

Frie inntekter:
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Inntektsutjamning
Rammetilskudd
Vertskommunetilskudd
Generelt tilskudd flyktninger
Utbyggingskompensasjon
Sum frie inntekter

-60 100 -60 095 -60 095 -60 095
-9 900
-9 990 -10 081 -10 173
-21 700 -21 713 -21 713 -21 713
-118 167 -117 883 -117 907 -117 859
-108 295 -107 386 -106 477 -105 568
-11 094
-9 953
-9 003
-8 290
-1 158
-1 158
-1 158
-1 158
-330 414 -328 178 -326 434 -324 856

C

Korrigering motkonto avskrivninger

A+B+C=D

Brutto driftsresultat

0

0

0

0

-13 605

-12 778

-13 570

-14 583

E

Aksjeutbytte, renter og avdrag:
Aksjeutbytte
Renteinntekter
Renteutgifter
Sum netto renteutgifter

-2 535
-954
4 383
894

-2 488
-954
4 515
1 073

-2 788
-954
4 996
1 254

-2 492
-954
4 757
1 310

F

Avdragsutgifter
Sum netto avdragsutgifter

7 986
7 986

9 008
9 008

10 616
10 616

10 550
10 550

D+E+F=G

Netto driftsresultat

-4 725

-2 698

-1 700

-2 722

94000
94000
97000
98000

Intern finansiering:
Avsetning til disposisjonsfond/ubundne investeringsfond
Bruk av disposisjonsfond
Overføring til investeringsregnskap
Årets regnskapsresultat

2 682
0
2 043
0

338
0
2 360
0

0
-600
2 300
0

422
0
2 300
0

Lånegjeldsutvikling
+
–
=

Lånegjeld pr 1.januar
Bruk av nye lån i budsjettåret
Avdragsutgifter i løpet av budsjettåret
Lånegjeld pr 31.desember

162 449 185 792 233 445 211 206
31 906 57 298
6 174
3 888
8 563
9 645 28 413 11 128
185 792 233 445 211 206 203 966

Innbyggere pr 1.januar 2016
Lånegjeld pr innbygger pr 31.desember

hele kr

Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 2016

36

75

3029

3029

3029

3029

61 338

77 070

69 728

67 338

44,7

56,2

50,8

49,1

Adresseliste – administrasjonssjefens budsjettrundskriv 2017:
1Ågot Hammari, helse- og omsorgssjef. 2 Kristin Myreng Grimstad, leder teknisk kontor. 3 Alf-Børre
Knudsen, personalsjef. 4 Turid Norlunn Hanssen, økonomisjef. 5 Bjørn Bloch, IKT-leder. 6 Ellen
Eliseussen, prosjektleder næring. 7 Jan-Roger Johansen, stedfortreder/skatteoppkrever. 8 Evelyn
Feldhusen, fagleder regnskap. 9 Linda Robertsen, stedfortreder/personalkonsulent. 10 Vivian Berg
Gamst, stedfortreder/førstekonsulent kultur/oppvekst.
11 Marit Blekastad, stedfortreder/helsefaglig rådgiver. 12 Helga Pedersen, renholdsleder. 13 Bodil
Røkenes, rektor Borkenes skole. 14 Kristin Haugen Johnsen, leder/rektor voksenopplæring, aktivitetsog fritidstjeneste. 15 Maja-Lisa Sandlien Halseth, rektor kulturskole. 16 Inger Holand, leder/rektor
Flesnes oppvekstsenter. 17 Jørill Woktor, fung.leder/rektor Vik oppvekstsenter. 18 Linda K. Knutsen,
styrer Vik oppvekstsenter, avdeling barnehage. 19 Ann-Lissbeth Vinje, styrer Husby barnehage. 20
Hege Jasmin Andersen, bibliotekleder.
21 Svein Dragvold, styrer Kvæfjordhallen. 22 Merete Halvorsen, Nav-leder. 23 Ann-Elise Hansen,
barnevernleder, 24 Kirsti Jensen, ledende helsesøster. 25 Thomas T. Bakkeid, kommuneoverlege. 26
Torunn Jensen, kontorleder/avdelingsleder legetjeneste. 27 Mariann Slåttnes, enhetsleder
ergoterapitjeneste. 28 Tove Fjellaksel, enhetsleder fysioterapitjeneste/frisklivssentral. 29 Vera
Johnsen, enhetsleder Kvæfjordheimen, Husby sykehjem, felleskjøkken. 30 Guri H. Bjørback,
stedfortreder/avdelingsleder Husby sykehjem.
31 Veronika Bocken-Sollund, avdelingsleder Kvæfjordheimen B. 32 Ida Jakobsen, avdelingsleder
Kvæfjordheimen A. 33 Frank Hansen, fagleder felleskjøkken. 34 Heidi Mørk, enhetsleder nattjeneste,
Kveldro bosenter. 35 Marianne Pettersen, stedfortreder/avdelingsleder Kveldro bosenter. 36 Lisbeth
Haugland, enhetsleder hjemmesykepleietjeneste, rehabilitering/avlastning Boas. 37 Tanja Hakola,
avdelingsleder rehabilitering/avlastning Boas. 38 Marit Bakkeid, enhetsleder rus- og psykiatritjeneste
(fra 1.3.2017), Husby bosenter. 39 Hanne R. Evensen, stedfortreder/avdelingsleder Husby bosenter. 40
Ronny Tollefsen, avdelingsleder rus- og psykiatritjeneste/døgntjeneste.
41 Ann Harriet Stien, avdelingsleder rus- og psykiatritjeneste (fra 1.3.2017). 42 Randi Næss Pedersen,
enhetsleder omsorgsgruppe Berg. 43 Veronika Andersen, stedfortreder/avdelingsleder omsorgsgruppe
Berg. 44 Linda Karlsen, avdelingsleder omsorgsgruppe Berg. 45 Tore Hartviksen, enhetsleder
omsorgsgruppe Trastad/miljøarbeidertjeneste. 46 Maja Jovanovic, avdelingsleder omsorgsgruppe
Trastad. 47 Ann-Merete Istad Larsen, avdelingsleder miljøarbeidertjeneste. 48 Laila Hjalte,
enhetsleder omsorgsgruppe Borkenes. 49 Torill Nikolaisen, stedfortreder/avdelingsleder
omsorgsgruppe Borkenes.
Rundskrivet sendes til orientering:
50 Siv Strand, hovedtillitsvalgt Fagforbundet. 51 Eva Marie Storø, hovedtillitsvalgt
Utdanningsforbundet. 52 Ann-Kristin S. Hansen, hovedtillitsvalgt FO Fellesorganisasjonen. 53 Marte
Fjellheim Rørnes, hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund. 54 Neil Markussen, hovedverneombud.
55 Torbjørn Larsen, ordfører. 56 Karin Eriksen, leder levekårsutvalg. 57 Wiggo Grønlund, leder
teknisk utvalg. 58 Ole Stig Eidissen, leder kontrollutvalg. 59 Jarle Solheim, leder eldreråd. 60 Randi
Owe, leder råd for funksjonshemmede. 61 Sander S. Pedersen, leder ungdomsråd.
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Kvæfjord kommune
Ordføreren

Universitetssykehuset Nord-Norge
Postboks 100
9038 TROMSØ
Sendes kun pr epost til: sykehusplan@unn.no

Vår dato:
Vår ref:

06.12.2016
2016/17

Deres dato:
Deres ref:

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Torbjørn Larsen
77023004

Innspill fra Kvæfjord kommune: Nasjonal helse- og sykehusplan - stedlig
ledelse
Det vises til brev av 23. november 2016 med invitasjon til å komme med innspill til
Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) sitt arbeid med oppfølgingen av nasjonal helse- og
sykehusplan.
Kvæfjord kommune gir følgende innspill:
1. Vurdering av organisasjonsmodell: Kvæfjord kommune mener at det bør være en
stedlig enhetlig ledelse lokalisert i Harstad som koordinerer aktivitet og er kontaktledd ut
mot kommuner og andre samarbeidspartnere.
2. Kommunens erfaringer med dagens organisasjonsmodell: Kvæfjord kommune erfarer
at det i enkelte saker kan være utfordrende å forstå hvor henvendelser skal adresseres, og
at det til tider tar lang tid før svar/tilbakemelding foreligger.
3. Forslag til tiltak for å ivareta stedlig ledelse bedre: Kvæfjord kommune mener at det
bør være en stedlig enhetlig ledelse på klinikkledernivå, lokalisert i Harstad, som
koordinerer aktivitet og er kontaktledd ut mot kommuner og andre samarbeidspartnere.
Ledelsen forutsettes å ha nødvendige fullmakter til å utøve ledelse, det være seg faglig
ansvar, budsjettansvar og personalansvar.

Med hilsen
Torbjørn Larsen
Ordfører

Postadresse:
E-post:
Besøksadresse:

Bygdevegen 26, 9475 Borkenes
postmottak@kvafjord.kommune.no
Bygdevegen 26, 9475 Borkenes

Telefon:
Telefaks:
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77 02 30 00
77 02 30 01

Bankgiro:
Org.nummer:

4780 05 00237
972 417 998 MVA

Etter liste

Deres ref

Vår ref

Dato

16/4697-2

06.12.2016

Endringer i forskrift om valg til Sametinget - Høring
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer
i forskrift om valg til Sametinget. Høringsnotat med forslag til endringer er vedlagt.
Høringsfristen er satt til 17. januar 2017.
Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn
høringssvar» på regjeringen.no/2522938. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er
offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.
Høringsnotatet vil bli oversatt til samisk og publisert på samisk på regjeringen.no/2522938.
I høringsnotatet foreslås det en endring i fristen for godkjenning av forhåndsstemmer fra
valgdagen kl. 21 til tirsdag etter valgdagen kl. 17, jf. endringer i valgloven som ble vedtatt i
Stortinget den 13. juni. Det foreslås også enkelte endringer som bidrar til en bedre
harmonisering mellom bestemmelsene i valgloven/valgforskriften og forskrift om valg til
Sametinget.
Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer
eller andre som ikke er nevnt i høringslisten.
Med hilsen
Siri Dolven (e.f.)
avdelingsdirektør
Sissel Lian
rådgiver
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Postadresse
Postboks 8112 Dep
NO-0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
http://www.kmd.dep.no/

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 858
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Kommunalavdelingen

Saksbehandler
Sissel Lian

Side 2
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Fra: Postmottak (postmottak@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 07.12.2016 07:44:50
Til: Merete Hessen
Kopi:
Emne: VS: 16/4697-2 Høringsbrev - Endringer i forskrift om valg til Sametinget
Vedlegg: Høringsbrev - Endringer i forskrift om valg ti(428664)(2).pdf;Høringsnotat endringer i forskrift om valg til
Sametinget(428466)(2).pdf

Fra: Sissel.Lian@kmd.dep.no [mailto:Sissel.Lian@kmd.dep.no]
Sendt: 6. desember 2016 15:31
Emne: 16/4697-2 Høringsbrev - Endringer i forskrift om valg til Sametinget

Se vedlagte saksdokumenter.
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1 Innledning
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender herved på høring forslag til endringer i
forskrift om valg til Sametinget.
Høringsnotatet vil bli oversatt til samisk og publisert på regjeringen.no sammen med
bokmålsversjonen.
Forslagene følger blant annet opp endringene i valgloven som ble vedtatt i Stortinget 13. juni
2016. Det er ønskelig at frister og prinsipper som gjelder for stortingsvalg også gjelder for
sametingsvalget. Det er hensiktsmessig både for velger og valgmyndigheter at like tilfeller
behandles likt. For å sikre en høy kvalitet på arbeidet i valggjennomføringen, er det ønskelig
at kommunene forholder seg til et ensartet regelverk i gjennomføringen av valg. Endringer
som blir gjort i valgloven, bør derfor følges opp med tilsvarende endringer i forskrift om valg
til Sametinget, i de tilfeller endringene er relevante og hensiktsmessige å gjennomføre.
Departementet har foretatt en gjennomgang av hele forskriften, slik at
forskriftsbestemmelsene som gjelder alle valg i størst mulig grad blir likelydende med
ordlyden i valgloven og forskrift om valg til Storting, fylkesting og kommunestyrer
(valgforskriften). Det er også foretatt enkelte justeringer av ren språklig karakter. Alle forslag
til endringer er markert i kursiv.
Departementet viser til at forslag til endringer i forskrift er utarbeidet i dialog med
Sametinget. Vedlagte forslag til forskriftsendringer sendes på høring i forståelse med
Sametinget.

2 For sent innkomne forhåndsstemmer
Departementet har ved flere tilfeller drøftet om det bør iverksettes tiltak for å redusere tallet
på for sent innkomne forhåndsstemmer. Problemstillingen dreier seg om at enkelte
forhåndsstemmer avgitt utenfor velgernes hjemkommuner blir forkastet fordi de ankommer
valgstyret etter fristen for godkjenning. Departementet understreker at det er svært viktig at
stemmer som er avgitt av velgeren innen fastsatte frister, blir talt med i valgoppgjøret.
Departementet har iverksatt både lov- og rutineendringer for å sikre at færrest mulig
forhåndsstemmer blir forkastet. I forkant av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 ble
det forskriftsfestet at forhåndsstemmegivninger skal sendes til velgerens hjemkommune hver
dag de to siste ukene i forhåndsstemmeperioden. I tillegg ble det forskriftsfestet at
forhåndsstemmegivningene skal sendes i en egen forsendelseskonvolutt. Alle kommuner ble
også bedt om å være ekstra påpasselige med rutiner for forsendelse, herunder korrekt
adressering og å gjøre seg kjent med lokale tidsfrister for postombæring.
I etterkant av drøftingen som ble gjort før valget i 2015, har problemstillingen endret seg. Det
er vedtatt en ny postlov som fritar Posten for leveringsplikt på lørdager. Dette påvirker
forsendelsen av forhåndsstemmer direkte, da det betyr at forhåndsstemmer som blir avlagt
etter innleveringsfristen fredag før valgdagen, blir liggende i kommunen frem til mandag før
de blir sendt ut. Departementet sendte tre forslag på høring, og anbefalte å flytte fristen for
godkjenning av forhåndsstemmer fra mandag kl. 21 til tirsdag kl. 17. Dette gir en ekstra dag
til postombæring, som kompenserer for at det ikke lenger blir levert post på lørdager. I tillegg
ivaretar løsningen den gode tilgjengeligheten velgerne tradisjonelt har i Norge til å avlegge
3
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stemme. Statistikk viser at en stor andel av velgere avlegger forhåndsstemme fredag før
valgdagen, og departementet viste til at det er svært uheldig å endre frister som påvirker
velgerne direkte.
Stortinget vedtok den 13. juni å flytte fristen for godkjenning av forhåndsstemmer fra
valgdagen kl. 21 til tirsdag etter valgdagen kl. 17.00. Endringene i postfristene påvirker
forhåndsstemmegivninger til sametingsvalget på lik linje med andre valg. Det er derfor behov
for en endring i forskriften § 40 og § 56, slik at bestemmelsene blir i samsvar med valgloven §
2-7 (3) og § 10-1 (g).
Det foreslås følgende endringer i § 40 (4):
§ 40. Perioden for forhåndsstemmegivningen. Kunngjøring
(4) Velgeren er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme på et tidspunkt som gjør at
forhåndsstemmegivningen kommer inn til samevalgstyret eller opptellingsvalgstyret innen kl.
17 dagen etter valgdagen.
Det foreslås følgende endring i § 56 (1) bokstav g:
§ 56. Godkjenning av stemmegivning avgitt på forhånd
(1) g) stemmegivningen er kommet inn til samevalgstyret innen kl. 17 dagen etter valgdagen.
Stemmegivninger avgitt i kommuner med færre enn 30 manntallsførte må ha kommet inn til
opptellingsvalgstyret i kretsen innen kl. 17 dagen etter valgdagen.

Departementet iverksatte i forkant av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 flere tiltak
for å sikre at færrest mulig forhåndsstemmegivninger skulle bli forkastet. Forskrift om valg til
Storting, fylkesting og kommunestyrer § 27 fikk da en tilføyelse om at
forhåndsstemmegivninger som skal sendes til en annen kommune, skal sendes videre hver dag
de to siste ukene i forhåndsstemmeperioden. Departementet foreslår at det gjøres tilsvarende
endring i forskrift om valg til Sametinget.
Det foreslås følgende tilleggsbestemmelse i § 43:
§ 43. Fremgangsmåten ved stemmegivningen
(9) De to siste ukene av forhåndsstemmeperioden skal forhåndsstemmegivningene sendes
videre til velgerens hjemkommune hver dag. Ved fremsendelsen av omslagskonvoluttene skal
det benyttes forsendelseskonvolutter.
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3 Endringer for å sikre harmonisering mellom forskrift om
valg til Sametinget og forskrift om valg til Stortinget,
fylkesting og kommunestyrer
3.1 Krav til listeforslaget - § 28
§ 28 i forskrift om valg til Sametinget omhandler krav til listeforslaget. Nåværende § 28 (1)
fastsetter at fristen for innlevering av listeforslag er 31. mars i valgåret. Fristen for innlevering
av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalg og stortingsvalg er 31. mars i valgåret kl.
12¸ jf. valgloven § 6-1 (1).
Departementet behandlet spørsmålet om nærmere tidsangivelse for når listeforslagene må
være kommet inn til valgstyret i Prop. 64 L (2010-2011). Departementet trakk her frem at det
kan være uheldig med en innleveringsfrist som i praksis er kl. 24.00. Dette er utenfor
arbeidstid, og ingen er til stede for å kontrollere at listeforslaget er levert i tide. Ved
tvilstilfeller der listeforslag blir avvist som for sent innkommet, er det vanskelig for
forslagsstiller å dokumentere eksakt tidspunkt for innlevering. Forslaget om å endre fristen til
kl. 12 31. mars i valgåret ble senere fremsatt i Prop. 52 L. Endringene trådte i kraft først ved
kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015. Departementet anser bakgrunnen for endringen
som like viktig for valg til Sametinget.
Det foreslås følgende endring i § 28 (1):
§ 28. Krav til listeforslaget
(1) Fristen for innlevering av listeforslag er kl. 12 den 31. mars i valgåret. Listeforslaget anses
for innlevert når det er kommet inn til Sametinget. Samme parti eller gruppe kan bare stille én
liste i hver valgkrets.

3.2 Tilbakekalling av listeforslag - § 31
§ 31 i forskriften omhandler tilbakekalling av listeforslag. Bestemmelsen sier at fristen for å
levere erklæring om tilbakekalling av listeforslag er senest 20. april i valgåret. I valglovens §
6-5 er fristen satt til kl. 12 den 20. april i valgåret. Som ved § 28 om innlevering av
listeforslag, ble det i Prop. 64 L (2010-2011) vurdert det til å være nødvendig med en
nærmere tidsangivelse, slik at valgmyndighetene kan være sikre på at et erklæringen er levert
i rett tid. I tilfeller der en erklæring er levert etter ordinær åpningstid, blir det en vanskelig
vurdering for valgmyndighetene. Valgloven § 6-5 ble derfor endret til å gjelde fra og med
kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Departementet vurderer også denne endringen av
fristen til å angå valg til Sametinget, og ønsker å ha like frister til alle valg.
Det foreslås følgende endring i § 31:
§ 31. Tilbakekalling av listeforslag
Et innlevert listeforslag kan kalles tilbake av tillitsutvalget. Erklæring om tilbakekalling må
være innlevert senest kl. 12 20. april i valgåret.
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3.3 Stemmesedler med kandidatnavn - § 36
§ 36 i forskriften omhandler krav til stemmesedler med kandidatnavn. Det er behov for en
opprydning i paragrafen, både språklig og formmessig. En lignende opprydning ble foretatt i
forskrift om valg til Storting, fylkesting og kommunestyrer i forkant av kommunestyre- og
fylkestingsvalget i 2015.
Det foreslås følgende endring i § 36:
§ 36. Krav til stemmesedler med kandidatnavn
(3) Ved sametingsvalg skal utsiden av stemmeseddelen ha en farget mønsterside med
fargekode C35 M0 Y5 K0 og et mørkt mønsterfelt øverst. Utsiden av seddelen skal ha
veiledningstekst på hvit bunn. Stemmeseddelen skal ha en hvit innside med navn på parti
eller gruppe og kandidatnavn, og en brettekant med samme mønster og fargekode som
utsiden.
(5) Styremerker kan plasseres både på innsiden og utsiden av stemmeseddelen.
(7) Stemmeseddelen skal inneholde:
a) Opplysning om hvilket valg stemmeseddelen gjelder for
b) Overskrift som viser hvilket parti eller gruppe listen utgår fra. Overskriften skal
trykkes i skriftstørrelse minimum 20 punkt.
c) Fornavn, etternavn og fødselsår på kandidatene som stiller til valg på listen.
Opplysning om kandidatenes stilling og/eller bosted kan påføres stemmeseddelen.
Dette skal gjøres hvis det er nødvendig for å unngå forveksling av kandidatene på
listen. Dersom slike opplysninger påføres stemmeseddelen, skal dette gjøres for alle
kandidatene på listen. Stemmesedler som gjelder en fellesliste, kan også påføres
opplysning om de enkelte kandidatenes tilknytning til de gruppene som står bak
felleslisten.
(8) Stemmeseddelens utside skal se slik ut:
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Stemmeseddelens utside (mønsterside) skal se slik ut:
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3.4

Perioden for forhåndsstemmegivningen. Kunngjøring - § 40

§ 40 i forskriften omhandler i hvilken periode velgerne kan avlegge stemme. Bestemmelsens
annet ledd er i praksis en gjentakelse av henvisningen til valgloven i første ledd.
Departementet vurderer en slik dobbeltbestemmelse til å være unødvendig, og foreslår
dermed å oppheve § 40 annet ledd. § 40 nåværende tredje til åttende ledd blir andre til sjuende
ledd. Departementet ønsker også å gjøre en presisering i nåværende sjuende ledd, slik at den
samsvarer med forskrift om valg til Storting, fylkesting og kommunestyrer § 24a (2).
§ 40 blir da som følger:
(1) Stemmegivningen til sametingsvalget foregår på samme tid som til stortingsvalget, jf.
valgloven § 8-1. Samevalgstyret kunngjør tid og sted for forhåndsstemmegivningen.
(2) Forhåndsstemmegivningen må ikke foregå senere enn siste fredag før valgdagen
innenriks, herunder på Svalbard og Jan Mayen, og nest siste fredag før valgdagen utenriks.
For å sikre at forhåndsstemmegivningene kommer frem i tide, kan sysselmannen fastsette at
forhåndsstemmegivningen på Svalbard skal avsluttes på et tidligere tidspunkt.
(3) Velgeren er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme på et tidspunkt som gjør at
forhåndsstemmegivningen kommer inn til samevalgstyret eller opptellingsvalgstyret innen
tirsdag etter valgdagen kl. 17.
(4) Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke
kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende
seg til kommunen og avgi stemme fra 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter 10.
august i valgåret.
(5) Valgstyret plikter å tilrettelegge for at velgere som henvender seg til kommunen i
perioden 1. juli til 9. august får avgitt stemme.
(6) Valgstyret angir sted for slik stemmegivning. Valgstyret bør, så langt det lar seg gjøre, ta
hensyn til velgers ønske med hensyn til tidspunkt for stemmegivning.
(7) Valgloven og valgforskriftens regler for forhåndsstemmer gjelder tilsvarende.

3.5 Fremgangsmåten ved forhåndsstemmegivningen - § 43
I henhold til § 43 i forskriften, skal velgere som ikke har stemmerett i valgkretsen, få utlevert
en blank, blå stemmeseddel. Dagens regelverk fastsetter at velgeren selv må påføre
stemmeseddelen navnet på den valglisten hun eller han ønsker å stemme på.
Sametinget ønsker selv å produsere en stemmeseddel som lister opp alle partier som stiller
liste ved valget. Det produseres allerede en slik generell stemmeseddel med punktskrift til
stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg, som inneholder alle registrerte politiske
partier. Dette innebærer en endring i rutinen for forhåndsstemmegivning utenfor egen
valgkrets. Velgerne skal nå krysse av for det partiet de ønsker å stemme på. Velgere som
ønsker å stemme på ikke-registrerte partier eller grupper, skal føre på navnet på partiet eller
gruppen på en slik avkryssingsstemmeseddel.
9
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Det foreslås følgende endring i § 43:
(2) Velgere med stemmerett i en annen valgkrets enn der stemme avgis skal få utlevert en
avkryssingsstemmeseddel med navnene til de registrerte politiske partiene.
Dette er en gjenspeiling av § 27 (2) i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og
kommunestyrer. Det vil fremdeles bli produsert blanke, blå stemmesedler til sametingsvalget,
da disse benyttes av velgere som ønsker å stemme blankt.

3.6 Oppbevaring, transport og forsegling av valgmateriell - § 54
§ 54 i forskriften omhandler oppbevaring og transport av valgmateriell. Forskrift om valg til
Storting, fylkesting og kommunestyrer § 34 omhandler samme tema. Her er regelen om at
valgmateriellet skal være forseglet natten mellom søndag og mandag, erstattet med en
generell regel om krav til forsegling i alle tilfeller hvor valgmateriell etterlates uten direkte
oppsyn av valgmyndighetene. Denne regelen dekker da over tilfellet med todagersvalg, i
tillegg til at den får med andre tilfelle, for eksempel hvis det tas en pause i opptellingen.
Da prinsippene for oppbevaring, forsegling og transport er identiske for alle valgene som
gjennomføres i Norge, foreslår departementet å endre § 54 slik at den harmoniserer med
forskrift om valg til Storting, fylkesting og kommunestyrer § 34.
Det foreslås følgende endring i § 54:
§ 54. Oppbevaring og transport av valgmateriell. Forsegling.
(1) Samevalgstyret skal etablere betryggende rutiner for oppbevaring og transport av
valgmateriell i alle faser av valggjennomføringen.
(2) Valgmateriellet skal forsegles dersom det i perioder ikke er under direkte oppsyn av
valgmyndighetene. Forseglingen skal foretas på en slik måte at ingen får adgang til det
forseglede materiellet uten at dette etterlater seg tydelige merker.
(3) All transport av valgmateriell skal foregå på hurtigst betryggende måte og av andre enn
dem som oppbevarer forseglingsutstyret.

3.7 Flere stemmeseddelkonvolutter eller stemmesedler fra samme
velger - § 59
§ 59 i forskriften omhandler tilfeller der det er mottatt flere stemmeseddelkonvolutter eller
stemmesedler fra samme velger. Bestemmelsen henviser til valgforskriften § 36. Dette
avviker fra resten av kapittelet, der bestemmelsene står skrevet fullt ut, selv når de ikke er
særskilte for sametingsvalget. Departementet anser det som mer hensiktsmessig å skrive
bestemmelsen i § 59 fullt ut, og foreslår derfor følgende endring i § 59:
§ 59 Flere stemmeseddelkonvolutter eller stemmesedler fra samme velger
Dersom en stemmegivning inneholder flere stemmeseddelkonvolutter eller stemmesedler uten
konvolutt, skal stemmeseddelen eller –sedlene legges ulest ned i én stemmeseddelkonvolutt.
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3.8 Tilgang til manntallet og det øvrige materiellet - § 81
§ 81 i forskriften er utformet på en måte som gjør det noe vanskelig å se hvem som egentlig
kan få tilgang til valgmanntall og materiell. Departementet foreslår at bestemmelsen endres til
å være i samsvar med valgloven § 15-3, der første ledd omhandler manntallseksemplarer, og
annet ledd omhandler valgmateriell.
Det foreslås følgende endring i § 81:
§ 81. Tilgang til manntallet og det øvrige materiellet – offentlighet
(1) Om ikke annet følger av bestemmelser i lov eller forskrift, kan tilgang til eller avskrift av
Sametingets valgmanntall, herunder det som er brukt til avkryssing, bare gis eller utleveres
a) til offentlig ansatte når det er nødvendig av hensyn til tjenesten, eller
b) til forskere i vitenskapelig øyemed når det foreligger samtykke fra Sametinget, eller
c) til andre når det foreligger samtykke fra Sametinget.
(2) Tilgang til det øvrige valgmateriellet kan bare gis til forskere i vitenskapelig øyemed og
etter samtykke fra Sametinget.

3.9 Beregning av frister - § 83
§ 83 i forskriften omhandler beregninger av frister. Lignende bestemmelse finnes i valgloven
§ 15-5. Valglovens bestemmelser om frister ble endret etter forslag fremsatt i Prop. 64 L
(2010-2011). Det ble her foreslått å likestille lørdager og helligdager når det gjelder beregning
av frister. Valgloven § 15-5 presiserer at dersom en frist faller på en lørdag eller en helligdag,
begynner fristen å løpe nærmest påfølgende hverdag. Begrunnelsen var at det er lite rimelig å
kreve at valgmyndighetene er i beredskap en lørdag, når samfunnet har utviklet seg til at de
fleste offentlige virksomheter har lørdagsfri. Lignende endring ble ikke gjort i forskrift om
valg til Sametinget. Departementet foreslår å endre paragrafen til å harmonisere med fristene
for valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer.
Det foreslås følgende endring i § 83:
§ 83. Beregning av frister. Oversittelse
(1) Hvis en dato som er utgangspunktet for en frist faller på en lørdag eller en helligdag,
begynner fristen å løpe nærmest påfølgende hverdag.
(2) Hvis en dato for avslutningen av en frist faller på en lørdag eller en helligdag, løper
fristen ut den nærmest påfølgende hverdag.
(3) Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder tilsvarende i de tilfeller hvor en dato som er
det tidligste eller seneste tidspunkt for noen handling etter denne forskriften, faller på en
lørdag eller en helligdag.

4 Mindre språklige korreksjoner og endringer
Departementet ønsker å foreta enkelte språklige justeringer i forskriften, uten at dette er ment
å innebære endringer av materiell karakter. Forskriften ble sist oppdatert i august 2013, og
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inneholder derfor enkelte henvisninger som er utdaterte. Departementet ønsker også rette opp
en skrivefeil i en bestemmelse.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet ble opprettet 1. januar 2014. Forskriften
inneholder bestemmelser som referer til nå opphørte Kommunal- og regionaldepartementet og
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.
Det foreslås følgende endring i § 67 (4):
§ 67. Protokollering. Fastsetting av formular.
(4) Departementet fastsetter formularer, der administrative forhold, mottak og behandling av
stemmegivninger og stemmesedler, opptelling, valgoppgjør og kontroll skal protokolleres.
Det foreslås følgende endring i § 85a (1):
§ 85a. Valgobservasjon
(1) Departementet kan akkreditere nasjonale og internasjonale valgobservatører fra
institusjoner eller organisasjoner til å observere gjennomføringen av valg til Sametinget.
(2) Kommunene har plikt til å ta imot akkrediterte valgobservatører og tilrettelegge for
valgobservasjon.
Det foreslås følgende endring i § 82:
§ 82. Taushetsplikt
(1) Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt gjelder tilsvarende ved
sametingsvalget.
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5 Høringsinstanser
Departementene
Kommunene
Sametinget
Arbeiderpartiet
Árja
Ávjovárre Venstre
Ávjuvárri fastboendes liste
Ealáhus ja Luondu listtu
Fremskrittspartiet
Høyres hovedorganisasjon
Johttisápmelaččaid listtu
Nordkalottfolket
Norgga Sámiid Riikkasearvi
Samefolkets parti
Samenes folkeforbund/Sámiid Álbmotlihttu
Samer Sørpå
Senterpartiets hovedorganisasjon
Senterpartiets samepolitiske råd
Sosialistisk Venstreparti
Åarjel-Saemiej Gïelh

Institutt for samfunnsforskning
Nord Universitetet
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Norges miljø- og biovitenskapelige uiversitet
Norges teknisk-vitenskapelige universitet
Norsk Institutt for By- og Regionforskning
Rokkansenteret
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Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Nordland
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
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V.4*

Sør-Troms regionråd
Deres

ref.:

Deres dato:

Kommunene

REFERAT

Telefon:770

Saksbehandler:
STURLA BANGSTAD

26008

Vår dato:
12.12.2016

Vår ref.
026

2016/905

i Sør-Troms

REGIONRÅDSMØTE

Viser til innkalling

med saksliste

I HARSTAD

9. DESEMBER

2016

og orienteringer.

Deltakelse
Ordfører Sigrun W. Prestbakmo,
Salangen kommune
Rådmann Frode Skuggedal, Salangen kommune
Ordforer Bernhardt Halvorsen, Lavangen kommune
Rådmann Erling Hansen, Lavangen kommune
Ordforer Eva Ottesen, Gratangen kommune
Ordfører Dag Sigurd Brustind, Ibestad kommune
Rådmann Roe Jenset, Ibestad kommune
Ordfører Helene Berg Nilsen, Skånland kommune
Rådmann Torbjørn Simonsen, Skånland kommune
Ordfører Marianne Bremnes, Harstad kommune
Rådmann Hugo T Hansen, Harstad kommune
Ordfører Torbjørn Larsen, Kvæfjord kommune
Rådmann Merete Hessen, Kvæfjord kommune
Daglig leder Sturla Bangstad
Prosjektleder
Nina Dons-Hansen
Forfall:
Rådmann Ole Kristian Severinsen, Gratangen kommune

Behandlede
Sak 42/16:
Bakken.

saker
Orienteringssak,

status

strandrydding

v/

prosjektleder

Victoria

Victoria orienterte
om et meget godt resultat, samt meget god innsats i forbindelse med
årets strandrydding.
Regionrådet gav honnør til Victoria for utmerket prosjektledelse
(Fremlegg vedlagt).
Vedtak:

Fremlegg

Sak 43/16:

tatt til orientering.

Orienteringssak,

Dag Sigurd orienterte
Vedtak:

Fremlegg

om status

status

Kystbyregion

i prosjektet
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Brustind.
vedlagt).

tatt til orientering.

Pressemelding

Besoksadresse.
AsMorn Selsbanesgt.
Harstad

Sigurd

(prosjektdokumentasjon

44/16:
Forslag til pressemelding
om fremtidig
regionråd
og Stiklestad
Nasjonale
Kultursenter
Vedtak:

v/Dag

vedtatt.

Postadresse.
Postmottak
9479 Harstad

Utsendelse

etter

samarbeid
mellom Sør-Troms
v/Nina
Dons-Hansen.
16. desember

E-post.
post0 str r.-o
,:,,r .a bznlstad

Telefon
77 02 60 08
Mobil.
4/ /1 10 40
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(vedlagt).

Hjemrneside:
2

/

2

45/16:
Orienteringssak,
utarbeidelse
av Podcast om Tore Hund v/Nina
DonsHansen.
Nina orienterte om status for Podcast, herunder innhentet historisk grunnlag, skisse for
gjennomføring,
samt plan for videre dokumentasjon
av historiske fakta.
Vedtak:
Fremlegg tatt til orientering.
46/16:
Orienteringssak,
nytt prosjektarbeid
i Harstad v/Nina
Dons Hansen.
Nina orienterte om oppstarten
(forprosjektet)
av et kunstprosjekt
i Harstad som hun er
prosjektleder
for. Kunstprosjektet
ses i sammenheng
med stien langs sjøen.
Vedtak:
Fremlegg tatt til orientering.
-

v/Hugo
T Hansen.
47/16:
Kontor til administrasjon
Sør Troms regionråd
Hugo la frem forslag om flytting av administrasjonen
i Sør-Troms regionråd fra Harstad
kommune til Harstad Sparebank sine lokaler i sentrum samt, forslag til fortsatt
vertskommunestøtte
(vedlagt).
-

Vedtak:
Følgende ble vedtatt:
Regionrådets administrasjon
flytter inn i Harstad sparebanks ledige lokaler i januar
2017.
Det utarbeides kontrakt mellom Harstad sparebank og Sør-Troms regionråd i tråd med
tilbud.
Det utarbeides kontrakt mellom Sør-Troms regionråd og Harstad kommune om fortsatt
vertskommunestøtte,
herunder kostnadsfri IKT- og regnskapsstøtte
tom. 2019.
for Ofoten og Sør Troms v/Sturla
Bangstad
48/16:
ByR felles satsningsområder
Sturla la frem forslag til felles satsningsområder,
basert på fellesmøte med Ofoten
regionråd 11.-12. november i år.
-

Vedtak:

-

Revidert

forslag

til satsningsområder

ble vedtatt

(vedlagt).

Sak 49/16:
Orienteringssak,
ByR- status kunnskapsinnhenting
samt plan for
utforming
av næringsstrategi
v/Victoria
Bakken, Nina Dons-Hansen
og Sturla
Bangstad.
Victoria innledet med en gjennomgang
av status på innhentet faktagrunnlag
(vedlagt).
Nina og Sturla poengterte viktigheten
av god rolleavklaring
mellom kommuner og
regionen, herunder kriterier for strategivalg.
Den påfølgende diskusjonen
avdekket både et behov for tettere koordinering
lokalt og
regionalt i siste fase av prosjektet (utforming
av strategien),
herunder ble også
hensiktsmessigheten
av at hele regionrklet
fortsatt skal være styringsgruppe
drøftet.
I tillegg til ovennevnte,
fremkom det et ønske om å utdype/avklare
metode- og
modellvalg og arbeidsplan for det videre arbeidet med den strategiske
næringsplanen
neste regionrådsmøte
i januar. Da både leder og nestleder ikke kan stille på planlagt
10. januar, ble daglig leder bedt om å finne nytt møtetidspunkt.

i
møte

Vedtak:
Regionrådet besluttet følgende:
Neste regionrådsmøte
flyttes til annen dato i januar.
Til neste møte skal prosjektgruppen
legge frem forslag til endring av styringsgruppens
sammensetning.
Til neste møte skal prosjektgruppen
utdype forslag til metode og modell for strategisk
næringsplan,
samt spesifisere/konkretisere
arbeidsplan frem til avsluttet prosjekt.
Sak 50/16:

Eventuelt.

To saker ble fremmet
under eventuelt:
1. Hugo Hansen la frem en skisse for et mulig regionalt næringsprosjekt
som skal gjøre
næringslivet
bedre rustet til konkurransen
om etablering og drift av forsvarets base på
Evenes.
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3

Regionrådet
prosjekt.
2.

signaiiserer

at det ser nytten

av, og er positivt

til å delta i et slikt

prosessen omkring
og lite inkluderende
fra Fylkesråden på neste regionrådsmøte

Dag Sigurd Brustind tok opp den lukkede
og ønsket en orientering
regionreformen,
januar måned.

Den påfølgende debatten gav støtte til ovennevnte
og informasjon.
om inkludering
behov/ønske
Daglig leder ble bedt om å rette en formell
i januar måned 2017.

situasjonsbeskrivelse

henvendelse

til Fylkesråden

og

om orientering

Med hilsen

Sturla Bangstad
Daglig leder

Dag Sigurd Brustind
Leder
Dokumentet

er godkjent

elektronisk

og krever
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ikke signatur.

i

Ifl
Cknik(-1.-ayNty,

Avtale om transportoppdrag

mellom
Kvæfjord kommune, org.nr 972417998 (oppdragsgiver)
og
INKO AS avd. Borkenes, orgnr 928731022 (oppdragstaker)

Omfang
Oppdraget omfatter daglig (1) henting/utkjøring av internpost for Kvæfjord kommune,
samt (2) henting/utkjøring av medisinske prøver med videre for legesenter og
(3) henting/utkjøring av varm mat til delinerte mottakere i henhold til
forhåndsgodkjent mottakerliste.
Ved ønske om endringer i oppdraget skal dette avklares nærmere med Inko AS avd.
Borkenes.

Om utføring av oppdraget
Oppdraget utføres på alle ordinære arbeidsdager, i tidsrommet mellom kl. 12:0015:00, av fast sjåfør. Oppdraget utføres dog ikke på arbeidsdager forut for 1- 2.juledag
og 1.nyttårsdag samt på onsdager forut for skjærtorsdag.
Ved sykdom eller planlagt fravær hos sjåfør og hvor oppdraget ikke kan ivaretas ved
vikarsjåfor hos Inko avd. Borkencs. skal Inko AS avd. Borkenes snarest mulig gi
varscl til Kvætjord kommune v/servieekontoret. I slike tilfelle besørger Kvæljord
kommune transporten selv.

Kostnader
For oppdraget betaler Kvæfjord kommune kr 35 000.- pluss merverdiavgift pr år.
Beløpet faktureres halvårlig av oppdragstaker, forholdsvis korrigert for eventuelle
dager uten utføring, av oppdrag i henhold til punkt 2.
Beløpet kan justeres årlig i henhold til forrige års endring i Konsumprisindeksen:
første gang for 2017 ut fra endring i Konsumprisindeksen i løpet av 2016.

1
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Kontaktpersoner
Kontaktperson kommunen, post:
Postmottaket v/servicekontoret
Tlf 77023000
epost: )ostmottak ci),kvaf ord.kommune.no
Kontaktperson kommunen, medisiner:
Torunn Jensen, kontorleder legesenter
Tlf 77023402
epost: torunn.. ensen wborkenes.nhn.no
Kontaktperson kommunen, mat:
June Gjertsen, saksbehandler helse/omsorgsadm
Tlf 77023345
epost: "une.helen. ertsen dkvaf ord.kommune.no
Kontaktperson INKO:
Arvid Nøkleby Nilsen, arbeidsleder
Tlf 77043412/91742068
epost: arvid.nilsen dinkoas.no

Forutsetninger
Denne avtale erstatter tidligere omforent ordning nedfelt i brev fra Kvæfjord kommune
av 15.4.2002 og settes med oppstartdato 1.1.2017. Avtalen løper med gjensidig
oppsigelsesfrist fire måneder.

Tvist
Ved eventuell misligholdelse eller tvist om denne avtale, skal saken loses ved de
ordinære domstoler, dersom ikke partene kommer til enighet om å benytte voldgift.

Avtalen foreligger i to eksemplarer, ett til hver av partene.

Borkenes, den ;V/2

2016

Helge Vasseng
Avdelingsleder
Inko AS, avd Borkenes
Oppdragstaker

Me ete Hessen
Administrasjonssjef
Kvæfjord kommune
Oppdragsgiver

2
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HålogalandKraft I Bredbånd

iii

Kvæfjord Kommune
Att.: Administrasjonssjef/Ordfører
Bygdeveien 26
9475 Borkenes

Deres ref

Vår ref
TM

Vedr. utlyst tilbudskonkurranse
Brernnes
Viser til tilbudskonkurranse
079457.

Arkiv

Dato
15.12.2016

om bredbåndsnett

om bredbåndsnett

Borkenes-

i Kvæfjord Kommune, Doffin referanse: 2016-

Vi ønsker med dette å informere om at vi etter en nøye vurdering av konkurransegrunnlaget ikke kan
levere tilbud på denne konkurransen. Bakgrunnen for dette er flere kriterier i konkurransegrunnlaget
som vi ikke kan imøtekomme.
Vi gjør kommunen oppmerksom på at flere av de kommunale lokasjonene nevnt i
konkurransegrunnlaget allerede er oppkoblet i et fiberbasert bredbåndsnett.
Dersom kommunen ikke finner en tilfredsstillende løsning basert på innkommende tilbud, er
Hålogaland Kraft Bredbånd klare til å gå inn i samtaler med kommunen om mulig utbygning i
området.
Ta gjerne kontakt ved behov for nærmere info.

Med vennlig

hilsen

/

/
Rolf I
Styr
Hålogaland

/ ,-,..-1--x.
4 ‘.-4- • '‘'..-t
Trond Mikkelsen

gRh
er
Kraft

Bredhånd

as

C4.77----------.„

Daglig leder (konst.)
Hålogaland
Kraft Bredbånd
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Tilbudsforespørsel
Organisasjons- og lederutviklingsprosess i Kvæfjord
kommune

For levering til Kvæfjord kommune
Tilbudsfrist 23.12.2016

Tilbudsforespørsel på prosessveileder/fasilitator
Tilbudsforespørselen er sendt 3 aktuelle tilbydere. For å ivareta konkurransen er ønskelig om
dere kan gi tilbakemelding på om det er av interesse å levere tilbud i henhold til denne
forespørselen.
Melding sendes postmottak@kvafjord.kommune.no

Kvalifikasjonskriterier
 Firmaattest
 Skatteattest
 Kredittvurdering/rating basert på siste kjente regnskapstall, eventuelt årsregnskap
med revisors beretning

Generelt
I forbindelse med organisasjons- og lederutviklingsprosjekt i Kvæfjord kommune søkes det
etter prosessveileder/fasilitator.
Målet for OU-prosjektet er å gjenskape handlefriheten i kommunen for å drifte i økonomisk
balanse over tid. Kommunen ønsker en organisasjon som er tilstrekkelig robust og fleksibel
til å kunne tilpasse seg nye tjenestebehov og rammeforutsetninger. I dette ligger
utarbeiding, veiledning og implementering av strategi og tiltak for fremtidig organisering. I
tillegg ønsker vi å bygge og videreutvikle kompetanse på kommunens ledere i omstillings- og
endringsprosesser for å kunne ivareta god tjenesteproduksjon.
Prosessen vil ha fremtidig organisering av kultur- og oppvekstsektoren av kommunen samt
fellesadministrasjonen som hovedfokus.
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Prosessen skal baseres på strategier forankret i kommunens Budsjett 2017 og økonomiplan
2017-2020

Aktiviteter
 Vurdere dagens organisering
 Vurdere endringer i organisering
 Vurdere strategi for implementering
 Implementering av besluttende endringer
Bistandsbehov
 Designe prosess i samråd med administrasjonssjef og strategisk ledergruppe
 Lede prosess i samråd med administrasjonssjef og strategisk ledergruppe
Gjennomføring
Prosess gjennomføres med stor grad av involvering av ledelse og ansatte.

 Samlinger med ledere og ansattes representanter
- Strategisk ledergruppe
- Enhetsledere
- Tillitsvalgte

Rammebetingelse
Kvæfjord kommune har søkt midler gjennom KS sitt OU-fond, avtale forutsetter tilsagn. KS
sine kriterier for tildeling av midler må ivaretas i utforming og gjennomføring av prosessen.

Egenskaper prosessveileder/ fasilitator
 Profesjonell ledelse av prosess
 Være inspirerende, stimulerende og motiverende
Besvarelse av oppdraget
 Navn på tilbudt prosessveileder. Det er samme prosessveileder som skal følge hele
prosessen.
 Det skal vedlegges utfyllende CV med utdanning og relevant arbeidserfaring for
oppdraget.
 Referanser fra oppdrag de 3 siste årene som er av tilsvarende karakter. Det skal gis
beskrivelse av oppdraget, gjennomføringsperiode og verdi, samt navn på
oppdragsgiver med telefonnummer og e-postadresse.
 Det skal settes opp forslag til gjennomføringsplan med beskrivelse av antall møter og
fordeling av direkte og indirekte tidsbruk. Gjennomføringsplanen skal prissettes
(forberedelser, møter, reiseutgifter etc.) der alle leverandørens kostnader i
forbindelse med oppdraget skal fremkomme. Det skal ikke tilkomme andre kostnader
eller gebyrer utover dette.
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Tildelingskriterier
Tildeling skal skje på basis av hvilket tilbud som er det mest fordelaktige ut fra følgende
kriterier:
- Erfaring/kjennskap til offentlig sektor og resultater fra tidligere oppdrag 70 %
- Pris 30 %

Fremdriftsplan
Aktivitet
Oversendelse av tilbudsforespørsel til 3 leverandører
Innleveringsfrist
Meddelelse valg av leverandør
Kontraktsinngåelse
Gjennomføringsperiode for prosjektet

Tidspunkt
30.11.2016
23.12.2016 kl 13:00
06.01.2017
06.01.2017
16.01.17 – 31.10.17

Opsjon



Utvidelse/videreføring av prosjektet som konsekvens av funn/resultat i
prosjektperioden, herunder også til å omfatte organiseringen av kommunens helseog omsorgssektor.
Evaluering av gjennomførte endringer

Kontraktsforhold
Avtaleforholdet vil bli regulert av kontraktsvilkår, ”Organisasjons- og lederutviklingsprosess i
Kvæfjord kommune”.

Vedståelsesfrist
Tilbudet må vedstås 3 måneder fra innleveringsfrist.
Tilbud skal leveres på e-post til:
postmottak@kvafjord.kommune.no
eller pr post til:
Kvæfjord kommune
Bygdeveien 26
9475 Borkenes
Merk tilbudene med ”Tilbud – Organisasjons- og lederutviklingsprosess i Kvæfjord
kommune”.
Spørsmål sendes skriftlig til:
E-post Kvæfjord kommune ved postmottak: postmottak@kvafjord.kommune.no
og til e-post administrasjonssjef Merete Hessen: merete.hessen@kvafjord.kommune.no
Eventuelle svar på spørsmål vil bli kommunisert ut til alle tilbydere pr e-post.
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Merete Hessen

Sendt:
Til:
Emne:

Sissel Haugen Daldosso <Sissel.haugen.daldosso©ks.no>
<ou.midler©ks.no>
3. januar 2017 15:38
Merete Hessen
SV: Søknad om OU-midler

Kategorier:
EphorteltemCategory:
EphorteltemType:
EphorteObjectID:

Arkivert i ePhorte
Arkivert i ePhorte
Archive
102185

Fra:

på vegne av ou midler

Hei,
Søknaden er behandlet
maksimalt

og dere får tilsagn om kr 590 000. Tilsagnet er gitt med forbehold

honorar på kr. 16 000 pr. dag pr. ekstern konsulent

kommunens

om at OU-midlene

og kun reise- og oppholdsutgifter

dekker

for konsulent,

ikke

egne deltagere.

Signert tilsagnsbrev

vil bli sendt ut i løpet av et par uker.

Med vennlig hilsen

Sissel Haugen Daldosso

Epost
Telefon P.
Mobil

shd@ks.no
(+47) 24 13 64 06
(+47) 909 61 238

http.1/www.ks.no

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON

KS

Fra: Merete Hessen [mailto:Merete.Hessen
Sendt: 28. oktober 2016 18:20
Til: ou midler
Emne: Søknad om OU-midler

(Cukvarord.kommune.no]

Hei
Vedlagt følger søknad fra Kvæfjord kommune om OU-midler,
Jeg håper på velvillig behandling.
takknemlig

Dersom dere har spørsmål til søknaden og/eller

for å bli kontaktet.

Med vennlig hilsen

ete

3e& en

Administrasjonssjef
Kvæfjord kommune
tlf 77023011/

vedlagt prosjektskisse.

95837181
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det er noen vi bør justere er jeg
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Mattilsynet avdeling Midtre Hålogaland

Deres ref:
Vår ref:
Dato:
Org.nr:

2016/72094
25.11.2016
985 399 077

v/

tir
I

n.

!Fl."

1„,11:1

Oppnevning av dyrevernnemnd for Midtre Hålogaland
for perioden 2017-2020
Etter Lov om dyrevelferd § 30 andre ledd skal Mattilsynet oppnevne dyrevernnemnder for å sikre
lekmannsskjønnet i dyrevelferdsarbeidet. Dyrevernnemndene er en del av Mattilsynet.
Mattilsynet Hovedkontoret har fastsatt Instruks for dyrevernnemndene, som setter rammer for
hvordan dyrevernnemndene skal oppnevnes og organiseres oa for hvordan de skal arbeide. Ei
dyrevemnemnd kan ha inntil 10 medlemmer. Det er lagt til regiondirektøren å oppnevne
dyrevernnemnder, etter innstilling fra avdelingssjefen.
Regiondirektøren har besluttet at det som hovedregel skal være en dyrevernnemnd pr. avdeling i
Mattilsynet region Nord, med maksimalt antall medlemmer. Dyrevemnemnda for Midtre
Hålogaland dekker de samme kommunene som Mattilsynet avdeling Midtre Hålogaland og er en
del av Mattilsynet avdeling Midtre Hålogaland..
Mattilsynet har kontaktet husdyrnæringa, et utvalg dyrevernorganisasjoner og kommunene i det
området dyrevernnemnda skal dekke. Disse er invitert til å komme med forslag på kandidater til
dyrevernnemndene. Ut fra innkomne forslag og sin lokalkunnskap, har avdelingssjef/seksjonssjef
spurt aktuelle kandidater og laget ei innstilling til nye dyrevernnemnd for sitt distrikt. Ved
oppnevningen er det lagt vekt på at medlemmene skal utfylle hverandre i forhold til geografi og
kompetanse om ulike slag dyrehold.
Regiondirektøren har ingen innvendinger mot det forslaget til dyrevernnemnd for Midtre
Hålogaland som er satt fram av seksjonssjef/avdelingssjef.

På denne bakgrunn oppnevner Regiondirektøren følgende dyrevernnemnd for Midtre Hålogaland
for perioden 01.01.2017 —31.12.2020:

•NAMmattilsyr”.t.wr

Mattilsynet
Reglon Nord

Saksbehandler: Asle-Havard Miklegard
Tlf:
Besøksadresse:
E-post: ostmottak mattils net.no
(Husk mottakers navn)
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Postadresse: Region Nord
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Dyrevernnemnda for Midtre Hålogaland:
Navn
Geir Solmo
Anniken Arntsen
Torleif Johnsen
Bjørn Andor Hansen
Therese Salen
Johnsen
John Erik Bjørlo
Øyvind Hanssen
Finn K. Helgesen
Danny Jakobsen
Terje Bøe

Adresse
Skjomdalveien,
8523 Elve ård
Kråkfjell Gård,
8540 Ballan en
Merkurveien 27,
9408 Harstad
Hilleshamnveien 60,
9446 Grovf ord
Salen,
9475 Borkenes
Riseveien 73,
8404 Sortland
Åse,
8484 Risø hamn
Vidbukt,
8400 Sortland
Viktenveien,
8382 Na
postboks 422,
8376 Leknes

Kontaktinfo
Tlf. 906 67 527

Særli
storfe

Tlf. 47415480

husdyr

Tlf. 415 14 846

husdyr, fugl, smådyr

Tlf. 915 10 870

småfe

Tlf. 413 30 200

hest, smådyr, husdyr

Tlf. 917 66 906

storfe

Tlf. 481 82 269

småfe

Tlf. 926 60 924

smådyr, Zoo

Tlf. 905 77 949

husdyr

Tlf. 900 75 664

hest, husdyr

Dyrevernnemnda skal konstituere seg selv med leder og nestleder.

Med hilsen

14-4
ry Pådersen
,31

1

Å

Regkrdiektør

Kopi til:
• De kommuner som hører til avdeling Midtre Hålogaland

Side2 av2
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kom etanse

Kvæfjord kommune
Ordføreren

Norges vassdrags- og energidirektorat
nve@nve.no
Pb 5091 Majorstuen
0301 OSLO

Vår dato:
Vår ref:

06.01.2017
2017/2

Deres dato:
Deres ref:

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Kvæfjord kommunestyre - krav om etablering av måling på umålte anlegg
som veilys mv.
Kvæfjord kommunestyre har ved behandling av Kvæfjord kommunes budsjett og økonomiplan
2017-2020 under K-sak 70/16 i møte 15.12.2016 vedtatt slik uttalelse om krav om etablering av
måling av strømforbruket på umålte elektriske anlegg som veilys mv:
Myndighetene v/Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har forskriftsfestet at alle
energiuttak fra strømnettet skal måles, herunder også eksisterende anlegg som f.eks. veilys. Det
heter videre at det er anleggseiers ansvar og sørge for egne anlegg som omfattes av disse krav
skal sørge for klargjøring for måling og at det bestilles separate strømabonnement på disse.
Statlig forskrift krever i stedet for etablerte ordninger med umålt kraft, at det fra 1/1-17 skal være
målte kraftanlegg på alle veilys. For alle landkommuner – også for Kvæfjord – er dette kravet
enormt kostnadskrevende. For Kvæfjord kommunes del som er en stor kommune i areal med
spredt bebyggelse og med mange enkeltstående lyspunkter rundt om i kommunen, vil dette kravet
medføre svært store kostnader for en kommune med ca. 3000 innbyggere. Uten at antall
enkeltstående lysstolper er talt opp, kan det anslås at det er mellom 50-80 slike i Kvæfjord
kommune. Når det da er kalkulert til ca. kr 30.000,- for hvert målepunkt, snakker man her om en
kostnad på kr 1,5 mill-2,4 mill. I tillegg til dette kommer alle sløyfer rundt om i kommunen som
skal ha målepunkt.
Det er av stor viktighet for kommunens innbyggere både av hensyn til trafikksikkerhet og egen
trygghet at lysstolper rundt om i kommunen blir opprettholdt, men med de krav som NVE og
statlige myndigheter her har satt så vil dette være et godt bidrag til å avfolke distriktene både i
Kvæfjord og øvrige distriktskommuner i dette landet.
Kommunen sliter med et krevende avvik mellom bevilgede midler til kommunale veiformål på
den ene side og tiltak som ønskes gjennomført på den annen side. Kravende fra statlig hold og
kraft/nettselskap om målt strømforbruk for veilys og også andre kostnadsdrivende krav lar seg
ikke gjennomføre uten at det følger økonomiske midler til formålet.

Postadresse:
E-post:
Besøksadresse:

Bygdevegen 26, 9475 Borkenes
postmottak@kvafjord.kommune.no
Bygdevegen 26, 9475 Borkenes

Telefon:
Telefaks:
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77 02 30 00
77 02 30 01

Bankgiro:
Org.nummer:

4780 05 00237
972 417 998 MVA

Kvæfjord kommunestyre kan ikke akseptere at man kommer i den situasjon at man får mørklagte
veilys og veistrekninger der folk bor og ferdes. Kommunestyret vil på det sterkeste henstille til
kraftlag og sentrale myndigheter om at det gis dispensasjon fra kravet om at det skal monteres
målepunkt for enkeltstående lysstolper. Man må i stedet få videreført dagens eksisterende ordning
med umålt kraft.

Med hilsen

Torbjørn Larsen
Ordfører

Kopi til:
Olje- og energidepartementet
postmottak@oed.dep.no
Pb 8148 Dep, 0033 Oslo
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
postmottak@kmd.dep.no
Pb 8112 Dep, 0032 Oslo
KS Nord-Norge
tom.mikalsen@ks.no
Pb 1378 Vika, 0114 Oslo
Sør-Troms regionråd
post@strr.no
c/o Harstad kommune
Postmottak
Pb 1000, 9479 Harstad
Hålogaland Kraft
hlk@hlk.no
Pb 1057, 9480 Harstad
Vesterålskraft
kundeservice@vesteralskraft.no
Pb 103, 8401 Sortland
Ishavskraft
bedriftskunde@ishavskraft.no
Pb 1374, 9506 Alta
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamånni

POLITIET
TROMS POLITIDISTRIKT

Saksbehandler
Bård Magne Pedersen

Telefon

Vår dato
24 01 2017
Deres dato

Vå r ref.
2017/775 - 1
Deres ref.

Arkivkode

Justis- og beredskapsdepartementet
Postboks 8005 Dep
0030 OSLO

Fylkesmannen og politimesteren er bekymret for beredskapen i Troms.
Mener konsekvensene av å flytte 339-skvadronen må utredes.
Fylkesmannen og politimesteren i Troms ber Justis- og beredskapsdepartementet sammen
med Forsvarsdepartementet utrede konsekvensene av å tlytte 339-skvadronen ut av fylket, og
ber også om at andre departementer involveres i vurderingene.
Dette bekymrer oss
Det pågår for tiden arbeid med en rekke omfattende reformer og utredninger som vil få store
konsekvenser for lang tid framover. også for beredskap oå samfunnssikkerhet. Vi kan nevne
samhandlingsreformen. langtidsmeldingen for forsvaret. politireformen. kommunereformen
osv.
Felles for disse reformene og prosessene er et mål om mer kostnadseffektive
losninzer og tjenester.

og rasjonelle

Som offentliå myndighet med overordnet ansvar for beredskap og samfunnssikkerhet ser vi
behov for å rette oppmerksomhet mot mulige konsekvenser av noen av de pågående endringer
og reformer.
1 denne sammenheng vil vi konkret peke på Forsvarets planer om å flytte 339-skvadronen og
hovedbase for helikoptre ut av Troms fylke.
Konsekvenser av endringene
Hvilke direkte og indirekte sarnfunnsmessige konsekvenser vil dette ha?
Er konsekvensene av disse prosessene vurdert både på kort og lang sikt? Er dette sett på
bakårunn av fylkets risikobilde, behovet for å fornye totalforsvaret, og forventinger og planer
om utvikling av totalforsvaret i St.meld.nr. 10(Risiko i et trygt samfunn)? Vi viser også til
Fylkesmannen sin nylig gjennomforte risikoanalyse for Troms (FylkesROS. nov. 2016).
Vi er kjent med at landmaktutredningen skal danne grunnlag for en endelig beslutning. Det er
dermed fortsatt tid og muligheter til å vurdere de kort- og langsiktige konsekvenser for det
sivile samfunn og for totalforsvaret.
Fylkesmannen og politimesteren i Troms mener at Justis- og beredskapsdepartementet.
sammen med Forsvarsdepartementet, burde gjennomfore en utredning som viser direkte og

Fylkeshuset, Strandvegen
13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon:
Telefaks

77 64 20 00
77 64 21 39
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fmtrpostmottak@fylkesmannen
www fylkesmannen.no/troms

no

Scie 2

indirekte konsekvenser for samfunnssikkerhet
339- skvadronen flyttes ut av fylket.

og beredskap og totalforsvaret i Troms. dersom

Færre ressurser?
Justis- og beredskapsdeparternentet forutsetter at det nasjonale risikobildet og regional
risikoanalyse legges til grunn for å styrke samfunnssikkerhetsarbeidet. Mye tyder på at den
enkelte sektor sin evne til krisehåndtering må styrkes for å kunne håndtere fremtidige
utfordringer. Cruisebåt-havari, fiellskred og snøskred er cksempler på hendelser og
utfordringer som er krevende å håndterc, og hvor det vil være avgjørende å ha tilstrekkelige
og tilgjengelige redningsressurser. Forsvarets støtte til det sivile samfunn kan være heh
avgjørende. Dette er forhold som vi mener ikke er godt nok ivaretatt og vurdert i de reformer
og prosesser som er igangsatt.
Vår bekymring er også knyttet til at beslutninger som tas i den enkelte sektor ikke er vurdert i
et helhetlig sarnfunnsperspektiv. Forebyggende samfunnssikkerhetsarbeid handler om å
avdekke risiko og sårbarhet før krisen er der. Samvirkeprinsippet bør derfor gjøres gjeldende
også i et forebyggende perspektiv, og ikke bare legges til grunn i selve krisehåndteringen.
Dette kan også gjelde vurderinger om behov for drifl og tilgjengelighet av kritisk materiell
som har avgjørende betydning for samfunnssikkerhet og beredskap.
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet er samordningsansvarlig for samfunnets sivile sikkerhet.
Forsvaret representerer gjensidigheten i totalforsvarskonscptct. Flere departement bør
involveres i disse vurderingene. f eks Helse- og omsorgsdepartementet.

Fylkesmannen og politimesteren i Troms ønsker å få en bedre oversikt over regionale
konsekvenser. Dette er imidlertid utfordrende, da regionale myndigheter i liten grad er
involvert i de nasjonale utredningene som vil være styrende for de endelige beslutningene.

Vi ber derfor om at det settes i gang et arbeid med utredning og vurdering av konsekvenser
for samfunnssikkerhet og beredskap i Troms nar flytting av 339-skvadronen flyttes ut av
fylket. Dette har også konsekvenser på andre sektorer i samfunnet. Det er derfor av stor
betydning av man vurderer dette i et mer helhetlig perspektiv, hvor ringvirkninger på andre
områder inngår.

Med vennlig hilsen

Bård M. Pedersen
fylkesmann

Ole B. Sæverud
politimester

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke handskrevne signaturer.
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Kopi:
Helse- og omsorgsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Direktoratet for samfunnssikkerhet
Forsvarets hovedkvarter
Kommunene i Troms
Troms fylkeskommune

og beredskap
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POLITIET
Til kommunene

Deres

i Troms

etter

referanse:

.

liste

Vår referanse:

Sted,

201502519

Tromso,

ORIENTERING
TIL KOMMUNENE
TROMS POLITIDISTRIKT

OM TJENESTETILBUDET

TIL

dato
27.01.2017

INNBYGGERNE

I

Tjenestetilbudet
til innbyggerne
må ses i sammenheng
med nærpolitireformens
foringer,
lokale
prosesser i styringsgruppen
og i møte med kommunestyrene,
høringsrunden
og til slutt
høringskonferansen,
hvor politimesteren
samlet har fått mange og gode innspill til organisering
og politiets tjenestetilbud.
Nærværende
orientering
gis på bakgrunn
av besluttet
organisering.
Eventuelle
endringer
av geografisk
struktur
etter klagebehandling
kan medføre justeringer
av
tjenestetilbudet.
Tjenesteenhets-

og tjenestestedsstrukturen.

Politidirektoratet

har fastsatt

den nye geografiske

strukturen

for Troms

politidistrikt.

Politidistriktet
består nå av to politistasjonsdistrikter
og tre lensmannsdistrikter,
som betyr at
Tromsø politistasjon
dekker Tromsø og Karlsøy kommune
mens Harstad politistasjon
dekker
Harstad, Kvæfjord
og Skånland
kommune.
Nord-Troms
lensmannsdistrikt
dekker Kvænangen,
Nordreisa,
Lyngen kommune.
Lensmannsdistriktet
har administrasjonssted
lensmannskontorer
på Skjervøy og i Skibotn.

Skjervøy,
Kåfjord, Storfjord
på Storslett,
i tillegg til

Finnsnes lensmannsdistrikt
består som tidligere
av Berg, Torsken, Tranøy,
Dyrøy kommune,
hvor lensmannskontoret
er stedsplassert
på Finnsnes.

Lenvik,

og

Sørreisa

Midt-Troms
lensmannsdistrikt
dekker de sju kommunene
Balsfjord,
Målselv, Bardu, Ibestad,
Salangen,
Lavangen og Gratangen.
Det framtidige
administrasjonsstedet
vil bli Setermoen,
i tillegg blir det lensmannskontorer
på Storsteinnes,
Andselv og Hamnvik.

og

og

Som nevnt i brevet fra Politidirektoratet
av 13. januar i år om ovenstående,
utløper
klagefristen
10. mars 2017.
En eventuell
klage må være skriftlig
og begrunnet
og skal angi
hvilke endringer
i avgjørelsen
som kommunen
ønsker eller om avgjørelsen
ønskes helt eller
delvis opphevet
på grunn av forhold ved saksbehandlingen.
Geografiske

driftsenheter

I høringsrunden
er kommunene
spurt om synspunkter
på organisering
av de geografiske
driftsenhetene,
etter at politimesteren
foreslo at de skal samsvare
med tjenesteenhetene
(lensmannsog politistasjonsdistriktene).
Kommunene
har støttet denne tilnærmingen
og
dette er det nå forhandlet
enighet med fagforeningene
om. Det betyr at de fem lensmanns-

Troms

politidistrikt

Tromsø
Post: Postboks
6132,
Besøk: Stakkevollvegen

9291
9

TROMSØ

TF: 77 79 60 00

Org.

Faks:

Giro:
www.politi.no

E-post:

77 79 60 01

post.troms@politiet.no
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nr.:

og

politistasjonsdistriktene
illustrerer
nye Troms

i Troms
politidistrikt:

hver for seg er en geografisk

driftsenhet.

Kartet

på neste

side

Palitidirektoratets beslutning til
tjenesteenhets- og tjenestestedsstruktur

0.

lCi tjeneste-steder,
5 hovedseter,

herunder

1•11:11C2171

herunder

5 Tjenesteenheter

Kadsøy

Kværrartgen

TrOMSGS

politistasjonsdistaikt

Nordreisa

TRON 5Ø

Berg

tinnsnes
lensmannsdistrikt

lorsken
Traney
Harstad
politistasjonsdistrikt

Nord-Troms
lensmannadistrikt
Ihestad
HAR5TAD

Han nvik
..,tavangerr,

ava•tjnrd

Bardu

Midt-troms
lensmannsdistrikt

Gratangedj
Skånland

1;.-

Kartuunn:eg

Styringsgruppens

krav til polititjenesten

- når noe skjer

Ta tak i de alvorlige
•fr

Systematisk
Forsvarlig

forebyggende
reiseavstand

God lokalkunnskap

må på politiet

forholdene
(eks.

så snart

som grunnlag

som har bestått av sju
har i reformprosessen
fremhevet

ha god responstid.

som mulig

etter

hendelsen.

Målselv-modellen).

for publikum

3C,km

Kartverke

i Troms

Styringsgruppen
for tjenesteenhetsog tjenestestedsstrukturen,
ordførere,
fem politiledere
og fire fagforeningsrepresentanter,
flg. som viktig:
Responstiden

2C

- herunder

for etterretning.
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timebestilling.

Forebyggende

arbeid

Det forebyggende
arbeidet er en av bærebjelkene
i nærpolitireformen
og i Troms politidistrikt
tar vi sikte på at dette skal styrkes i hele politiorganisasjonen.
Vi vil søke å utvikle
politirådssamarbeidet
med kommunene,
slik at vi sammen kan skape gode oppvekstsvilkår
for
barn og unge. Hver kommune
vil få en egen politikontakt,
en tjenestemann
eller kvinne som
får et særskilt ansvar for å følge opp "sin" kommune.
Dette vil bidra til å sikre god
lokalkunnskap
og gi en god kontaktflate
mot lokalsamfunn,
lokale aktører og innbyggere.
Politikontakten
skal sikre at vi er til stede i den enkelte kommune
minst en gang i uken.
Politiet vil sammen med den enkelte kommune
søke å finne en løsning som er mest
hensiktsmessig
for å få god effekt av ordningen.
I forbindelse
med politirådssamarbeidet
har man i mange kommuner
etablert en ordning der
lokal politileder
møter i kommunestyret
en gang i året og orienterer
om utviklingen
i distriktet.
Erfaringene
viser at dette er en viktig møtearena
for både politiet og lokalpolitikere,
noe vi
håper å kunne videreutvikle
til å gjelde i hele politidistriktet.
Kommune
og politi har hver for
seg ulike ansvarsområder
i forhold til innbyggerne,
men god samhandling
og rolleforståelse
er
viktig for å sikre innbyggerne
gode tjenester.
Beredskap
Politidistriktets

beredskapsordning

er i stadig

utvikling

og vi har nå heldøgns

aktiv

polititjeneste
i fire av tjenesteenhetene.
I Nord-Troms
lensmannsdistrikt
er vi fortsatt
ikke i
stand til å tilby heldøgns aktiv tjeneste,
men må baseres på hjemmevaktordning
enkelte
perioder i uken. Dette er noe vi håper å kunne forbedre ytterligere
i tiden framover.
Troms
fylke byr på både avstandsutfordringer
og spredt bosetting,
noe som er utfordrende
i forhold til
strenge responstidskrav.
Vår erfaring
de sSte år er likevel at vi i hovedsak
når de krav som er
stilt til oss i de aller alvorligste
sakene, samt at vi i tillegg har god evne til å følge opp
henvendelser
fra publikum
på mindre alvorlige
hendelser,
også utenfor ordinær åpningstid.
Politipatruljens
uniformerte
tilstedeværelse
gjør oss synlige og har en åpenbar forebyggende
effekt. Dette merker vi særlig når vi på kveld- og natt i helgene oppsøker ulike
ungdomsarrangementer,
fester 0.1.
Publikum som ringer til 112 skal i minst 95 % av tilfellene
ha svar innen 20 sekunder.
Responstidskravene
ved de alvorligste
hendelsene
(alarm og prioritet
1) er differensiert
ulikt
etter befolkningstetthet,
slik at poltiet
for eksempel
sentralt
i Tromsø må være framme
innen
15 minutter
i minst 80 % av tilfellene.
I tettsteder
med mer enn 2000 innbyggere
er kravet 20
minutter,
og på landsbygda
med spredt bosetting
er det samme kravet 50 minutter.
Beregningene
for å kontrollere
måloppnåelsen
foretas deretter
som et gjennomsnitt
for hele
politidistriktet.
Publikumsservice
Vårt utgangspunkt
er at alle tjenestesteder
i Troms politidistrikt
skal ha normalåpningstid
alle
ukedager og at det skal være politibemanning
på stedet. Våre til sammen ti tjenestesteder
sikrer at omtrent
91,6 % av innbyggerne
har kortere reisevei enn 45 minutters
kjøretid til sitt
nærmeste
politikontor.
Ved tjenestestedene
vil tjenestemennene
kunne motta anmeldelser
og i
alminnelighet
foreta etterforsking
i lokale saker. I andre tilfeller vil man kunne få veiledning
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om hvor man kan henvende
seg, dersom man lokalt ikke kan bistå. Innenfor
det enkelte
lensmannsdistrikt
eller politistasjonsdistrikt
vil man ha ytterligere
kapasitet
og kompetanse
til
å folge opp innenfor de fleste saksområder,
i tillegg til at man også vil ha en dag i uka med
utvidet åpningstid
for å øke publikumsservicen.
I tillegg til i Tromsø vil man i hver
tjenesteenhet
kunne innlevere
søknad om pass, våpentillatelse,
kjøreseddel
mv.
Inntil videre vil sivile rettspleieoppgaver
og enkelte forvaltningsgjøremål
bli utført ved
tjenesteenhetene.
Framover vil det bli gjennomført
nærmere analyser for å se hva som samlet
gir den beste løsningen innenfor disse områdene.
I den anledning
vil det også bli gjort nye
vurderinger
av oppmøtested
for innlevering
av passøknad.

Etterforsking

og politiarbeid

på stedet

Vår satsing på heldøgns aktiv tjeneste
medfører
betydelig
ressursbruk.
Det er viktig at vi
utnytter
ressursene
godt og derfor utvikler vi nå som metode "politiarbeid
på stedet".
Det
betyr at alle hendelser
vi etterforsker
søkes ferdigstilt
så langt som mulig mens vi ennå er på
åstedet. Dette gir både god ressursutnyttelse,
bedre kvalitet
på etterforskingen
og service til
de som er vitner eller part i en sak. Mange vil oppleve det som en fordel at man slipper å mote
til avhor hos politiet på et senere tidspunkt.
Sammen med dette pågår også et prosjekt
for å
heve kvaliteten
på vår etterforsking
kalt "etterforskingsløftet",
noe som er viktig i et
rettssikkerhetsperspektiv.
Vi etablerer
et felles straffsaksinntak
for hele politidistriktet,
slik at
flesteparten
av våre straffesaker
får en innledende
kvalitetssjekk
og at sakene i initialfasen
best mulig håndtert.
Straffesaksmottaket
vil støtte politipatruljen
i den innledende
etterforskingen,
og når mottaket
ikke er betjent vil operasjonssentralen
tre støttende
til.

Utvikling

blir

av fagmiljøer

Innbyggerne
vil oppleve at hovedtyngden
av polititjenestene
blir levert fra politistasjonsog
lensmannsdistriktene.
Likefullt er det viktig å ytterligere
styrke kompetanseog kapasitet
i
funksjonelle
driftsenheter
som understøtter
"nærpolitiet".
Dette gjør vi i Troms ved å forsterke
egne funksjonelle
enheter med spisskompetanse
innenfor etterforsking,
forebyggende
og
etterretning.
Dette skal sikre fagutvikling
og tilstrekkelig
kompetanse
i hele organisasjonen.
Særlig er vi spent på effekten av at vi har samlet etterretning
og forebyggende
i en seksjon for
å sikre synergi mellom fagområdene.

Ledelse
Ledelsen skal være fremtredende
i alle ledd av organisasjonen.
Det skal sikres bredere
rekruttering
til lederstillinger
i politiet og lederutdanningen
i politiet skal videreutvikles.
Lokale
ledere vil få i oppgave å sikre godt samarbeide
med kommunene
og andre lokale aktører.
Politimesteren
vil ta initiativet
til at det årlig holdes et møte med kommunene
innenfor hver
geografiske
driftsenhet
for å bidra til at samhandling
mellom politi og kommune
får nødvendig
tyngde fra politiets side.

'
hilsen

le Bredrup
Politimester

Sæverud
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Mottakere

av informasjon

Balsfjord
Bardu

kommune

kommune

Lenvik

kommune

Lyngen

kommune

Berg kommune

Målselv

kommune

Dyrøy

Nordreisa

kommune

Gratangen

kommune

kommune

Salangen

kommune

Harstad

kommune

Skjervøy

kommune

Ibestad

kommune

Skånland

kommune

Karlsøy

kommune

Storfjord

kommune

Kvæfjord

kommune

Kvænangen
Kåfjord
Lavangen

kommune

kommune
kommune

Sørreisa

kommune

Torsken

kommune

Tranøy
Tromsø

kommune
kommune
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Sats på Borkenes skole.

Årsmøtet i Kvæfjord Venstre er bekymret for den bygningsmessige
standard ved Borkenes skole både i forhold til generelt vedlikehold
og i forhold til pedagogiske muligheter som svarer til tidens krav.
Dette gjelder særlig mellomtrinnsbygget fra 1948 og spesialromfløya
for ungdomsskolen.
Vi registrerer at det i andre kommuner i vår nærhet blir satset på
skolen ved at nybygg planlegges og nye, tidsmessige bygg blir tatt i
bruk.
Barn og unge er framtida også i vår kommune, og da må en satse på
skolen. Nå er prosjekt med planlegging og realisering av nytt helsehus
vedtatt som en satsing for framtida med oppstart inneværende år.
Men det er også nødvendig med et løft for Borkenes skole.
Bygningsmessig kvalitetsheving ved Borkenes skole for å møte tidens
krav skal være det neste store prosjektet, og oppstart må skje så
snart det er praktisk og økonomisk mulig, senest i henhold til
økonomiplanen i 2019.
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Fra: Merete Hessen (Merete.Hessen@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 06.02.2017 15:16:07
Til: Postmottak
Kopi: Lars Tverseth; Kristin Myreng Grimstad
Emne: Uttalelse
Vedlegg: Prosjekt Borkenes skole.docx
Fra: Asbjørn Hessen [mailto:asbj-o-h@online.no
]
Sendt: 6. februar 2017 14:45
Til: Postmottak
Emne: Uttalelse

Vedlagt følger uttalelse fra årsmøtet i Kvæfjord Venstre 1.februar 2017.
For årsmøtet
Asbjørn Hessen
møtesekr.
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Fra: Silje-Charina Skog (silje.skog@fylkestrafikk.no)
Sendt: 31.01.2017 11:06:00
Til: Torbjï¿½rn Larsen
Kopi: Harstad kommune; marianne.bremnes@harstad.kommune.no; maria.fjellstad@harstad.kommune.no;
sturla.bangstad@strr.no; Merete Hessen
Emne: Kommunestyre mï¿½teprotokoll 15.12.16
Vedlegg: image001.jpg
Hei,
Det gleder oss at det er et stort engasjement for ï¿½ bedre forholdene for de kollektivreisende i Harstad.
For forhold som gjelder Harstad byterminal viser Troms fylkestrafikk til at dette er et kommunalt
ansvarsomrï¿½de.
TFT tar vedtaket til etterretning.

Med vennlig hilsen

Silje Skog
Kommunikasjonsrï¿½dgiver
Troms fylkestrafikk
Mob: 938 13 008
Tlf: 77 78 84 75

Fra: Torbjï¿½rn Larsen [mailto:Torbjorn.Larsen@kvafjord.kommune.no]
Sendt: 27. januar 2017 11:17
Til: Harstad kommune <postmottak@harstad.kommune.no>; marianne.bremnes@harstad.kommune.no;
maria.fjellstad@harstad.kommune.no; Sturla Bangstad (sturla.bangstad@strr.no) <sturla.bangstad@strr.no>; Kurt
Arild Bones <kurt.bones@fylkestrafikk.no>
Kopi: Merete Hessen <Merete.Hessen@kvafjord.kommune.no>
Emne: VS: Kommunestyre mï¿½teprotokoll 15.12.16
Videresender interpellasjon og vedtak i kommunestyret i Kvï¿½fjord om: Bussreisendes situasjon i Harstad.
Hï¿½per vi kan fï¿½ til en bedring for risende i regionen.
Mvh
Torbjï¿½rn Larsen
Ordfï¿½rer i Kvï¿½fjord kommune
Fra: Merete Hessen
Sendt: 26. januar 2017 10:36
Til: Torbjï¿½rn Larsen
Emne: VS: Kommunestyre mï¿½teprotokoll 15.12.16

Kvï¿½fjord kommunestyre fattet 15.12.2016 enstemmig fï¿½lgende vedtak:

PS 76/16 Interpellasjon fra Asbjï¿½rn Hessen (V): Bussreisendes situasjon i Harstad
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Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2016
Asbjï¿½rn Hessen (V) fremmet slik interpellasjon:
Forholdene for busspassasjerer i Harstad sentrum er igjen blitt en aktuell sak. Bussterminalen pï¿½ torget
karakteriseres som en ”skam for byen”.
Som jevnlig bussbruker kan jeg skrive under pï¿½ den kritikken som framkommer. Jeg har tidligere tatt
initiativ for ï¿½ lï¿½fte fram denne saka, og eldrerï¿½d og rï¿½d for funksjonshemmede uttalte seg.
Det har blitt vist til venterommet pï¿½ kaia, som er gode lokaler, men som ligger pï¿½ feil sted i forhold til de
bussreisendes behov.
Situasjonen i Harstad er nesten absurd i en situasjon der kollektivtrafikken skal vï¿½re nasjonalt
satsingsomrï¿½de. Lokalt er den et daglig problem ogsï¿½ for reisende til og fra vï¿½r kommune: Det er
vinter, ofte med sno og kulde, regn, sludd, snï¿½, hï¿½lke. Ikke toalettforhold. Bagasjerom mangler. En skam
for byen!
Saka har regional betydning og er nï¿½ aktualisert ved lokale initiativ i Harstad. Det kan vï¿½re bra om
ogsï¿½ Kvï¿½fjord kommune ï¿½ver pï¿½trykk.
Hvordan mener ordfï¿½reren at vï¿½r kommune kan vï¿½re med ï¿½ pï¿½virke til en lï¿½sning som
trafikantene er tjent med bï¿½de pï¿½ kort og lang sikt?

Ordfï¿½reren besvarte interpellasjonen.
Asbjï¿½rn Hessen (V) fremmet slikt forslag til vedtak (Forslag 1):
Kvï¿½fjord kommunestyre viser til de uholdbare forholdene for bussreisende ved
terminalen i Harstad, og ber ordfï¿½reren ta dette opp direkte med Harstad kommune
og i Sï¿½r-Troms regionrï¿½d.
Mï¿½let mï¿½ vï¿½re at en kan fï¿½ pï¿½ plass lï¿½sning som trafikantene er tjent med, bï¿½de pï¿½
kort og lang sikt.
Votering:
- Forslag 1 enstemmig vedtatt.
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Kommunene i Troms

Prosjektskjønnsmidler

til fornying og innovasjon i 2017

Av de totale skjønnsmidlene til Troms for 2017 på 112,2 mill, kr. besluttet Fylkesmannen å
fordele 1016 mill. kr. i forbindelse med statsbudsjettet for 2017, og holde tilbake 10,6 mill,
kr. til fordeling i løpet av budsjettåret. Av disse midlene ble det besluttet å sette av inntil 5
mill, kr. til prosjektskjønnsmidler og 5,6 mill. kr. til kriseskjønnsmidler.
Kriseskjønnsmidler
Intensjonen med ordningen er å ivareta uforutsette og akutte forhold i kommunene av
vesentlig karakter. Terskelen for tildeling vil være høy. og midlene vil fordeles etter søknad.
Fylkesmannen vil blant annet vurdere å tildele slike skjønnsmidler til kommuner som kan vise
til særskilte utfordringer som ikke var kjent under budsjettprosessen.
Kommuner som mener seg berettiget til kriseskjønnsmidler må søke Fylkesmannen om dette
innen 1. oktober 2017. For å kunne gjøre en samlet vurdering av hvilke tiltak som evt. skal
tildeles kriseskjønnsmidler vil Fylkesmannen som hovedregel ikke realitetsbehandle
innkomne søknader før etter søknadsfristens utløp. Søknader om kriseskjønnsmidler skal ikke
sendes via den nye integrert søknads- og rapporteringsdatabasen ISORD.

Prosjektskjønnsmidler
Fylkesmannen har mulighet til å gi en del av skjønnsrammen som støtte tilfirnyings- og
innovasjonsprosjekter
i kommunene. Formålet med prosjektmidlene cr å gi kommunene støtte
til å prøve ut nye løsninger på sine utfordringer. Midlene skal fungere som risikoavlastning
for kommunene for å kunne jobbe med fornying og innovasjon. Prosjektenes formål må være
å styrke kommunen i rollene som tjenesteprodusent, myndighetsorgan, lokaldemokratisk
arena eller som samfunnsutvikler.
Ved fordeling av prosjektskjønnsmidler tidligere år har det i hovedsak vært gitt støtte til
mindre prosjekter. I 2014 ble det gitt støtte til 56 prosjekter med en gjennomsnittlig støtte på
kr. 125 000 pr. prosjekt, tilsvarende tall for 2013 var 55 prosjekter og kr.106 545. Det ble ikke
utlyst prosjektskjønnsmidler i 2015 og 2016 blant annet på grunn av arbeidet med
kommunereforrnen og folkevalgtopplæringen. Erfaringene med tidligere fordelingspraksis er
at mange prosjekter har hatt relativ lav effekt og liten overføringsverdi til andre kommuner.
På bakgrunn av dette ønsker Fylkesmannen i 2017 å satse på færre og større prosjekter, og
kommunene oppfordres derfor til å gå sammen om å utvikle felles prosjekter innenfor
satsingsområdet.

Fylkeshuset, Strandvegen
13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefory
Telefaks.

77 64 20 00
77 64 21 39

Avdeling
Justis - og
kommunalavdelingen
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Fylkesmannens

satsningsområde

i 2017 —Digitalisering

Med utgangspunkt i departementets retningslinjer og en vurdering av kommunenes
utfordringer vil Fylkesmannen for 2017 satse spesielt på prosjekter innen digitalisering.
Regjeringen har tatt initiativ til et offensivt og målrettet arbeid med å fornye, forenkle og
forbedre offentlig sektor. Digitalisering er en vesentlig del av dette arbeidet. Fremover må stat
og kommune samarbeide mer og bedre for å tilby innbyggere og næringsliv gode,
brukervennlige og helhetlige digitale tjenester.
Digitalisering handler om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive og
pålitelige. Det legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke
produktiviteten i både privat og offentlig sektor. Digitalisering er et viktig verktøy for
forenkling av kompliserte regelverk, og fornying av gammel og tungvint forvaltningspraksis.
Regjeringen la i 2016 frem Meld. St. 27 (2015-2016) Digital agenda fbr Norge. IKT
en
enklere hverdag og okt produktivitet. Meldingen presenterer regjeringens overordnede
politikk for hvordan vi kan utnytte IKT til samfunnets beste. Det vises videre til
Di italiserin srundskrivet (H-09/16) som er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger
vedrørende digitalisering i offentlig sektor og til KS digitaliseringsstrategi som lanseres i
løpet av februar 2017.
Fylkesmannen ønsker i 2017 å benytte prosjektskjønnsmidlene til å støtte prosjekter i
kommunene som bidrar til å utvikle og implementere løsninger for digitalisering av
kommunale tjenester.
Velferdsteknologi er et eksempel på et område der en ser stort potensiale med digitalisering.
Helse- og omsorgstjenestene i kommunene står overfor store utfordringer i årene som
kommer. Det er derfor nødvendig at kommunene kan tenke nytt, og finne nye løsninger for å
imøtekomme pasientens og brukerens behov for tjenester. Velferdsteknologi åpner et nytt
mulighetsrom. Det vises i denne forbindelse spesielt til St. Meld 29 (2012-2013)
Morgendagens omsorg og NOU 2011: 11 Innovasjon i omsorg.
Helsedirektoratet har drevet et nasjonalt velferdsteknologiprosjekt sammen med KS.
Prosjektet ble avsluttet ved utgangen av 2016. Tromsø kommune deltok som eneste kommune
i region Nord. Fylkesmannen anbefaler kommunene å innrette sitt arbeide med å utvikle
velferdsteknologiområdet i tråd med direktoratets anbefalinger, og viser i denne forbindelse til
direktoratets nettside: htt s://helsedirektoratet.no/velferdsteknolo
i
Vi viser videre til KS som har utviklet et veikart for tjenesteinnovasjon som er en praktisk
metodikk for å sette kommunene i stand til å endre offentlige tjenester:
htt ://www.samveis.no
Fylkesmannen v/I Ielse- og omsorgsavdelingen har i 2015 og 2016 allerede støttet en del
prosjektet innenfor velferdsteknologi med kompetanse- og innovasjonstilskudd, og vil også
prioritere dette området fram mot 2020.
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Som annonsert på Januarmøtet 11. januar 2017 vil Fylkesmannen arrangerc et seminar for
kommunene vedrørende digitalisering og velferdsteknologi. Dato for et slikt seminar er satt til
19. - 20. april 2017. Nærmere informasjon om konferansen vil bli oversendt kommunene når
dette er klart.
Søknadsfristen for prosjektmidler settes så sent som 19. mai, slik at kommunene kan hente
inspirasjon og kunnskap på konferansen som kan være relevant i eventuelle søknader.
Vi gjør oppmerksom på at søknader om skjønnsmidler vil bli sett i sammenheng med Helseog omsorgsavdelingens utlysning av kompetanse- og innovasjonstilskudd for 2017.
Søknadsfrist for dette tilskuddet er 10. mars og lenke til utlysningen ligger på Fylkesmannens
nettside: htt s://www.f Ikesmannen.no/TromsITilskuddsordnin
er/Kom etanse--o itmovas'onstilskudd-2017/
I alle søknader om skjønnsmidler må det opplyses om det er søkt støtte fra andre
finansieringskilder utover Fylkesmannen.
Fylkesmannen vil prioritere søknader der flere kommuner er involvert. Fylkesmannen
oppfordrer kommunene til å inngå samarbeid med utdanningsinstitusjoner og næringsliv for å
utvikle velferdsteknologiområdet med nye digitale løsninger, samt sørge for at nytt
utviklingsarbeid på feltet er forankret i nasjonale teknologiske plattformer.
Digitalisering vil være et satsingsområde for Fylkesmannen i flere år framover, vi åpner
derfor for at kommunene kan søke om fleråri e ros'ekter.

Retningslinjer

for søknader

Det vises til vedlagt retningslinjer fra Kommunal- og regionaldepartementet
og utviklingsprosjekt, datert 1. juli 2016.

mht. fornyings-

Hovedfokus ved årets tildeling av midler vil være på prosjekter innen digitalisering. Søknader
som ikke tematisk faller inn under dette tema kan ikke påregne støtte.

Søknader må oppfylle følgende krav:
Det skal ikke gis støtte til prosjekter som handler om utforing av kommunale
driftsoppgaver, eller prosjekter som er en del av det ordinære kommunale
utviklingsarbeidet.
Prosjektene skal Nære i kommunal egenregi. Det vil si at det er kommunenc selv som må
initiere og drive prosjektene.
For å ra tildelt prosjektmidler må kommuner i søknaden kunne vise til en gjennomtenkt og
realistisk prosjektplan. Kommunen må beskrive sine utfbrdringer godt, og kunne vise til
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klare målsetninger for hva de ønsker å oppnå med prosjektet. Kommunen må også
begrunne valget av virkemidler/løsninger som skal testes ut i prosjektet.
Fylkesmannen skal ikke gi støtte tiI rene næringsutviklingsprosjekter da dette vil kunne
overlappe med fylkeskommunens virkemidler og skape uklarhet om ansvarsfordelingen
mellom fylkesmannen og fylkeskommunen.
Med mindre det ikke foreligger en ekstraordinær situasjon, skal skjønnsmidler ikke
benyttes til å støtte interne strukturelle omorganiseringer av varig karakter. Alle
søknader som må behandles etter forsøksloven skal oversendes departementet
Alle prosjekter må være forankret på rådmanns-/adminstrasjonssjefsnivå.
For å sikre forankring og forpliktelse til prosjektet forventes det videre at kommunene
går inn med en egenandel. Som hovedregel vil finansiering gjennom skjønnsmidler
ikke kunne utgjøre mer enn 50 % av prosjektkostnaden for det enkelte år.
Dersom kommunene mottar andre statlige tilskudd hvor det er lagt inn en forutsetning
om kommunal egenandel, skal skjønnsmidler ikke benyttes til å dekke denne
egenandelen.
Fylkesmatmen er generelt opptatt av at kommunene gjør en grundig vurdering av
hvilke prosjekter de vil søke skjønnsmidler til. Dersom en kommune søker om støtte
til fiere prosjekter ber vi om at de settes opp i prioritert rekkefølge.
For å sikre overføringsverdi mellom kommunene og en bevisst pengebruk skal
resultatene av prosjektene dokumenteres. Det er viktig at prosjektene stimulerer til
læring og erfaringsutveksling mellom kommunene.
Kommunen må opplyse om det er søkt/innvilget støtte fra andre finansieringskilder
prosjektet.

til

Søknadsprosedyre
og søknadsfrist
Søknad om støtte til prosjekter må oversendes Fylkesmannen i Troms innen 19. mai 2017.
Alle søknader skal sendes i den nye søknads- og rapporteringsdatabasen ISORD. Nærmere
beskrivelse av databasen og informasjon om brukerveiledning følger i avsnittet under.
Vi gjør til slutt oppmerksom på at skjønnsmidlene til fornyings- og omstillingsprosjekter cr en
del av rammetilskuddet (frie midler) til kommunene som overføres terminvis 10 ganger i året.

130

Side 5 av 6

Ny søknads- og rapporteringsdatabase

for fornyingsmidler

(ISORD)

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet
har Fylkesmannen i Sogn og
Fjordane utviklet en ny nasjonal løsning for behandling av fornyings- og
innovasjonsprosjekter (prosjektskjønnsmidler). Den nye integrert søknads- og
rapporteringsdatabase —ISORD —er nå klar til bruk og alle søknader om midler til fornyingsog innovasjonsprosjekt og all rapportering, skal heretter gjøres i denne databasen.
Under følger lenke til databasen og en kortfattet beskrivelse av hvordan man opprettes som
bruker. Vi vedlegger i tillegg brukerdokumentasjon for ISORD som gir en detaljert
beskrivelse av hvordan kommunen søker og rapporterer prosjekter i databasen. Det gis også
her en beskrivelse av ulike roller i databasen.
Lenke til databasen finner du her:
htt s:// ros'ektsk.onn.f Ikesmannen.no
Databasen fungerer best i nettleseren Chrome, så det er en fordel å bruke denne.
Dersom du likevel må benytte Internet Explorer nettleser, må du benytte versjon 9 eller
oppover. For å sjekke/endre hvilken versjon av nettleseren du benytter, gjør du slik:
Åpne Internet Explorer og klikk F12.
Du vil då få opp utviklerverktøybildet.
;

-•

_

Velg her versjon 9 eller høyere. For å lukke utviklerverktøybildet,
høyre hjørne.

klikker du på X oppe i

Kommunene kan ha fiere brukere registrert i denne databasen.
For å få tilgang må søker i kommune (eller andre organisasjoner som kan søke om midler)
benytte Id-porten for å få tilgang, og må legge inn:
Fornavn
Etternavn
E-post adresse i kommunen/organisasjonen
Telefonnummer
Rolle —søker
Kommune (obligatorisk)
Forespørsel blir da sendt til saksbehandler hos Fylkesmannen for godkjenning. Når bruker er
godkjent vil vedkommende få melding på e-post, og tilgang til prosjektskjønnsdatabasen.
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Søker kan så fylle ut søknadsskjema og sende inn. Søknadene blir behandlet når
søknadsfristen er ute 19. mai. Dersom det er mangler eller vi har spørsmål til søknaden, vil all
dialog bli ført gjennom dette systemet.
Brev om tildeling eller avslag etter behandling av søknaden, og tidspunkt for rapportering vil
også bli publisert her, med melding til søker. Dersom søker har spørsmål underveis skal også
dette registreres her, slik at all dialog/kommunikasjon rundt prosjektet blir samlet på en plass.
Vedlagt dette brev og på Fylkesmannens nettside vil dere finne brukerdokumentasjon
ISORD.

Dersom det er spørsmål kan Espen Norby fmtrENO f lkesmannen.no eller Marianne
Winther Riise fmtrMWR(å)f ,lkesmannen.no kontaktes.

Mcd hilsen
Jan-Peder Andreassen
kommunaldirektør
Marianne Winther Riise
seniorrådgiver

Vedlegg:
Brukerdokumentasjon for ISORD
Retningslinjer for skjønnstildelingen

2017, ref. vedlegg til brev fra KMD 1. jult 2016.

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke handskrevne signaturer.
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("111k,
Mottagere

3 FER,2017

-se adresseliste

Deres referanse:

Vår referanse:

Dato:

16/852-10-SIGR

08.02.2017

INFORMASJON TIL KUNDER AV NØDNETT ANGÅENDE BRUDD PÅ RUTINER HOS
LEVERANDØR
(DNK) viser til medieoppslag de siste dagene om avvik fra
Direktoratet for nødkommunikasjon
driftsrutiner hos leverandør av leide linjer i Nødnett. Avviket medførte ikke utfall i Nødnett, av
den grunn ble ikke brukerne varslet. DNK ønsker likevel å informere våre kunder om saken.
Avviket som ble oppdaget er ikke i tråd med avtalte driftsrutiner om at kritiske linjer i Nødnett
skal driftes fra Norge. Vi er opptatt av å ha nasjonal kontroll over Nødnett, og DNK finner det
urovekkende at Broadnet ikke har operert i tråd med det som er avtalt.
I Nødnett er basestasjoner og sentraler bundet sammen med telelinjer. Om lag 60 % av det totale
antallet linjer er eid av staten. Av de øvrige 40 % leier staten rundt 30 % hos Telenor, og 10 % fra
Broadnet. Motorola Solutions har ansvar for drift av Nødnett, og mottar feilmeldinger for alle
linjer i Nødnett.
Personell fra Broadnet har ikke sluppet til inn i selve Nødnett. Det er viktig å understreke at
avviket ikke innebar at uautorisert personell fikk tilgang til Nødnetts kjernenett eller dets
driftsstøttesystem. Dermed har de heller ikke hatt tilgang til innhold i kommunikasjon i
Nødnett.
Broadnet har kun hatt tilgang til sine egne linjer og egne driftssystemer. Inderne kunne ha
koblet ned linjer eid av Broadnet og dermed redusert dekningen i Nødnett. De aktuelle
tilgangene fra India er nå stengt.
Drift av Nødnett er underlagt strenge sikkerhetsrutiner, og det gjennomføres regelmessige tiltak
for å sikre at kontrakts- og lovkrav er oppfylt. DNK ser svært alvorlig på saken og er ikke ferdig
med å vurdere alle sider og konsekvenser opp mot leverandørkjeden i Nødnett.
Ytterligere informasjon om saken finner dere på våre nettsider:
http://www.dinkom.no/DNK/NyhetsarkiviNodnett og drift fra India /
-

-

-

-

-

Med vennlig hilsen
'
Nina Myren
avdelingsdirektør
m471Fil.Karlsen
seksjonsleder
Kontoradresse:

Postadresse:

Nydalen alk 37a
Oslo

Postboks 7 Nydalen
0410 Oslo

PIB

Telefon sentralboref

Telefaks:

Saksbehandler

23 00 57 00

22 23 29 4 I

Øyvind

Organisasjonsnummer
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990 382 840 MVA

11. Karlscn

‘re},

TROMS fylkeskommune

Næringsetaten

ROMSSA fylkkasuohkan

Kvæljord

kommune

v/Merete

I lessen

Bygdevn. 26
9475 BORKENES

Vår ref.:
15/1096-19
I.openr.:
4526 17

Saksbehandler:
KHetil Ilelstad
Tlf. dir.innvalg:
7 7 78 81 94

BREDBAND KVÆFJORD

- FORIÆNGELSE

Det vises til brev av 24.01.2017

om forlenget

«Bredbånd Kvæfjord».
Kvætjord kommune flkk etter utlysing
av hoykapasitcts bredbandsnett
innen 24.11.2017.
Troms fylkeskornmune's

Arkiv:
243 SAKSARK1V
Deres ref.:

i prosjektomradet.

tilsagn til prosjektet

AV TILSAGNS VARIGHET

varighet

i Dollin

Dato:
01.02.1017

av tilsagn .1TK2015-082

6.12.2016

tilbud

Anlegget

til prosjektet

fra Nordix

AS om bygging
skal være utb gd og idriftssatt

forlenges derved til 15.05.2018.

Det gjøres oppmerksom
på at Kvæfjord
kommunes
vedtak om stotte
bredbandsuthygging
i området inkludert
Troms fylkeskommune's
bidrag

Nordix
AS til
er å anse som

statsstøtte. Stotten er lovlig hvis den er i trad med vilkår i Gruppeunntaksforordningen
(GBER) i ESA-avtalen.
Art. 52. Bruk av gruppeunntaket
må meldes inn til Nærings- og
Fiskeridepartementet
av Kvæfjord kommune og gjelder all ofTentlig stotte til utbygger.

Med vennlig hilsen

Gunnar Davidsson
avd.leder

Delh

dokumenfri

Kopi:
-

er gdkienr

Bredbåndsf

Kjetil Helstad
spesialrådgiver
e!ekrumisk

1)g krever

rtike swnatur.

Iket Troms AS. ViHarald

Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600 9296 TROMSØ

Olsen, Terminalgata

Telefon
77 78 80 00
Epost mottak
postmottak@tromsfylke.no
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69 9019 TROMS0

Bankgiro
4700 04 00064
Internettadresse
www.tromsfylke.no

Org.nr.
864870732

